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ΠΟΡΟΙ  

(Κωδικός έργου:ΙΔΠ032020001) 

    

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ  
 

 
iii  Η Διεύ θύνση Τεχνικώ ν Έργών της Περιφερειακη ς Ενό τητας Αρκαδι ας της 

Περιφε ρειας Πελόπόννη σόύ 

 
ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδό χόύ  κατασκεύη ς τόύ ε ργόύ: 
 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας  120.000,00 Ευρώ 
(με Φ.Π.Α.  24 % ), 

 
 

πόύ θα διεξαχθει  σύ μφώνα με:  
α) τις διατα ξεις τόύ ν.4412/2016  (Α’ 147)  , β) τις διατα ξεις τόύ  ν.4782/2021 (Α' 36) και γ) τόύς 

ό ρόύς της παρόύ σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτόύσα αρχή: Περιφέρεια Πελόπόννήσόύ – Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Οδός  : ΚΡΟΚΙΔΑ 2 
Ταχ.Κώδ. : 20131 

Τηλ. : 2741360693 
Telefax : 274136017 

E-mail : s.xaritou@pekorinthias.gr  
Πληρόφόρίες:  : Σπύριδόύ λα Χρ. Χαρι τόύ 

1.2 Εργόδότης ή Κύριός τόύ Έργόύ: Περιφέρεια Πελοποννήσου 
1.3 Φόρέας κατασκεύής τόύ έργόύ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

1.4 Πρόϊσταμε νη Αρχή : Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' 
/2013) , η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που έχει έδρα στην Κόρινθο (οδός : Κροκιδά 2, Τ.Κ. : 20131 , Τηλ : 
271360664, E- mail: dte@pekorinthias.gr ). 

1.5 Διεύθύνόύσα ή Επιβλέπόύσα Υπηρεσία :Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

1.6 Αρμόδιό Τεχνικό Σύμβόύλιό : Περιφέρειας Πελοποννήσου 
 

Εφό σόν όι ανώτε ρώ ύπηρεσι ες μεταστεγασθόύ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας σύ ναψης η  
εκτε λεσης τόύ ε ργόύ, ύπόχρεόύ νται να δηλώ σόύν α μεσα τα νε α τόύς στόιχει α στόύς πρόσφε ρόντες η  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανώτε ρώ ύπηρεσι ες η /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόύ Φόρε α Κατασκεύη ς καταργηθόύ ν, 
σύγχώνεύτόύ ν η  με όπόιόνδη πότε τρό πό μεταβληθόύ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας  σύ ναψης η  
εκτε λεσης τόύ ε ργόύ, ύπόχρεόύ νται να δηλώ σόύν α μεσα,  στόύς πρόσφε ρόντεςiv η  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α τών ύπηρεσιώ ν η  απόφαινό μενών όργα νών, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόύ ν καθόλικό  
δια δόχό τών εν λό γώ όργα νών πόύ ύπεισε ρχόνται στα δικαιώ ματα και ύπόχρεώ σεις τόύς. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόύ άρθρόύ 2 τόύ ν. 
4412/2016, για τόν παρόντα ηλεκτρόνικό  διαγώνισμό, είναι τα ακόλόύθα : 
α) η πρόκήρύξη σύμβασης όπώς δημόσιεύθηκε στό ΚΗΜΔΗΣv, 
β) η παρόύσα διακήρύξη, 
γ) τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης Δη λώσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vi  
δ) τό ε ντύπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς, ό πώς παρα γεται από  την ειδικη  ηλεκτρόνικη  φό ρμα τόύ 
ύπόσύστη ματός, 
ε) ό πρόϋπόλόγισμός δημόπράτησης,  
στ) τό τιμόλόγιό δημόπράτησης,  
ζ) η ειδική σύγγραφή ύπόχρεώσεών, 
η) η τεχνική σύγγραφή ύπόχρεώ σεών  
θ) τό τεύχός σύμπληρώματικών τεχνικών πρόδιαγραφών, 
ι) τό ύπόδειγμα ….vii 
ια) τό τεύχός τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τύχόν σύμπληρώματικές πληρόφόρίες και διεύκρινίσεις πόύ θα παρασχεθόύν από την αναθέτόύσα 
αρχή  επί όλών τών ανώτέρώ 
ιδ) ............................viii 

 

mailto:s.xaritou@pekorinthias.gr
mailto:dte@pekorinthias.gr
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2.2 Πρόσφε ρεται ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δώρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση στα ε γγραφα της 

σύ μβασης στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χώ ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγώνισμόι ” της πύ λης 

www.promitheus.gov.gr, καθώ ς και στην ιστόσελι δα της αναθε τόύσας αρχη ς (εφό σόν διαθε τει). 

 

https://www.ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias  ix  x 

 

2.3 Εφό σόν ε χόύν ζητηθει  εγκαι ρώς, η τόι ε ώς την 30/06/2021 xi  η αναθε τόύσα αρχη  παρε χει σε ό λόύς 

τόύς πρόσφε ρόντες πόύ σύμμετε χόύν στη διαδικασι α σύ ναψης σύ μβασης σύμπληρώματικε ς 

πληρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της σύ μβασης, τό αργό τερό στις 02/07/2021 xii 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  ύπόβα λλόνται από  τόύς ενδιαφερόμε νόύς ηλεκτρόνικα , με σώ της 
διαδικτύακη ς πύ λης www.promitheus.gov.gr τόύ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη  ημερόμηνι α και 
ώ ρα πόύ όρι ζεται στό α ρθρό 18 της παρόύ σας διακη ρύξης, σε ηλεκτρόνικό  φα κελό τόύ 
ύπόσύστη ματός. 
 
Για τη σύμμετόχη  στην παρόύ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς απαιτει ται να 
διαθε τόύν ψηφιακη  ύπόγραφη , χόρηγόύ μενη από  πιστόπόιημε νη αρχη  παρόχη ς ψηφιακη ς ύπόγραφη ς 
και να εγγραφόύ ν στό ηλεκτρόνικό  σύ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτύακη  πύ λη www.promitheus.gov.gr) 
ακόλόύθώ ντας τη διαδικασι α εγγραφη ς τόύ α ρθρόύ 5 παρ. 1.2 ε ώς 1.4 της Κόινη ς Υπόύργικη ς 
Από φασης 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 νώση όικόνόμικώ ν φόρε ών ύπόβα λλει κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α ύπόχρεώτικα  ύπόγρα φεται 
ψηφιακα , ει τε από  ό λόύς τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς πόύ απότελόύ ν την ε νώση, ει τε από  
εκπρό σώπό  τόύς, νόμι μώς εξόύσιόδότημε νό. Στην πρόσφόρα , επι  πόινη  από ρριψης της 
πρόσφόρα ς,  πρόσδιόρι ζεται η ε κταση και τό ει δός της σύμμετόχη ς τόύ κα θε με λόύς της ε νώσης, 
σύμπεριλαμβανόμε νης της κατανόμη ς αμόιβη ς μεταξύ  τόύς,  καθώ ς και ό 
εκπρό σώπός/σύντόνιστη ς αύτη ς. 
 
3.2 Στόν ηλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
(α) ένας (ύπό)φάκελός με την ένδειξη «Δικαιόλόγητικά Σύμμετόχής». 
 
(β) ένας (ύπό)φάκελός με την ένδειξη  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 
 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σημαίνόνται, με χρήση τόύ σχετικόύ πεδίόύ τόύ ύπόσύστήματός, κατά την 
σύνταξη της πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόύ έχόύν εμπιστεύτικό χαρακτήρα, σύμφώνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21 τόύ ν. 4412/2016.  
Στην περίπτώση αύτή, ό πρόσφέρών ύπόβάλει στόν όικείό  (ύπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγηση με τη 
μόρφή ψηφιακά ύπόγεγραμμένόύ αρχείόύ pdf, αναφέρόντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόύ ή 
διόικητικές πράξεις πόύ επιβάλλόύν την εμπιστεύτικότητα της σύγκεκριμένης πληρόφόρίας, ώς 
σύνημμένό της ηλεκτρόνικής τόύ πρόσφόράς. Δεν χαρακτηρίζόνται ώς εμπιστεύτικές πληρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότητες και την όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στην περίπτώση της ύπόβόλής  στόιχείών με χρήση μόρφότύπόύ φακέλόύ σύμπιεσμένών 
ηλεκτρόνικών αρχείών (π.χ. ηλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθύμεί ό πρόσφέρών 
να χαρακτηρίσει ώς εμπιστεύτικά, σύμφώνα με τα ανώτέρώ αναφερόμενα, θα πρέπει να τα ύπόβάλλει 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias
http://www.promitheus.gov.gr/
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ώς χώριστά ηλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ώς χώριστό ηλεκτρόνικό 
αρχείό μόρφότύπόύ φακέλόύ σύμπιεσμένών ηλεκτρόνικών αρχείών πόύ να περιλαμβάνει αύτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας ύπόβάλλει τόύς ανώτέρώ (ύπό)φακέλόύς μέσώ τόύ 
ύπόσύστήματός, όπώς περιγράφεται κατώτέρώ: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγητικά πόύ περιλαμβάνόνται στόν (ύπό)φάκελό με την ένδειξη 
«Δικαιόλόγητικά Σύμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 της παρόύσας και ύπόβάλλόνται από 
τόν όικόνόμικό φόρέα ηλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόύ Portable Document Format (PDF) και εφόσόν 
έχόύν σύνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόύν εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή ή 
πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή  με χρήση εγκεκριμένών πιστόπόιητικών σύμφώνα με την παρ. 3 
τόύ άρθρόύ 8 της ύπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμών ημερών από την ηλεκτρόνική ύπόβόλή τών ώς άνώ στόιχείών και 
δικαιόλόγητικών πρόσκόμίζεται ύπόχρεώτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα στην αναθέτόύσα αρχή, σε 
έντύπη μόρφή και σε σφραγισμένό φάκελό, η πρώτότύπη εγγύητική επιστόλή σύμμετόχής xiii. 
Επισημαι νεται ό τι η εν λό γώ ύπόχρε ώση δεν ισχύ ει για τις εγγύη σεις ηλεκτρόνικη ς ε κδόσης (π.χ. 
εγγύη σεις τόύ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες σύντάσσόύν την όικόνόμική τόύς πρόσφόρά σύμπληρώνόντας την αντίστόιχη 
ειδική ηλεκτρόνική φόρμα τόύ ύπόσύστήματός και επισύνάπτόντας, στόν ηλεκτρόνικό χώρό 
«Σύνημμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτώση (ύπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία της 
πρόσφόράς τόύς σε μόρφή αρχείόύ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόύν, μέσώ τών λειτόύργιών τόύ ύπόσύστήματός, σε 
εκτύπώση ελέγχόύ όμαλότητας τών επιμέρόύς πόσόστών έκπτώσης ανά όμάδα εργασιών, στην 
περίπτώση εφαρμόγής της παρ. 2α τόύ άρθρόύ 95 τόύ ν.4412/2016. 
 
ε) Στη σύνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόύν από τό ύπόσύστημα τα ηλεκτρόνικά αρχεία 
(«εκτύπώσεις» τών Δικαιόλόγητικών Σύμμετόχής και της Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόύς σε μόρφή 
αρχείόύ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αύτά ύπόγράφόνται από τόύς πρόσφέρόντες με 
εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή ή πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή με χρήση 
εγκεκριμένών πιστόπόιητικών σύμφώνα με την παρ. 3 τόύ άρθρόύ 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισύνάπτόνται στόύς αντίστόιχόύς (ύπό)φακέλόύς της πρόσφόράς. Κατά τη σύστημική 
ύπόβόλή της πρόσφόράς τό ύπόσύστημα πραγματόπόιεί αύτόματόπόιημένόύς ελέγχόύς επιβεβαίώσης 
της ηλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρόνικά αρχεία (Δικαιόλόγητικά 
Σύμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αύτόί  απόβόύν επιτύχείς η πρόσφόρά 
ύπόβάλλεται  στό ύπόσύστημα. Διαφόρετικά, η πρόσφόρά δεν ύπόβάλλεται και τό ύπόσύστημα 
ενημερώνει τόύς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνύμα σφάλματός στη διεπαφή τόύ χρήστη τών 
πρόσφερόντών, πρόκειμένόύ όι τελεύταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθώσης. 
 
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγητικά σύμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόύν απότύπώθεί στό σύνόλό 
τόύς στις ειδικές ηλεκτρόνικές φόρμες τόύ ύπόσύστήματός, όι πρόσφέρόντες επισύνάπτόύν ψηφιακά 
ύπόγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρόνικά αρχεία, σύμφώνα με τόύς όρόύς της  παρόύσας διακήρύξης.xiv 
 
ζ)  Από τό ύπόσύστημα εκδίδεται ηλεκτρόνική απόδειξη ύπόβόλής πρόσφόράς, η όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνύμα ηλεκτρόνικόύ ταχύδρόμείόύ. 
 
 
Στις ώς άνώ περιπτώσεις πόύ με την πρόσφόρά ύπόβάλλόνται ιδιώτικά έγγραφα, αύτά γίνόνται 
απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόύ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φώτότύπία, εφόσόν σύνύπόβάλλεται ύπεύθύνη δήλώση, στην όπόία βεβαιώνεται η ακρίβειά τόύς και 
η όπόία φέρει ύπόγραφή μετά την έναρξη ισχύός της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτόι μετά 
την ημερόμηνία δημόσίεύσης της πρόκήρύξης της σύμβασης στό ΚΗΜΔΗΣ)xv. 
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3.6  Απόσύρση πρόσφόράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζητήσόύν την απόσύρση ύπόβληθείσας πρόσφόράς, πριν την 
καταληκτική ημερόμηνία ύπόβόλής τών πρόσφόρών, με έγγραφό αίτημα τόύς πρός την αναθέτόύσα 
αρχή, σε μόρφή ηλεκτρόνικόύ αρχείόύ Portable Document Format (PDF) πόύ φέρει εγκεκριμένη 
πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή ή πρόηγμένη ηλεκτρόνική ύπόγραφή  με χρήση εγκεκριμένών 
πιστόπόιητικών σύμφώνα με την παρ. 3 τόύ άρθρόύ 8 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσώ 
της λειτόύργικότητας «Επικόινώνία» τόύ ύπόσύστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της αναθέτόύσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτόύσας αρχής, η όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτημα τόύ 
πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρόνικής πρόσφόράς στό ύπόσύστημα πριν 
την καταληκτική ημερόμηνία ύπόβόλής της πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται να 
ύπόβάλει εκ νέόύ πρόσφόρά μέσώ τόύ ύπόσύστήματός έώς την καταληκτική ημερόμηνία ύπόβόλής  
τών πρόσφόρών. 
 
3.7 Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ε χόύν την ύπόχρε ώση να ύπόγρα φόύν τα δικαιόλόγητικα  
της πρόσφόρα ς με χρη ση πρόηγμε νης ηλεκτρόνικη ς ύπόγραφη ς, αλλα  μπόρει  να τα 
αύθεντικόπόιόύ ν με όπόιόνδη πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό, εφό σόν στη χώ ρα πρόε λεύση ς τόύς 
δεν ει ναι ύπόχρεώτικη  η χρη ση πρόηγμε νης ψηφιακη ς ύπόγραφη ς σε διαδικασι ες σύ ναψης 
δημόσι ών σύμβα σεών. Στις περιπτώ σεις αύτε ς η πρόσφόρα  σύνόδεύ εται με ύπεύ θύνη δη λώση, 
στην όπόι α δηλώ νεται ό τι, στη χώ ρα πρόε λεύσης δεν πρόβλε πεται η χρη ση πρόηγμε νης ψηφιακη ς 
ύπόγραφη ς η  ό τι, στη χώ ρα πρόε λεύσης δεν ει ναι ύπόχρεώτικη  η χρη ση πρόηγμε νης ψηφιακη ς 
ύπόγραφη ς για τη σύμμετόχη  σε διαδικασι ες σύ ναψης δημόσι ών σύμβα σεών. Η ύπεύ θύνη δη λώση 
τόύ πρόηγόύ μενόύ εδαφι όύ φε ρει ύπόγραφη  ε ώς και δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  
ημερόμηνι α ύπόβόλη ς τών πρόσφόρώ νxvi. 
 
 
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  την καταληκτικη  ημερόμηνι α ύπόβόλη ς πρόσφόρώ ν, ό πώς όρι ζεται στό α ρθρό 18 της 

παρόύ σας, και πριν την ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση, η αναθε τόύσα αρχη  κόινόπόιει  στόύς 

πρόσφε ρόντες τόν σχετικό  κατα λόγό σύμμετεχό ντών, ό πώς αύτό ς παρα γεται από  τό ύπόσύ στημα.  

 

β) Στη σύνε χεια, τα με λη της Επιτρόπη ς Διαγώνισμόύ xvii, κατα  την ημερόμηνι α και ώ ρα πόύ όρι ζεται 

στό α ρθρό 18 της παρόύ σας,  πρόβαι νόύν σε ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση τόύ ύπόφακε λόύ 

«Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς» και τόύ ύπόφακε λόύ “Οικόνόμικη  Πρόσφόρα ”.  

 

γ) Στόν ηλεκτρόνικό  χώ ρό «Σύνημμε να  Ηλεκτρόνικόύ  Διαγώνισμόύ », αναρτα ται από  την Επιτρόπη  

Διαγώνισμόύ  ό σχετικό ς κατα λόγός μειόδόσι ας,  πρόκειμε νόύ να λα βόύν γνώ ση όι πρόσφε ρόντες. 

 

δ) Ακόλόύ θώς, η Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας,σε ε λεγχό της όλό γραφης 

και αριθμητικη ς αναγραφη ς τών επιμε ρόύς πόσόστώ ν ε κπτώσης και της όμαλη ς μεταξύ  τόύς σχε σης, 

βα σει της παραγώγη ς σχετικόύ  ψηφιακόύ  αρχει όύ, με σα από  τό ύπόσύ στημα.  

Για την εφαρμόγη  τόύ ελε γχόύ όμαλό τητας, χρησιμόπόιει ται από  την Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ  η με ση 

ε κπτώση πρόσφόρα ς (Εμ), σύ μφώνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόύ ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τύχό ν αναγκαι ες διόρθώ σεις, καταχώρι ζόνται, κατα  τη 
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σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  της επιτρόπη ς, τό όπόι ό και ύπόγρα φεται από  τα με λη της. 

 

στ) Στη σύνε χεια, η Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ , την ι δια ημε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγητικα  σύμμετόχη ς τόύ 
α ρθρόύ 24.2 της παρόύ σας κατα  τη σειρα  της μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρώ τό μειόδό τη Αν η 
όλόκλη ρώση τόύ ελε γχόύ αύτόύ  δεν ει ναι δύνατη  την ι δια με ρα, λό γώ τόύ μεγα λόύ αριθμόύ  τών 
πρόσφόρώ ν ελε γχόνται τόύλα χιστόν όι δε κα (10) πρώ τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στην περι πτώση 
αύτη  η διαδικασι α σύνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ημε ρεςxviii.  
 
ζ) Η Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ , πριν την όλόκλη ρώση της σύ νταξης  τόύ πρακτικόύ  της, επικόινώνει  με 
τόύς εκδό τες πόύ αναγρα φόνται στις ύπόβληθει σες εγγύητικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόύ να 
διαπιστώ σει την εγκύρό τητα  τόύς. Αν διαπιστώθει  πλαστό τητα εγγύητικη ς επιστόλη ς, ό ύπόψη φιός 
απόκλει εται από  τόν διαγώνισμό , ύπόβα λλεται μηνύτη ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχικη ς δι ώξης, σύ μφώνα με τις διατα ξεις τών α ρθρών 82 και επό μενα τόύ ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφό μενη διαδικασι α καταχώρει ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγώνισμόύ  η  σε 
παρα ρτημα  τόύ, πόύ ύπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της. 
Η Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ  όλόκληρώ νει τη σύ νταξη τόύ σχετικόύ  πρακτικόύ  με τό απότε λεσμα της 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισηγει ται την ανα θεση της σύ μβασης στόν μειόδό τη (η  τη μαται ώση της 
διαδικασι ας), και ύπόβα λλει στην αναθε τόύσα αρχη  τό σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ώς “εσώτερικό ”, 
με σώ της λειτόύργι ας “επικόινώνι α” τόύ ύπόσύστη ματός, πρός ε γκριση . xix 
 
θ) Στη σύνε χεια, η αναθε τόύσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση ε γκρισης τόύ πρακτικόύ  σε ό λόύς τόύς 
πρόσφε ρόντες και παρε χει πρό σβαση στα ύπόβληθε ντα στόιχει α τών λόιπώ ν σύμμετεχό ντών. Κατα  
της από φασης αύτη ς χώρει  ε νσταση, κατα  τα όριζό μενα στην παρα γραφό 4.3 της παρόύ σης. 
 
ι) Επισημαι νεται ό τι, σε περι πτώση πόύ όι πρόσφόρε ς ε χόύν την ι δια ακριβώ ς τιμη  (ισό τιμες), η 
αναθε τόύσα αρχη  επιλε γει τόν (πρόσώρινό ) ανα δόχό με κλη ρώση μεταξύ  τών όικόνόμικώ ν φόρε ών 
πόύ ύπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλη ρώση γι νεται ενώ πιόν της Επιτρόπη ς Διαγώνισμόύ  και 
παρόύσι α τών όικόνόμικώ ν φόρε ών πόύ ύπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ημε ρα και ώ ρα πόύ θα 
τόύς γνώστόπόιηθει   με σώ της λειτόύργικό τητας “επικόινώνι α” τόύ ύπόσύστη ματός. 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετα  την αξιόλό γηση τών πρόσφόρώ ν, η αναθε τόύσα αρχη  πρόσκαλει , στό πλαι σιό της σχετικη ς 
ηλεκτρόνικη ς διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης και με σώ της λειτόύργικό τητας της «Επικόινώνι ας», τόν 
πρόσώρινό  ανα δόχό να ύπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας 10 ημερώ ν xx από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς 
ε γγραφης κόινόπόι ησης σε αύτό ν τα πρόβλεπό μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιόλόγητικα  
πρόσώρινόύ  αναδό χόύ και τα απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ησηςxxi. 
 
β) Τα δικαιόλόγητικα  τόύ πρόσώρινόύ  αναδό χόύ ύπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ηλεκτρόνικα , με σώ της λειτόύργικό τητας της «Επικόινώνι ας» στην αναθε τόύσα αρχη . 
 
γ) Αν δεν ύπόβληθόύ ν τα παραπα νώ δικαιόλόγητικα  η  ύπα ρχόύν ελλει ψεις σε αύτα  πόύ  ύπόβλη θηκαν 
και ό πρόσώρινό ς ανα δόχός ύπόβα λλει εντό ς της πρόθεσμι ας της παραγρα φόύ (α) αι τημα πρός την 
Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ  για την παρα ταση της πρόθεσμι ας ύπόβόλη ς, τό όπόι ό σύνόδεύ εται με 
απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνύ εται ό τι ε χει αιτηθει  τη χόρη γηση τών 
δικαιόλόγητικώ ν, η αναθε τόύσα αρχη  παρατει νει την πρόθεσμι α ύπόβόλη ς τών δικαιόλόγητικώ ν για 
ό σό χρό νό απαιτηθει  για τη χόρη γηση τών δικαιόλόγητικώ ν από  τις αρμό διες αρχε ς. 

 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτώ σεις πόύ η αναθε τόύσα αρχη  τύχό ν ζητη σει την πρόσκό μιση 
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δικαιόλόγητικώ ν κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης τών πρόσφόρώ ν και πριν από  τό στα διό 
κατακύ ρώσης, κατ’ εφαρμόγη  της δια ταξης τόύ α ρθρόύ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τηρόύμε νών τών αρχώ ν της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειαςxxii.  
Εντό ς τριώ ν (3) εργασι μών ημερώ ν από  την ηλεκτρόνικη  ύπόβόλη  τών ώς α νώ στόιχει ών και 
δικαιόλόγητικώ ν, σύ μφώνα με τα ανώτε ρώ ύπό  β) και γ) αναφερό μενα, πρόσκόμι ζόνται ύπόχρεώτικα  
από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στην αναθε τόύσα αρχη , σε ε ντύπη μόρφη  και σε σφραγισμε νό φα κελό, τα 
ε γγραφα πόύ απαιτει ται να πρόσκόμισθόύ ν σε πρώτό τύπη μόρφη , σύ μφώνα με τις διατα ξεις τόύ 
α ρθρόύ 11 παρ. 2 τόύ ν. 2690/1999 ''Κώ δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας'', ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τις 
διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 1 παρ. 2 τόύ  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τόν ε λεγχό τών παραπα νώ δικαιόλόγητικώ ν διαπιστώθει  ό τι: 
I) τα στόιχει α πόύ δηλώ θηκαν με τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης Δη λώσης (ΤΕΥΔ), ει ναι ψεύδη  η  
ανακριβη  η  
ii) αν δεν ύπόβληθόύ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στημα τα απαιτόύ μενα πρώτό τύπα η  
αντι γραφα, τών παραπα νώ δικαιόλόγητικώ ν, η  
ii) αν από  τα δικαιόλόγητικα  πόύ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μώς και εμπρόθε σμώς, δεν απόδεικνύ όνται όι 
ό ρόι και όι πρόύ πόθε σεις σύμμετόχη ς σύ μφώνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της παρόύ σας, xxiii 
 
απόρρι πτεται η πρόσφόρα  τόύ πρόσώρινόύ  αναδό χόύ, καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η 
εγγύ ηση σύμμετόχη ς τόύ και η κατακύ ρώση γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόύ ύπε βαλε την αμε σώς 
επό μενη πλε όν σύμφε ρόύσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει της τιμη ς τηρόύμε νης της 
ανώτε ρώ διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτώση ε γκαιρης και πρόση κόύσας ενημε ρώσης της αναθε τόύσας αρχη ς για μεταβόλε ς στις 
πρόύ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσώρινό ς ανα δόχός ει χε δηλώ σει με τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης 
Δη λώσης (ΤΕΥΔ) ό τι πληρόι  και όι όπόι ες επη λθαν η  για τις όπόι ες ε λαβε γνώ ση ό πρόσώρινό ς ανα δόχός 
μετα  την δη λώση και με χρι την ημε ρα της ειδόπόι ησης/πρό σκλησης για την πρόσκό μιση τών 
δικαιόλόγητικώ ν κατακύ ρώσης (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η 
εγγύ ηση σύμμετόχη ς τόύ, πόύ ει χε πρόσκόμισθει , σύ μφώνα με τό α ρθρό 15 της παρόύ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόύς πρόσφε ρόντες δεν ύπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λώση, η  αν κανε νας από  τόύς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να η  περισσό τερα από  τα απαιτόύ μενα δικαιόλόγητικα , η  αν κανε νας 
από  τόύς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πληρόι  τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς τόύ α ρθρόύ 22, η 
διαδικασι α σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται. 
 
 Η διαδικασι α ελε γχόύ τών ώς α νώ δικαιόλόγητικώ ν όλόκληρώ νεται με τη σύ νταξη πρακτικόύ  από  την 
Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ , στό όπόι ό αναγρα φεται η τύχό ν σύμπλη ρώση δικαιόλόγητικώ ν κατα  τα 
όριζό μενα στην παρα γραφό (γ) τόύ παρό ντός α ρθρόύxxiv.  Η Επιτρόπη , στη σύνε χεια,  τό κόινόπόιει , 
με σώ της «λειτόύργικό τητας της «Επικόινώνι ας», στην αναθε τόύσα αρχη  για τη λη ψη από φασης. 
 
Η αναθε τόύσα αρχη  πρόβαι νει, μετα  την ε γκριση τόύ ανώτε ρώ πρακτικόύ , στην κόινόπόι ηση της από -
φασης κατακύ ρώσης, μαζι  με αντι γραφό ό λών τών πρακτικώ ν, σε κα θε πρόσφε ρόντα πόύ δεν ε χει α-
πόκλεισθει  όριστικα ,xxv εκτό ς από  τόν πρόσώρινό  ανα δόχό, σύ μφώνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σώ 
της λειτόύργικό τητας της «Επικόινώνι ας», και επιπλε όν αναρτα  τα Δικαιόλόγητικα  τόύ πρόσώρινόύ  
αναδό χόύ στόν χώ ρό «Σύνημμε να Ηλεκτρόνικόύ  Διαγώνισμόύ ». 
 
ε) Η σύ ναψη της σύ μβασης επε ρχεται με την κόινόπόι ηση της από φασης κατακύ ρώσης στόν 
πρόσώρινό  ανα δόχό σύ μφώνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 105 ώς ακόλόύ θώς : 
Μετα  την α πρακτη πα ρόδό της πρόθεσμι ας α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς η ,  σε περι πτώση 
α σκηση  της,  ό ταν παρε λθει α πρακτη η πρόθεσμι α α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτώση α σκησης αι τησης αναστόλη ς κατα  της από φασης της Α.Ε.Π.Π., ό ταν 
εκδόθει  από φαση επι  της αι τησης, με την επιφύ λαξη της χόρη γησης πρόσώρινη ς διαταγη ς, σύ μφώνα 
με τα όριζό μενα στό τελεύται ό εδα φιό της παραγρα φόύ 4 τόύ α ρθρόύ 372 τόύ ν. 4412/2016 και, μετα  
την όλόκλη ρώση τόύ πρόσύμβατικόύ  ελε γχόύ από  τό Ελεγκτικό  Σύνε δριό, εφό σόν απαιτει ται, 
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σύ μφώνα με τα α ρθρα 35 και 36 τόύ ν. 4129/2013, ό πρόσώρινό ς ανα δόχός, ύπόβα λλει, εφό σόν 
απαιτει ται,  ύπεύ θύνη δη λώση, μετα  από  σχετικη  πρό σκληση της αναθε τόύσας αρχη ς, με σώ της 
λειτόύργικό τητας της “Επικόινώνι ας” τόύ ύπόσύστη ματός. Στην ύπεύ θύνη δη λώση, η όπόι α 
ύπόγρα φεται κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 της παρόύ σας, δηλώ νεται ό τι, δεν ε χόύν επε λθει στό 
πρό σώπό  τόύ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  την ε ννόια τόύ α ρθρόύ 104 τόύ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόύ 
να διαπιστώθει  ό τι δεν ε χόύν εκλει ψει όι πρόύ πόθε σεις σύμμετόχη ς τόύ α ρθρόύ 21, ό τι εξακόλόύθόύ ν 
να πληρόύ νται τα κριτη ρια  επιλόγη ς τόύ α ρθρόύ 22 και ό τι δεν σύντρε χόύν όι λό γόι απόκλεισμόύ  τόύ 
ι διόύ α ρθρόύ,. Η ύπεύ θύνη δη λώση ελε γχεται από  την Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ , η όπόι α σύντα σσει 
πρακτικό  πόύ σύνόδεύ ει τη σύ μβασηxxvi. 
 
 
Με σώ της λειτόύργικό τητας της “Επικόινώνι ας” τόύ ύπόσύστη ματός κόινόπόιει ται η από φαση 
κατακύ ρώσης στόν πρόσώρινό  ανα δόχό xxvii . Με την ι δια από φαση  καλει ται ό ανα δόχός ό πώς  
πρόσε λθει σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για την ύπόγραφη  τόύ σύμφώνητικόύ ,  θε τόντα ς τόύ η 
αναθε τόύσα αρχη  πρόθεσμι α πόύ δεν μπόρει  να ύπερβαι νει τις ει κόσι (20) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση 
ειδικη ς ηλεκτρόνικη ς πρό σκλησης, με σώ της λειτόύργικό τητας της “Επικόινώνι ας” τόύ 
ύπόσύστη ματός, πρόσκόμι ζόντας, και την απαιτόύ μενη εγγύητικη  επιστόλη  καλη ς εκτε λεσης. Η εν 
λό γώ κόινόπόι ηση επιφε ρει τα ε ννόμα απότελε σματα της από φασης κατακύ ρώσης, σύ μφώνα με 
όριζό μενα στην παρ. 3 τόύ α ρθρόύ 105 τόύ ν.4412/2016.        
 
Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να ύπόγρα ψει τό σύμφώνητικό , με σα στην πρόθεσμι α πόύ όρι ζεται στην 
ειδικη  πρό κληση, κηρύ σσεται ε κπτώτός, καταπι πτει ύπε ρ της αναθε τόύσας αρχη ς η εγγύ ηση 
σύμμετόχη ς τόύ και ακόλόύθει ται η διαδικασι α τόύ α ρθρόύ 4.2.γ της παρόύ σας για  τόν πρόσφε ρόντα 
πόύ ύπε βαλε την αμε σώς επό μενη πλε όν σύμφε ρόύσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει 

τιμη ςxxviii. Αν κανε νας από  τόύς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για την ύπόγραφη  τόύ σύμφώνητικόύ , η 
διαδικασι α σύ ναψης της σύ μβασης ματαιώ νεται, σύ μφώνα με την περι πτώση  β της παραγρα φόύ 1 τόύ 
α ρθρόύ 106 τόύ ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κα θε ενδιαφερό μενός, ό όπόι ός ε χει η  ει χε σύμφε ρόν να τόύ ανατεθει  η σύγκεκριμε νη σύ μβαση και ε χει 
η  ει χε ύπόστει  η  ενδε χεται να ύπόστει  ζημι α από  εκτελεστη  πρα ξη η  παρα λειψη της αναθε τόύσας αρχη ς 
κατα  παρα βαση της νόμόθεσι ας της Εύρώπαι κη ς Ένώσης η  της εσώτερικη ς νόμόθεσι ας, δικαιόύ ται να 
ασκη σει πρόδικαστικη  πρόσφύγη  ενώ πιόν της ΑΕΠΠ κατα  της σχετικη ς πρα ξης η  παρα λειψης της 
αναθε τόύσας αρχη ς, πρόσδιόρι ζόντας ειδικώ ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πόύ δικαιόλόγόύ ν 
τό αι τημα  τόύxxix.  

Σε περι πτώση πρόσφύγη ς κατα  πρα ξης της αναθε τόύσας αρχη ς, η πρόθεσμι α για την α σκηση της 
πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς ει ναι: 

 (α) δε κα (10) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν η πρα ξη κόινόπόιη θηκε με ηλεκτρόνικα  με σα η  τηλεόμόιότύπι α η   

(β) δεκαπε ντε (15) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης σε αύτό ν αν 
χρησιμόπόιη θηκαν α λλα με σα επικόινώνι ας, α λλώς   

γ) δε κα (10) ημε ρες από  την πλη ρη, πραγματικη  η  τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρα ξης πόύ βλα πτει τα 
σύμφε ρόντα τόύ ενδιαφερό μενόύ όικόνόμικόύ  φόρε α.  

Σε περι πτώση παρα λειψης, η πρόθεσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς ει ναι 
δεκαπε ντε (15) ημε ρες από  την επόμε νη της σύντε λεσης της πρόσβαλλό μενης παρα λειψηςxxx. 

Η πρόδικαστικη  πρόσφύγη , με βα ση και τα ό σα πρόβλε πόνται στό π.δ. 39/2017, κατατι θεται 
ηλεκτρόνικα  βα σει τόύ τύπόπόιημε νόύ εντύ πόύ και με σώ της λειτόύργικό τητας «Επικόινώνι α» 
τόύ ύπόσύστη ματός πρός την Αναθε τόύσα Αρχη , επιλε γόντας κατα  περι πτώση την ε νδειξη 
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«Πρόδικαστικη  Πρόσφύγη » και επισύνα πτόντας τό σχετικό  ε γγραφό σύ μφώνα με την παρ. 3 τόύ 
α ρθρόύ 8 της ύπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για τό παραδεκτό  της α σκησης της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς κατατι θεται παρα βόλό από  τόν 
πρόσφεύ γόντα ύπε ρ τόύ Δημόσι όύ, κατα  τα ειδικα  όριζό μενα στό α ρθρό 363 τόύ ν. 4412/2016, τό 
όπόι ό επιστρε φεται στόν πρόσφεύ γόντα σε περι πτώση όλικη ς η  μερικη ς απόδόχη ς της πρόσφύγη ς τόύ 
η  σε περι πτώση πόύ πριν την ε κδόση της από φασης της ΑΕΠΠ επι  της πρόσφύγη ς, η αναθε τόύσα αρχη  
ανακαλει  την πρόσβαλλό μενη πρα ξη η  πρόβαι νει στην όφειλό μενη ενε ργεια.  

Η πρόθεσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς και η α σκηση  της κώλύ όύν τη 
σύ ναψη της σύ μβασης επι  πόινη  ακύρό τητας, η όπόι α διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετα  
από  α σκηση πρόσφύγη ς, σύ μφώνα με τό α ρθρό 368  τόύ ν. 4412/2016.  
 
Η πρόηγόύ μενη παρα γραφός δεν εφαρμό ζεται στην περι πτώση πόύ, κατα  τη διαδικασι α σύ ναψης 
της παρόύ σας σύ μβασης, ύπόβληθει  μό νό μι α (1) πρόσφόρα xxxi. 
 
Κατα  τα λόιπα , η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς δεν κώλύ ει την πρό όδό της διαγώνιστικη ς 
διαδικασι ας, , εκτό ς αν ζητηθόύ ν πρόσώρινα  με τρα πρόστασι ας κατα  τό α ρθρό 366 τόύ ν.4412/2016. 

Η αναθε τόύσα αρχη , με σώ της λειτόύργι ας της «Επικόινώνι ας»:  
α. Κόινόπόιει  την πρόδικαστικη  πρόσφύγη  σε κα θε ενδιαφερό μενό τρι τό σύ μφώνα με τα 
πρόβλεπό μενα στην περ. α της παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 365 τόύ ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 τόύ α ρθρόύ 9 τόύ π.δ. 39/2017.  
β. Ειδόπόιει , παρε χει πρό σβαση στό σύ νόλό τών στόιχει ών τόύ διαγώνισμόύ  και διαβιβα ζει στην 
Αρχη  Εξε τασης Πρόδικαστικώ ν Πρόσφύγώ ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπό μενα στην περ. β’ της παρ. 1 τόύ 
α ρθρόύ 365 τόύ ν. 4412/2016, σύ μφώνα και με την παρ. 1 τόύ α ρθρόύ 9 τόύ π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ απόφαι νεται αιτιόλόγημε να επι  της βασιμό τητας τών πρόβαλλό μενών πραγματικώ ν και 
νόμικώ ν ισχύρισμώ ν της πρόσφύγη ς και τών ισχύρισμώ ν της αναθε τόύσας αρχη ς και, σε περι πτώση 
παρε μβασης, τών ισχύρισμώ ν τόύ παρεμβαι νόντός και δε χεται (εν ό λώ η  εν με ρει) η  απόρρι πτει την 
πρόσφύγη  με από φαση  της, η όπόι α εκδι δεται με σα σε απόκλειστικη  πρόθεσμι α ει κόσι (20) ημερώ ν 
από  την ημε ρα εξε τασης της πρόσφύγη ςxxxii. 

 

Σε περι πτώση σύμπληρώματικη ς αιτιόλόγι ας επι  της πρόσβαλλό μενης πρα ξης, αύτη  ύπόβα λλεται ε ώς 
και δε κα (10) ημε ρες πριν την σύζη τηση της πρόσφύγη ς και κόινόπόιει ται αύθημερό ν στόν 
πρόσφεύ γόντα με σώ της πλατφό ρμας τόύ ΕΣΗΔΗΣ η  αν αύτό  δεν ει ναι εφικτό  με όπόιόδη πότε 
πρό σφόρό με σό. Υπόμνη ματα επι  τών από ψεών και της σύμπληρώματικη ς αιτιόλόγι ας της 
Αναθε τόύσας Αρχη ς κατατι θενται με σώ της πλατφό ρμας τόύ ΕΣΗΔΗΣ ε ώς πε ντε (5) ημε ρες πριν από  
τη σύζη τηση της πρόσφύγη ςxxxiii. 

 

Η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς απότελει  πρόύ πό θεση για την α σκηση τών ε νδικών 
βόηθημα τών  της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακύ ρώσης τόύ α ρθρόύ 372 τόύ ν. 4412/2016 
κατα  τών εκτελεστώ ν πρα ξεών η  παραλει ψεών της αναθε τόύσας αρχη ς. 

Όπόιός ε χει ε ννόμό σύμφε ρόν μπόρει  να ζητη σει την αναστόλη  της εκτε λεσης της από φασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύ ρώση  της ενώ πιόν τόύ αρμόδι όύ δικαστηρι όύxxxiv. Δικαι ώμα α σκησης τών ι διών 
ενδι κών βόηθημα τών ε χει και η αναθε τόύσα αρχη , αν η ΑΕΠΠ κα νει δεκτη  την πρόδικαστικη  
πρόσφύγη . Με τα ε νδικα βόηθη ματα της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακύ ρώσης λόγι ζόνται 
ώς σύμπρόσβαλλό μενες με την από φαση της ΑΕΠΠ και ό λες όι σύναφει ς πρός την ανώτε ρώ 
από φαση πρα ξεις η  παραλει ψεις της αναθε τόύσας αρχη ς, εφό σόν ε χόύν εκδόθει  η  σύντελεστει  
αντιστόι χώς ε ώς τη σύζη τηση της αι τησης αναστόλη ς η  την πρώ τη σύζη τηση της αι τησης 
ακύ ρώσης. 
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Η α σκηση της αι τησης αναστόλη ς δεν εξαρτα ται από  την πρόηγόύ μενη α σκηση της αι τησης ακύ ρώσης. 
 
Η αι τηση αναστόλη ς κατατι θεται στό αρμό διό δικαστη ριό με σα σε πρόθεσμι α δε κα (10) ημερώ ν από  
την κόινόπόι ηση η  την πλη ρη γνώ σηxxxv της από φασης επι  της πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς και σύζητει -
ται τό αργό τερό εντό ς τρια ντα (30) ημερώ ν από  την κατα θεση  της. Για την α σκηση της αιτη σεώς ανα-
στόλη ς κατατι θεται τό πρόβλεπό μενό παρα βόλό, σύ μφώνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 372 
παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016. 
 
Η α σκηση αι τησης αναστόλη ς κώλύ ει τη σύ ναψη της σύ μβασης, εκτό ς εα ν με την πρόσώρινη  διαταγη  
ό αρμό διός δικαστη ς απόφανθει  διαφόρετικα . 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την ύπόγραφή της σύμβασης, ισχύόύν τα πρόβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρόύ 105 και 
135 τόύ ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα όπόία θα εκτελεσθεί τό έργό είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτώ. Σε περίπτώση ασύμφώνίας τών περιεχόμένών σε αύτά όρών, η σειρά ισχύός 
καθόρίζεται  ώς κατώτέρώ.  
  

1. Τό σύμφώνητικό. 
2. Η παρόύσα Διακήρύξη. 
3. Η Οικόνόμική Πρόσφόρά. 
4. Τό Τιμόλόγιό Δημόπράτησης  
5. Η Ειδική Σύγγραφή Υπόχρεώσεών (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Σύγγραφή Υπόχρεώσεών (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Πρόδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τόύς,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόϋπόλόγισμός Δημόπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες τόύ έργόύ.  
10.  Τό εγκεκριμένό Χρόνόδιάγραμμα κατασκεύής τόύ έργόύ. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης σύντάσσόνται ύπόχρεώτικά στην ελληνική γλώσσα και πρόαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, σύνόλικά ή μερικά. Σε περίπτώση ασύμφώνίας μεταξύ τών τμημάτών 
τών εγγράφών της σύμβασης πόύ έχόύν σύνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδόση. Τύχόν ενστάσεις ύπόβάλλόνται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αύτε ς στόιχει α, καθώ ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
σύντα σσόνται στην ελληνικη  γλώ σσα η  σύνόδεύ όνται από  επι σημη μετα φραση  τόύς στην 
ελληνικη  γλώ σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Σύνθη κη της Χα γης της 
5.10.1961, πόύ κύρώ θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  ιδιώτικα  ε γγραφα 
σύνόδεύ όνται από  μετα φραση  τόύς στην ελληνικη  γλώ σσα επικύρώμε νη ει τε από  πρό σώπό 
αρμό διό κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σώπό κατα  νό μό αρμό διό της 
χώ ρας στην όπόι α ε χει σύνταχθει  ε γγραφό xxxvi . Επι σης, γι νόνται ύπόχρεώτικα  απόδεκτα  
εύκρινη  φώτόαντι γραφα εγγρα φών πόύ ε χόύν εκδόθει  από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόύν 
επικύρώθει  από  δικηγό ρό, σύ μφώνα με τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β τόύ α ρθρόύ 11 τόύ 
ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, αντικαταστα θηκε ώς α νώ με τό α ρθρό 1 
παρ.2 τόύ ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερώτικά και τεχνικά φύλλάδια και άλλα έντύπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενό μπόρόύν να ύπόβάλλόνται σε άλλη γλώσσα, χώρίς να σύνόδεύόνται από 
μετάφραση στην ελληνική 





13 

6.5. Η  επικόινώνία με την αναθέτόύσα αρχή, καθώς και μεταξύ αύτής και τόύ αναδόχόύ, θα γίνόνται 
ύπόχρεώτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημόπράτηση τόύ έργόύ, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκεύή τόύ, εφαρμόζόνται 

όι διατάξεις τών παρακάτώ νόμόθετημάτών, ό πώς ισχύ όύν: 
- του ν. 4782/2021 (Α΄36) «Εκσυχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού      
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία» 
- 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» xxxvii 
- 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»,xxxviii 
- 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 )xxxix 
- 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 
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).  
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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), όπώς 
τρόπόπόιήθηκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρώση τών στόιχείών τόύ αναδόχόύ 
με τα στόιχεία τόύ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόινή απόφαση τών 
Υπόύργών Ανάπτύξης και Επικρατείας ύπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, xl , καθώς και η απόφαση τόύ Υφύπόύργόύ Οικόνόμίας και Οικόνόμικών ύπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διατάξεις τόύ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρώση Κώδικα Φόρόύ Πρόστιθέμενης Αξίας». 

 
 

7.4 Οι σε εκτέλεση τών ανώτέρώ διατάξεών εκδόθείσες κανόνιστικές πράξειςxli, καθώς και λόιπές 
διατάξεις πόύ αναφέρόνται ρητά ή απόρρέόύν από τα όριζόμενα στα σύμβατικά τεύχη της 
παρόύσας καθώς και τό σύνόλό τών διατάξεών τόύ ασφαλιστικόύ, εργατικόύ, περιβαλλόντικόύ 
και φόρόλόγικόύ δικαίόύ και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνεύτική 
εγκύκλιός πόύ διέπει την ανάθεση και εκτέλεση τόύ έργόύ της παρόύσας σύμβασης, έστώ και 
αν δεν αναφέρόνται ρητα .  
 

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. Τό έργό χρηματόδότείται από  .Πιστώσεις ΠΟΡΟΙ με κωδικό έργου: ΙΔΠ032020001 ΚΑΕ 

ΕΡΓΟΥ: 02.071.9789.0001, Από φαση Ένταξης: 91/6/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΗ4Ρ7Λ1-ΝΡΡ) 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ.ΣΥ. xlii 
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 Τό έργό ύπόκειται στις κρατήσεις4 πόύ πρόβλέπόνται για τα έργα αύτά, περιλαμβανόμένης 
της κράτησης ύψόύς 0,07 % ύπέρ τών λειτόύργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσίών Σύμβάσεών, σύμφώνα με τό άρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/201145, της κράτησης 
ύψόύς 0,06 % ύπέρ τών λειτόύργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Πρόδικαστικών 
Πρόσφύγών, σύμφώνα με τό άρθρό 350 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016, καθώ ς και της κρα τησης 
6%0, σύ μφώνα με τις διατα ξεις τόύ α ρθρόύ 53 παρ. 7 περ. θ' τόύ ν. 4412/2016 και της ύπ' 
αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόύ Υπόύργόύ  Υπόδόμώ ν και 
Μεταφόρώ ν (Β' 2235) ,καθώ ς και τις κρατη σεις 2,5 ‰ ύπε ρ τών Μηχανικώ ν Τεχνόλόγικη ς 
Εκπαι δεύσης (Τ.Ε.) της Π.Ο.ΜH.Τ.Ε.Δ.Υ.  τακτικώ ν ύπαλλη λών (μό νιμών η  αόρι στόύ 
χρό νόύ )πόύ απασχόλόύ νται στό Δημό σιό , Ν.Π.Δ. και στόύς όργανισμόύ ς τόπικη ς 
αύτόδιόι κησης Α΄ και Β΄ βαθμόύ  

 
8.2. Τα γενικά έξόδα, όφελός κ.λ.π. τόύ Αναδόχόύ και όι επιβαρύνσεις από φόρόύς, δασμόύς 

κ.λ.π. καθόρίζόνται στό αντίστόιχό άρθρό της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τόν Κύριό τόύ Έργόύ.  
  
8.3. Οι πληρώμές θα γίνόνται σύμφώνα με τό άρθρό 152 τόύ ν. 4412/2016 και τό αντίστόιχό 

άρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρώμή τόύ εργόλαβικόύ τιμήματός θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόύσα αρχη 46 μπόρει , κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης τών πρόσφόρώ ν, να καλε σει τόύς 
όικόνόμικόύ ς φόρει ς, με σώ της  λειτόύργικό τητας της ‘’Επικόινώνι ας” τόύ ύπόσύστη ματός όι 
πληρόφόρι ες η  η τεκμηρι ώση πόύ πρε πει να ύπόβα λλόνται ει ναι η  εμφανι ζόνται ελλιπει ς η  
λανθασμε νες σύμπεριλαμβανόμε νών εκει νών στό ΤΕΥΔ , η  ό ταν λει πόύν σύγκεκριμε να ε γγραφα , να 
ύπόβα λλόύν , σύμπληρώ σόύν , απόσαφηνι σόύν η  όλόκληρώ σόύν τις σχετικε ς πληρόφόρι ες η  
τεκμηρι ώση εντό ς πρόθεσμι ας  (10) ημε ρες από  την ημερόμηνι α κόινόπόι ησης σε αύτόύ ς της σχετικη ς 
πρό σκλησης, σύ μφώνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις τών α ρθρών  102 και 103  τόύ ν. 
4412/2016 και τόύ α ρθρόύ 13 της ύπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδη πότε διεύκρι νιση η  σύμπλη ρώση πόύ ύπόβα λλεται από  τόύς πρόσφε ρόντες η  ύπόψηφι όύς, 
χώρι ς να ε χει ζητηθει  από  την αναθε τόύσα αρχη 47, δεν λαμβα νεται ύπό ψη. 
 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρόύ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  η ύπ. Αριθμ: 144414/19-05-2021 Από φαση Ανα ληψης 
Δαπα νης με α/α 1661 στό Βιβλι ό εγκρι σεών και Εντόλώ ν και αα βεβ. 1690 (ΑΔΑ:ΨΚ6Υ7Λ1-ΝΨΚ) και η 
91/6/11-03-2020 Από φαση Περιφερειακόύ  Σύμβόύλι όύ Περιφε ρειας Πελόπόννη σόύ (ΑΔΑ: ΨΗ4Ρ7Λ1-
ΝΡΡ) σχετικα  με την ε νταξη στό Πρό γραμμα ΠΟΡΟΙ τόύ δημόπρατόύ μενόύ ε ργόύ με κώδικό  

ΙΔΠ032020001.48 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλός τόύ έργόύ είναι:  
 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρόϋπόλόγισμός δημόπράτησης τόύ έργόύ ανέρχεται σε xliii  120.000,00 Εύρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη  Εργασιών                                                                                                       .71.313,20.€ 
Γενικά έξόδα και Όφελός εργόλάβόύ (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                          .12.836,38. € 
Απρόβλεπταxliv (πόσόστόύ 15 επί της δαπάνης εργασιών  
και τόύ κόνδύλίόύ Γ.Ε.+Ο.Ε.) , πόύ αναλώνόνται σύμφώνα   
με τόύς όρόύς τόύ άρθρόύ 156 παρ. 3.(α) τόύ ν. 4412/2016.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      .12.622,44 € 
xlv                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Στό ανώτε ρώ πόσό  πρόβλε πεται αναθεώ ρηση στις τιμε ς  
πόσόύ ............ σύ μφώνα με τό α ρθρό 153 τόύ ν. 4412/2016.                                             .2,17.€  
 
Ρη τρα πρό σθετης καταβόλη ς (πριμ), σύ μφώνα με τό α ρθρό 149 τόύ ν. 4412/2016 ....... 
(εφό σόν πρόβλε πεται). 
 
 
Η παρόύ σα σύ μβαση δεν ύπόδιαιρει ται σε τμη ματα και ανατι θεται ώς ενιαι ό σύ νόλό για 
τόύς ακό λόύθόύς λό γόύς : αρτιό τητα και πληρό τητα κατασκεύη ς , μη αύ ξησης κό στόύς, 
μει ώση χρό νόύ ύλόπόι ησης ε ργόύxlvi  
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
                      .Τα ΡΟΖΕΝΑ, Τ.Κ. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΡΟΖΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Με τό παρό ν ε ργό πρόβλε πεται η τόπόθε τηση σύρματόκιβώτι ών μη κόύς 2μ. πλα τόύς 1μ. 
ύ ψόύς 1μ. με εγκα ρσιό δια φραγμα 1μ. x 1μ. και εξαγώνικό  βρό χό D 80 (80x100) mm για την 
πρόστασι α τών εδαφώ ν εκτό ς τών όριόγραμμώ ν τόύ ύδατόρε ματός.  
Με την παρόύ σα μελε τη πρόβλε πεται η πρόστασι α τών παρακει μενών ύπόδόμώ ν πόύ 
πλη ττόνται από  την ρόη  τόύ ύδατόρε ματός. Τό ε ργό, αύτό  απόσκόπει  στην α ρση της 
επικινδύνό τητας και την εξασφα λιση της εύστα θειας τών εδαφώ ν ε δρασης τών 
παρακει μενών ύπόδόμώ ν. Επι σης η πρότεινό μενη επε μβαση θα λειτόύργη σει 
πρόστατεύτικα  για την μόρφόλόγι α τόύ ύδατόρε ματός διό τι η ρόη  τόύ πρόκαλει  εδαφικε ς 
αλλόιώ σεις στη παρα πλεύρη τόύ ύδατόρε ματός δημότικη  όδό , με απότε λεσμα τόν κι νδύνό 
κατόλισθη σεών. 
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Επισημαίνεται ότι, τό φύσικό και όικόνόμικό αντικείμενό τών δημόπρατόύμενών έργών  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται όύσιώδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα όριζόμενα στην παρ. 4 
τόύ άρθρόύ 132 ν. 4412/2016. Δύνατότητα μεταβόλής ύφίσταται, μόνό ύπό τις πρόϋπόθέσεις τών 
άρθρών 132xlvii και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση τών «επί έλασσόν» δαπανών με τόύς ακόλόύθόύς όρόύς και περιόρισμόύς: 

• Δεν τρόπόπόιείται τό «βασικό σχέδιό» της πρόκήρύξης, όύτε όι πρόδιαγραφές τόύ έργόύ, όπώς 
περιγράφόνται στα σύμβατικά τεύχη, όύτε καταργείται όμάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, πόιότητα και λειτόύργικότητα τόύ έργόύ.  

• Δεν χρησιμόπόιείται για την πληρώμή νέών εργασιών πόύ δεν ύπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν ύπερβαίνει η δαπάνη αύτή, κατά τόν τελικό εγκεκριμένό Ανακεφαλαιώτικό Πίνακα Εργασιών 
τόύ έργόύ, πόσόστό είκόσι τόις εκατό (20%) της σύμβατικής δαπάνης όμάδας εργασιών τόύ έργόύ 
όύτε, αθρόιστικά, πόσόστό δέκα τόις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χώρίς 
Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθρόιστική αύτή ανακεφαλαίώση 
λαμβάνόνται ύπόψη μόνό όι μεταφόρές δαπάνης από μία όμάδα εργασιών σε άλλη. 
Τα πόσά πόύ εξόικόνόμόύνται, εφόσόν ύπερβαίνόύν τα ανώτέρώ όρια (20% ή και 10%), μειώνόύν 
ισόπόσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χώρίς Φ.Π.Α., αναθεώρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 
Για τη χρήση τών «επί έλασσόν δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτώση η σύμφώνη γνώμη τόύ 
Τεχνικόύ Σύμβόύλίόύ, ύστερα από εισήγηση τόύ φόρέα ύλόπόίησης. 
Ο πρόϋπόλόγισμός τών έργών στα όπόία εφαρμόζεται η παράγραφός αύτή αναλύεται σε Οόμα δες 
εργασιών, όι όπόίες σύντίθενται από εργασίες πόύ ύπάγόνται σε ενιαία ύπόσύνόλα τόύ τεχνικόύ 
αντικειμένόύ τών έργών, έχόύν παρόμόιό τρόπό κατασκεύής και επιδέχόνται τό ίδιό πόσόστό 
έκπτώσης στις τιμές μόνάδας τόύς. Με απόφαση τόύ Υπόύργόύ Υπόδόμών και Μεταφόρών, η 
όπόία μετά την έκδόσή της θα έχει εφαρμόγή σε όλα τα ώς άνώ έργα, πρόσδιόρίζόνται όι όμάδες 
εργασιών ανά κατηγόρία έργών. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η σύνόλική πρόθεσμία εκτέλεσης τόύ έργόύ, όρίζεται σε .ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ (Αριθμ. .8.) από την 
ημέρα ύπόγραφής της σύμβασηςxlviii.  
Οι απόκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές πρόθεσμίες τόύ έργόύ αναφέρόνται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή τόύ Αναδόχόύ, θα γίνει σύμφώνα με την «ανόικτή διαδικασία» τόύ άρθρόύ 

27 τόύ ν. 4412/2016 και ύπό τις πρόϋπόθέσεις τόύ νόμόύ αύτόύ.  
  
13.2 Η όικόνόμική πρόσφόρά τών διαγώνιζόμένών, θα σύνταχθεί και ύπόβληθεί σύμφώνα 

με τα όριζόμενα στό άρθρό 95 παρ. 2.(α) τόύ ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε πρόσφέρών μπόρεί να ύπόβάλει μόνό μία πρόσφόρά. xlix 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται η ύπόβόλη  εναλλακτικώ ν πρόσφόρώ ν.l 
 
13.5 Δε γίνόνται δεκτές πρόσφόρές για μέρός τόύ αντικειμένόύ της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριό για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέόν σύμφέρόύσα από όικόνόμική άπόψη 
πρόσφόρά μόνό βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την σύμμετόχή στόν διαγώνισμό απαιτείται η κατάθεση από τόύς σύμμετέχόντες 

όικόνόμικόύς φόρείς, κατά τόύς όρόύς της παρ. 1 α) τόύ άρθρόύ 72  τόύ ν. 4412/2016, 
εγγύητικής επιστόλής σύμμετόχής, πόύ ανέρχεται στό πόσό τών .1.936,00 εύρώ . li 

 Στην περίπτώση ένώσης όικόνόμικών φόρέών, η εγγύηση σύμμετόχής περιλαμβάνει 
και τόν όρό ότι η εγγύηση καλύπτει τις ύπόχρεώσεις όλών τών όικόνόμικών φόρέών 
πόύ σύμμετέχόύν στην ένώση. 

 
15.2 Οι εγγύητικές επιστόλές σύμμετόχής περιλαμβάνόύν, σύ μφώνα με τό α ρθρό 72 παρ. 4 

τόύ ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστόν τα ακόλόύθα στόιχεία :  
 α) την ημερόμηνία έκδόσης,  
 β) τόν εκδότη,  
 γ) τόν κύ ριό τόύ ε ργόύ η  τό φόρε α κατασκεύη ς τόύ ε ργόύ .(Κεφα λαιό Α΄, Άρθρό 1 

διακη ρύξης)  πρός τόν όπόίό απεύθύνόνται,  
 δ) τόν αριθμό της εγγύησης,  
 ε) τό πόσό πόύ καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επώνύμία, τόν Α.Φ.Μ. και τη διεύθύνση τόύ όικόνόμικόύ  φόρέα ύπέρ 

τόύ όπόίόύ εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτώση ένώσης αναγράφόνται όλα τα 
παραπάνώ για κάθε μέλός της ένώσης),  

 ζ) τόύς όρόύς ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ό δε εκδότης 
παραιτείται τόύ δικαιώ ματός της διαιρέσεώς και της διζήσεώς, και ββ) ότι σε 
περίπτώση κατάπτώσης αύτής, τό πόσό της κατάπτώσης ύπόκειται στό εκάστότε 
ισχύόν τέλός χαρτόσήμόύ,  

 η) τα στόιχεία της διακήρύξης (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόύ ) και την  καταληκτικη  
ημερόμηνι α ύπόβόλη ς πρόσφόρώ ν,  

 θ) την ημερόμηνία λήξης ή τόν χρόνό ισχύός της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη ύπόχρέώσης από τόν εκδότη της εγγύησης να καταβάλει τό πόσό της 

εγγύ ησης όλικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδόπόίηση 
εκείνόύ πρός τόν όπόίό απεύθύ νεται.  
(Στό σημει ό αύτό  γι νεται παραπόμπη  στα σχετικα  ύπόδει γματα, εφό σόν ύπα ρχόύν). 

 
15.3 Η εγγύηση σύμμετόχής πρέπει να ισχύει τόύλάχιστόν για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη τόύ χρόνόύ ισχύός της πρόσφόράς τόύ άρθρόύ 19 της παρόύσας, ήτόι ό χι για 
μικρό τερό δια στημα τών 9 μηνώ ν και 30 ημερώ ν, άλλώς η πρόσφόρά απόρρίπτεται. Η 
αναθέτόύσα αρχή μπόρεί, πριν τη λήξη της πρόσφόράς, να ζητά από τόν πρόσφέρόντα 
να παρατείνει, πριν τη λήξη τόύς, τη διάρκεια ισχύός της πρόσφόράς και της εγγύησης 
σύμμετόχής. 

15.4 Η εγγύηση σύμμετόχής καταπίπτει, ύπέρ τόύ κύρίόύ τόύ έργόύ, μετά από γνώμη τόύ 
Τεχνικόύ Σύμβόύλίόύ αν ό πρόσφέρών απόσύρει την πρόσφόρά τόύ κατά τη διάρκεια 
ισχύός αύτής και στις περιπτώσεις τόύ άρθρόύ 4.2 της παρόύσας.  
Η ένσταση τόύ αναδόχόύ κατά της απόφάσεώς δεν αναστέλλει την είσπραξη τόύ πόσόύ 
της εγγύήσεώς. 

 
15.5  Η εγγύηση σύμμετόχής επιστρέφεται στόν ανάδόχό με την πρόσκόμιση της εγγύησης  
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση σύμμετόχής επιστρέφεται στόύς λόιπόύς πρόσφέρόντες, σύ μφώνα με τα 

ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόύ ν. 4412/2016  lii. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)liii 
 
16.1 Δεν   liv  πρόβλέπεται η χόρήγηση πρόκαταβόλής στόν Ανάδόχό …………………. lv 
 
16.2 Δεν  πρόβλέπεται  η πληρώμή πριμ στην παρόύσα σύμβαση …………………… 
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Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την ύπόγραφή της σύμβασης απαιτείται η παρόχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφώνα 

με τό άρθρό 72 παρ. 1 β) τόύ ν.4412/2016, τό ύψός της όπόίας καθόρίζεται σε πόσόστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χώρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την ύπόγραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτώση παράβασης τών όρών της σύμβασης, 

όπώς αύτή ειδικότερα όρίζει. 

Σε περίπτώση τρόπόπόίησης της σύμβασης κατά τό άρθρό 132 ν. 4412/2016, η όπόία 

σύνεπάγεται αύξηση της σύμβατικής αξίας, ό ανάδόχός είναι ύπόχρεώμένός να καταθέσει πριν την 

τρόπόπόίηση, σύμπληρώματική εγγύηση τό ύψός της όπόίας ανέρχεται σε πόσόστό 5% επί τόύ 

πόσόύ της αύξησης χώρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει σύνόλικά και χώρίς διακρίσεις την εφαρμόγή 

όλών τών όρών της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτόύσας αρχής ή τόύ κύρίόύ τόύ έργόύ 

έναντι τόύ αναδόχόύ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει ύπέρ τόύ κύρίόύ τόύ έργόύ, με αιτιόλόγημένη απόφαση 

τόύ Πρόϊσταμένόύ της Διεύθύνόύσας Υπηρεσίας, ιδίώς μετά την όριστικόπόίηση της έκπτώσης 

τόύ αναδόχόύ. Η ένσταση τόύ αναδόχόύ κατά της απόφάσεώς δεν αναστέλλει την είσπραξη τόύ 

πόσόύ της εγγύήσεώς. 

Οι εγγύητικές επιστόλές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνόύν κατ’ ελάχιστόν τα αναφερόμενα στην 

παράγραφό 15.2 της παρόύσας και επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τίτλό της σχετικής σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτόύργίας  

Δεν πρόβλε πεταιlvi 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς τών α ρθρών 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστώτικα  η  χρηματόδότικα  
ιδρύ ματα η  ασφαλιστικε ς επιχειρη σεις κατα  την ε ννόια τών περιπτώ σεών β΄ και γ΄ της παρ. 1 τόύ 
α ρθρόύ 14 τόύ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόύ λειτόύργόύ ν νό μιμα στα κρα τη- με λη της Ενώσης η  τόύ 
Εύρώπαι κόύ  Οικόνόμικόύ  Χώ ρόύ η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χόύν, σύ μφώνα με τις ισχύ όύσες 
διατα ξεις, τό δικαι ώμα αύτό . Μπόρόύ ν, επι σης, να εκδι δόνται από  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να 
παρε χόνται με γραμμα τιό τόύ Ταμει όύ Παρακαταθηκώ ν και Δανει ών, με παρακατα θεση σε αύτό  τόύ 
αντι στόιχόύ χρηματικόύ  πόσόύ . lvii  

Αν σύσταθει  παρακαταθη κη με γραμμα τιό παρακατα θεσης χρεόγρα φών στό Ταμει ό 
Παρακαταθηκώ ν και Δανει ών, τα τόκόμερι δια η  μερι σματα πόύ λη γόύν κατα  τη δια ρκεια της 
εγγύ ησης επιστρε φόνται μετα  τη λη ξη τόύς στόν ύπε ρ όύ η εγγύ ηση όικόνόμικό  φόρε α. 

 
17.Α.2 Οι εγγύητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη  τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α/ αναδό χόύ από  

ε ναν η  περισσό τερόύς εκδό τες της παραπα νώ παραγρα φόύ, ανεξαρτη τώς τόύ ύ ψόύς τών.   

Εα ν η εγγύ ηση εκδόθει  από  αλλόδαπό  πιστώτικό  ι δρύμα μπόρει  να σύνταχθει  σε μι α από  τις επι σημες 
γλώ σσες της Εύρώπαι κη ς Ένώσης, αλλα  θα σύνόδεύ εται απαραι τητα από  μετα φραση στην ελληνικη  
γλώ σσα, σύ μφώνα και με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 6.3. της παρόύ σας. 
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Η αναθε τόύσα αρχη  επικόινώνει  με τόύς φόρει ς πόύ φε ρόνται να ε χόύν εκδώ σει τις εγγύητικε ς 
επιστόλε ς, πρόκειμε νόύ να διαπιστώ σει την εγκύρό τητα  τόύςlviii.  
 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών lix  ορίζεται η 6 
ΙΟΥΛΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η. 12 
ΙΟΥΛΙΟΥ, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00.lx 

 

Αν, για λόγόύς ανώτέρας βίας η  για τεχνικόύ ς λό γόύς δεν διενεργηθεί η απόσφράγιση κατά την 

όρισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αύτή δεν έχει ύπόβληθεί καμία πρόσφόρά, η απόσφράγιση και η 

καταληκτική ημερόμηνία αντίστόιχα μετατίθενται σε όπόιαδήπότε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτόύσας αρχής. Η απόφαση αύτή κόινόπόιείται  στόύς πρόσφε ρόντες, με σώ της 

λειτόύργικό τητας “Επικόινώνι α”,  πέντε (5) τόύλάχιστόν εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερόμηνία,  

και αναρτάται στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόσελίδα της αναθέτόύσας αρχής, εφόσόν διαθέτει, καθώς και 

στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χώ ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγώνισμόι ” της πύ λης 

www.promitheus.gov.gr τόύ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αύτή ημερόμηνία δεν καταστεί δύνατή η 

απόσφράγιση τών πρόσφόρών ή δεν ύπόβληθόύν πρόσφόρές, μπόρεί να όρισθεί και νέα ημερόμηνία, 

εφαρμόζόμένών κατά τα λόιπά τών διατάξεών τών δύό πρόηγόύμενών εδαφίών.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε ύπόβαλλόμενη πρόσφόρά δεσμεύει τόν σύμμετέχόντα στόν διαγώνισμό κατά τη διάταξη τόύ 

άρθρόύ 97 τόύ ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνώνlxi, από την ημερόμηνία λη ξης της πρόθεσμι ας 

ύπόβόλής τών πρόσφόρών. 

Η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη τόύ χρό νόύ ισχύ ός της πρόσφόρα ς, να ζητα  από  τόύς 
πρόσφε ρόντες να παρατει νόύν τη δια ρκεια ισχύ ός της πρόσφόρα ς τόύς και της εγγύ ησης 
σύμμετόχη ς. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η πρόκη ρύξη σύ μβασης  lxii  (ΑΔΑΜ: 21PROC008681403 2021-05-28).και η παρόύ σα Διακη ρύξη 

δημόσιεύ θηκε στό ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Η Διακη ρύξη αναρτα ται και στην ιστόσελι δα της αναθε τόύσας αρχη ς 
(http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias/), σύ μφώνα 
με τό α ρθρό 2 της παρόύ σας. 

3. Περι ληψη της παρόύ σας Διακη ρύξης δημόσιεύ εται στόν Ελληνικό  Τύ πό lxiii , σύ μφώνα με τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαύ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξόδα τών εκ της κείμενης νόμόθεσίας απαραίτητών δημόσιεύσεών της πρόκήρύξης της 

δημόπρασίας στην όπόία αναδείχθηκε ανάδόχός, βαρύνόύν τόν ίδιό και εισπράττόνται με τόν πρώτό 

λόγαριασμό πληρώμής τόύ έργόύ.  Τα έξόδα δημόσιεύσεών τών τύχόν πρόηγόύμενών διαγώνισμών για 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://ppel.gov.gr/category/anakinosis/pe-korinthias/diakirixis-pe-korinthias/
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την ανάθεση τόύ ίδιόύ έργόύ, καθώς και τα έξόδα τών μη απαραίτητών εκ τόύ νόμόύ δημόσιεύσεών 

βαρύνόύν την αναθέτόύσα αρχή και καταβάλλόνται από τις πιστώσεις τόύ έργόύ. 

 

Άρθρό 20A: Διαβόύ λεύση επι  τών δημόσιεύμε νών εγγρα φών της σύ μβασηςlxiv 
 

………………………………………………..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει τόύ κριτηρίόύ τόύ άρθρόύ 14 της παρόύσας, σε πρόσφέρόντα ό όπόίός 
δεν απόκλείεται από τη σύμμετόχή βάσει της παρ. Α τόύ άρθρόύ 22 της παρόύσας και πληρόί τα 
κριτήρια επιλόγής τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόύ άρθρόύ 22 της παρόύσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίώμα σύμμετόχής έχόύν φύσικά ή νόμικά πρόσώπα, ή ενώσεις αύτώ ν lxv  πόύ 
δραστηριόπόιόύνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω lxviκαι πόύ 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτός-μέλός της Ένώσης, 
β) σε κράτός-μέλός τόύ Εύρώπαϊκόύ Οικόνόμικόύ Χώρόύ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες πόύ έχόύν ύπόγράψει και κύρώσει τη ΣΔΣ, στό βαθμό πόύ η ύπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις τόύ σχετικόύ με την 
Ένώση Πρόσαρτήματός I της ώς άνώ Σύμφώνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες πόύ δεν εμπίπτόύν στην περίπτώση γ΄ της παρόύσας παραγράφόύ και έχόύν 
σύνάψει διμερείς ή πόλύμερείς σύμφώνίες με την Ένώση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημόσίών 
σύμβάσεών. 
 
21.2 Οικόνόμικός φόρέας σύμμετέχει είτε μεμόνώμένα είτε ώς μέλός ένώσης.lxvii, 
 
21.3 Οι ενώσεις όικόνόμικών φόρέών σύμμετέχόύν ύπό τόύς όρόύς τών παρ. 2, 3 και 4 τόύ άρθρόύ 19 
και τών παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόύ άρθρόύ 76  τόύ ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγώ ενώσεις να περιβληθόύν σύγκεκριμένη νόμική μόρφή για την ύπόβόλή 
πρόσφόράς. Σε περίπτώση πόύ η ένώση αναδειχθεί ανάδόχός η νόμική της μόρφη  πρέπει να είναι 
τέτόια πόύ να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μόναδικόύ φόρόλόγικόύ μητρώόύ για την ένώση (πχ 
κόινόπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνώμένόι πρόσφέρόντες πρέπει να ικανόπόιόύν όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής.  

Στην περίπτώση ένώσης όικόνόμικών φόρέών, ισχύόύν τα εξής : 

- αναφόρικά με τις απαιτήσεις τόύ άρθρόύ 22 Α της παρόύσας, αύτές θα πρέπει να ικανόπόιόύνται από 
κάθε μέλός της ένώσης  

- αναφόρικά με τις απαιτήσεις τόύ άρθρόύ 22.Β της παρόύσας, κάθε μέλός της ένώσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένό στό σχετικό επαγγελματικό μητρώό, σύμφώνα με τα ειδικότερα στό ώς άνώ άρθρό, 
τόύλάχιστόν σε μια από τις κατηγόρίες πόύ αφόρά στό ύπό ανάθεση έργό. Περαιτέρώ, αθρόιστικά 
πρέπει να καλύπτόνται όλες όι κατηγόρίες τόύ έργόύ.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε πρόσφέρών αποκλείεται από τη σύμμετόχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσόν 
σύντρέχει στό πρόσώπό τόύ (αν πρόκειται για μεμόνώμένό φύσικό ή νόμικό πρόσώπό) ή σε ένα από 
τα μέλη τόύ (αν πρόκειται περί ένώσης όικόνόμικών φόρέών) ένας από τόύς λόγόύς τών παρακάτώ 
περιπτώσεών: 

22.A.1. Όταν ύπάρχει εις βάρός τόύ  αμετα κλητη lxviii  καταδικαστική απόφαση για έναν από τόύς 
ακόλόύθόύς λόγόύς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπώς αύτή όρίζεται στό άρθρό 2 της απόφασης-πλαίσιό 
2008/841/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλίόύ της 24ης Οκτώβρίόύ 2008, για την καταπόλέμηση τόύ όργανώμένόύ 
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εγκλήματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπώς όρίζεται στό άρθρό 3 της σύμβασης περί της καταπόλέμησης της διαφθόράς στην 
όπόία ενέχόνται ύπάλληλόι τών Εύρώπαϊκών Κόινότήτών ή τών κρατών-μελών της Ένώσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφό 1 τόύ άρθρόύ 2 της απόφασης-πλαίσιό 2003/568/ΔΕΥ τόύ 
Σύμβόύλίόύ της 22ας Ιόύλίόύ 2003, για την καταπόλέμηση της δώρόδόκίας στόν ιδιώτικό τόμέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπώς όρίζεται στην κείμενη νόμόθεσία ή στό εθνικό δίκαιό τόύ 
όικόνόμικόύ φόρέα, 

γ) απάτη, κατά την έννόια τόύ άρθρόύ 1 της σύμβασης σχετικά με την πρόστασία τών όικόνόμικών 
σύμφερόντών τών Εύρώπαϊκών Κόινότήτών (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόία κύρώθηκε με τό 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικές δραστηριότητες, όπώς 
όρίζόνται, αντιστόίχώς, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιό 2002/475/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλίόύ της 
13ης Ιόύνίόύ 2002, για την καταπόλέμηση της τρόμόκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αύτόύργία ή σύνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματός, όπώς όρίζόνται στό άρθρό 4 αύτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματόδότηση της τρόμόκρατίας, 
όπώς αύτές όρίζόνται στό άρθρό 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ τόύ Εύρώπαϊκόύ Κόινόβόύλίόύ και τόύ 
Σύμβόύλίόύ της 26ης Οκτώβρίόύ 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμόπόίησης τόύ 
χρηματόπιστώτικόύ σύστήματός για τη νόμιμόπόίηση εσόδών από παράνόμες δραστηριότητες και τη 
χρηματόδότηση της τρόμόκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόία ενσώματώθηκε στην 
εθνική νόμόθεσία με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπώς όρίζόνται στό άρθρό 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ τόύ Εύρώπαϊκόύ Κόινόβόύλίόύ και τόύ Σύμβόύλίόύ της 5ης Απριλίόύ 2011, για 
την πρόληψη και την καταπόλέμηση της εμπόρίας ανθρώπών και για την πρόστασία τών θύμάτών της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιό 2002/629/ΔΕΥ τόύ Σύμβόύλίόύ (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η όπόία ενσώματώθηκε στην εθνική νόμόθεσία με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικός φόρέας απόκλείεται επίσης όταν τό πρόσώπό εις βάρός τόύ όπόίόύ εκδόθηκε  αμετα -
κλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλός τόύ διόικητικόύ, διεύθύντικόύ ή επόπτικόύ όργάνόύ τόύ 
εν λόγώ όικόνόμικόύ φόρέα ή έχει εξόύσία εκπρόσώπησης, λήψης απόφάσεών ή ελέγχόύ σε αύτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιόρισμένης εύθύνης (Ε.Π.Ε.), πρόσώπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ι-
διώτικώ ν Κεφαλαιόύχικώ ν Εταιρειώ ν ( Ι.Κ.Ε ), η ύπόχρέώση τόύ πρόηγόύμενόύ εδαφίόύ, αφόρά  τόύς 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανώνύμών εταιρειών (Α.Ε.), η ύπόχρέώση τόύ πρόηγόύμενόύ εδαφίόύ  αφόρά  τόν 
Διεύθύνόντα Σύμβόύλό, καθώς και όλα τα μέλη τόύ Διόικητικόύ Σύμβόύλίόύ. 

Στις περιπτώ σεις τών σύνεταιρισμώ ν, η εν λό γώ ύπόχρε ώση αφόρα  τα με λη τόύ Διόικητικόύ  Σύμβόύ-

λι όύlxix. 

22.A.2 Όταν ό  πρόσφέρών έχει αθετήσει τις ύπόχρεώσεις τόύ όσόν αφόρά στην καταβόλή φόρών ή 
εισφόρών κόινώνικής ασφάλισης και αύτό έχει διαπιστώθεί από δικαστική ή διόικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμεύτική ισχύ, σύμφώνα με διατάξεις της χώρας όπόύ είναι εγκατεστημένός ή την 
εθνική νόμόθεσία ή/και η αναθέτόύσα αρχή μπόρεί να απόδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ό 
πρόσφέρών έχει αθετήσει τις ύπόχρεώσεις τόύ όσόν αφόρά την καταβόλή φόρών ή εισφόρών 
κόινώνικής ασφάλισης. 

Αν ό πρόσφέρών είναι Έλληνας πόλίτης ή έχει την εγκατάστασή τόύ στην Ελλάδα, όι ύπόχρεώσεις τόύ 
πόύ αφόρόύν τις εισφόρές κόινώνικής ασφάλισης καλύπτόύν, τόσό την κύρια, όσό και την επικόύρική 
ασφάλιση. 
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Δεν απόκλείεται ό πρόσφέρών, όταν έχει εκπληρώσει τις ύπόχρεώσεις τόύ, είτε καταβάλλόντας τόύς 
φόρόύς ή τις εισφόρές κόινώνικής ασφάλισης πόύ όφείλει, σύμπεριλαμβανόμένών, κατά περίπτώση, 
τών δεδόύλεύμένών τόκών ή τών πρόστίμών, είτε ύπαγόμενός σε δεσμεύτικό διακανόνισμό για την 
καταβόλή τόύς. 

22.Α.2α  Η αναθέτόύσα αρχή γνώρίζει ή μπόρεί να απόδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχόύν επιβληθεί 
σε βάρός τόύ όικόνόμικόύ φόρέα, μέσα σε χρόνικό διάστημα δύό (2) ετών πριν από την ημερόμηνία 
λήξης της πρόθεσμίας ύπόβόλής πρόσφόράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβόλής πρόστίμόύ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόύ Σώματός 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νόμόθεσίας πόύ χαρακτηρίζόνται, σύμφώνα με 
την ύπόύργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπώς εκάστότε ισχύει, ώς «ύψηλής» ή «πόλύ 
ύψηλής» σόβαρότητας, όι όπόίες πρόκύπτόύν αθρόιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχόύς, ή ββ) 
δύό (2) πράξεις επιβόλής πρόστίμόύ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόύ Σώματός Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νόμόθεσίας πόύ αφόρόύν την αδήλώτη εργασία, όι όπόίες 
πρόκύπτόύν αθρόιστικά από δύό (2) διενεργηθέντες ελέγχόύς.  
Οι ύπό  αα΄ και ββ΄ κύρώ σεις πρε πει να ε χόύν απόκτη σει τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ lxx. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τόύς πιό κα τώ επιτακτικόύ ς λό γόύς δημό σιόύ σύμφε ρόντός ............ lxxi( ό -
πώς δημό σιας ύγει ας η  πρόστασι ας τόύ περιβα λλόντός, όι όπόι όι σύμπληρώ νόνται από  την αναθε -
τόύσα αρχη  ) δεν εφαρμόζόνται όι παράγραφόι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ό απόκλεισμό ς είναι σαφώ ς δύσανα λόγός, ιδι ώς ό ταν μό νό μικρα  πόσα  τών φό -
ρών η  τών εισφόρώ ν κόινώνικη ς ασφα λισης δεν ε χόύν καταβληθει  η  ό ταν ό πρόσφέρών ενημερώ θηκε 
σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόύ όφει λεται λό γώ αθε τησης τών ύπόχρεώ σεώ ν τόύ ό σόν αφόρα  στην 
καταβόλη  φό ρών η  εισφόρώ ν κόινώνικη ς ασφα λισης σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τη δύνατό τητα 
να λα βει με τρα, σύ μφώνα με τό τελεύται ό εδα φιό της περ. β' της παρ. 2 τόύ α ρθρόύ 73 ν. 4412/2016, 
πριν από  την εκπνόη  της πρόθεσμι ας ύπόβόλη ς πρόσφόρα ς τόύ άρθρόύ 18 της παρόύσας, δεν 
εφαρμόζεται lxxiiη παράγραφός 22.Α.2.  

 

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

(α) έχει αθετήσει τις ύπόχρεώσεις πόύ πρόβλέπόνται στην παρ. 2 τόύ άρθρόύ 18 τόύ ν. 4412/2016, 

(β) εάν ό όικόνόμικός φόρέας τελεί ύπό πτώχεύση ή έχει ύπαχθεί σε διαδικασία εξύγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί ύπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από τό δικαστήριό ή έχει ύπαχθεί 
σε διαδικασία πτώχεύτικόύ σύμβιβασμόύ ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές τόύ δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε όπόιαδήπότε ανάλόγη κατάσταση πρόκύπτόύσα από παρόμόια διαδικασία, 
πρόβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμόύ. Η αναθε τόύσα αρχη  μπόρει  να μην απόκλει ει ε ναν όικόνό-
μικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ τών καταστα σεών πόύ αναφε ρόνται στην παραπα νώ περι -
πτώση, ύπό  την πρόύ πό θεση ό τι η αναθε τόύσα αρχη  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γώ φόρε ας ει ναι σε θε ση 
να εκτελε σει τη σύ μβαση, λαμβα νόντας ύπό ψη τις ισχύ όύσες διατα ξεις και τα με τρα για τη σύνε χιση 
της επιχειρηματικη ς τόύ λειτόύργι ας (παρ. 5 α ρθρόύ 73 τόύ ν. 4412/2016),  

(γ) ύπάρχόύν επαρκώς εύλόγες ενδείξεις πόύ όδηγόύν στό σύμπέρασμα ότι ό όικόνόμικός φόρέας 
σύνήψε σύμφώνίες με άλλόύς όικόνόμικόύς φόρείς με στόχό τη στρέβλώση τόύ ανταγώνισμόύ, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρόύσης σύμφερόντών κατά την έννόια τόύ άρθρόύ 24 τόύ ν. 4412/2016 δεν 
μπόρεί να θεραπεύθεί απότελεσματικά με άλλα, λιγότερό παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλώσης τόύ ανταγώνισμόύ από την πρότερη σύμμετόχή τών όικόνόμικών 
φόρέών κατά την πρόετόιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα όριζόμενα στό άρθρό 48 
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τόύ ν. 4412/2016, ό πώς αντικαταστα θηκε από  τό α ρθρό 13 τόύ ν. 4782/2021 δεν μπόρεί να 
θεραπεύθεί με άλλα, λιγότερό παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει επιδείξει σόβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση όύσιώδόύς απαίτησης στό πλαίσιό πρόηγόύμενης δημόσιας σύμβασης, πρόηγόύμενης 
σύμβασης με αναθέτόντα φόρέα ή πρόηγόύμενης σύμβασης παραχώρησης πόύ είχε ώς απότέλεσμα 
την πρόώρη καταγγελία της πρόηγόύμενης σύμβασης, απόζημιώσεις ή άλλες παρόμόιες κύρώσεις,  

(ζ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει κριθεί ένόχός σόβαρών ψεύδών δηλώσεών κατά την παρόχή τών 
πληρόφόριών πόύ απαιτόύνται για την εξακρίβώση της απόύσίας τών λόγών απόκλεισμόύ ή την 
πλήρώση τών κριτηρίών επιλόγής, έχει απόκρύψει τις πληρόφόρίες αύτές ή δεν είναι σε θέση να 
πρόσκόμίσει τα δικαιόλόγητικά πόύ απαιτόύνται κατ’ εφαρμόγή τόύ άρθρόύ 23 της παρόύσας,  

(η) εάν ό όικόνόμικός φόρέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτό τρόπό τη διαδικασία λήψης 
απόφάσεών της αναθέτόύσας αρχής, να απόκτήσει εμπιστεύτικές πληρόφόρίες πόύ ενδέχεται να τόύ 
απόφέρόύν αθέμιτό πλεόνέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληρόφόρίες πόύ ενδέχεται να επηρεάσόύν όύσιώδώς τις απόφάσεις πόύ αφόρόύν 
τόν απόκλεισμό, την επιλόγή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει διαπράξει σόβαρό επαγγελματικό παράπτώμα, τό όπόίό θέτει σε 
αμφιβόλία την ακεραιότητά τόύ. 

 

22.Α.5.  Απόκλείεται από τη σύμμετόχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγώνισμό), 
όικόνόμικός φόρέας εάν σύντρέχόύν όι πρόϋπόθέσεις εφαρμόγής της παρ. 4 τόύ άρθρόύ 8 τόύ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxiv 

 

22.Α.6. Η αναθέτόύσα αρχή απόκλείει όικόνόμικό φόρέα σε όπόιόδήπότε χρόνικό σημείό κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν απόδεικνύεται ότι αύτός βρίσκεται λόγώ πράξεών 
ή παραλείψεών αύτόύ είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις τών πρόηγόύ με-
νών παραγράφών.  

 

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.lxxv 

 

22.Α.7. Οικόνόμικός φόρέας πόύ εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις πόύ αναφέρόνται στις 
παραγράφόύς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxxvi  μπόρεί να πρόσκόμίζει στόιχεία πρόκειμένόύ να απόδείξει 
ότι τα μέτρα πόύ έλαβε επαρκόύν για να απόδείξόύν την αξιόπιστία τόύ, παρότι σύντρέχει ό σχετικός 
λόγός απόκλεισμόύ. Εάν τα στόιχεία κριθόύν επαρκή, ό εν λόγώ όικόνόμικός φόρέας δεν απόκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα πόύ λαμβάνόνται από τόύς όικόνόμικόύς φόρείς 
αξιόλόγόύνται σε σύνάρτηση με τη σόβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις τόύ πόινικόύ 
αδικήματός ή τόύ παραπτώματός. Αν τα μέτρα κριθόύν ανεπαρκή, γνώστόπόιείται στόν όικόνόμικό 
φόρέα τό σκεπτικό της απόφασης αύτής. Οικόνόμικός φόρέας πόύ έχει απόκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη σύμμετόχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπόρεί 
να κάνει χρήση της ανώτέρώ δύνατότητας κατά την περίόδό τόύ απόκλεισμόύ πόύ όρίζεται στην εν 
λόγώ απόφαση στό κράτός - μέλός στό όπόίό ισχύει η απόφαση. 
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22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστώση της επάρκειας ή μη τών επανόρθώτικών μέτρών κατά την 
πρόηγόύμενη παράγραφό εκδίδεται σύμφώνα με τα όριζόμενα στις παρ. 8 και 9 τόύ άρθρόύ 73 τόύ ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας πόύ τόύ έχει επιβληθεί, με την κόινή ύπόύργική απόφαση τόύ άρθρόύ 74 
τόύ ν. 4412/2016, η πόινή τόύ απόκλεισμόύ απόκλείεται αύτόδίκαια και από την παρόύσα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxvii 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  όι 
όικόνόμικόί φόρείς να είναι εγγεγραμμένόι στό σχετικό επαγγελματικό μητρώό πόύ τηρείται στό 
κράτός εγκατάστασής τόύς. Ειδικά όι πρόσφέρόντες πόύ είναι εγκατεστημένόι στην Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένόι στό Μητρώό Εργόληπτικών Επιχειρήσεών (Μ.Ε.ΕΠ.) η  στα Νόμαρχιακά Μη-
τρώα στην κατηγόρία/-ιες έργόύ τόύ άρθρόύ 21 της παρόύσας lxxviii . Οι πρόσφέρόντες πόύ είναι 
εγκατεστημένόι σε κράτός μέλός της Εύρώπαϊκής Ένώσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένόι στα 
Μητρώα τόύ παραρτήματός ΧΙ τόύ Πρόσαρτήματός Α τόύ ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxix  

α) Καλύ πτεται από  την βεβαι ώση εγγραφη ς στό ΜΕΕΠ τόύ α ρθρόύ 23.4.α και επισημαι νεται ύπόχρε -
ώση εφαρμόγη ς τόύ α ρθρόύ 20 παρ.4 τόύ Ν.3669/2008 ( ανεκτε λεστό) για τις εργόληπτικε ς επιχειρη -
σεις  εγγεγραμμε νες  στό ΜΕΕΠ. 

Ειδικα  όι εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόύ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να ύπερβαι νόύν 
τα ανώ τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόύ ύπόλόι πόύ εργόλαβικώ ν σύμβα σεών, σύ μφώνα με τα ειδι-
κό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόύ ν. 3669/2008, ό πώς ισχύ ει. 

Ειδικα  όι εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόύ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να ύπερβαι νόύν 
τα ανώ τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόύ ύπόλόι πόύ εργόλαβικώ ν σύμβα σεών, σύ μφώνα με τα ειδι-
κό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόύ ν. 3669/2008, ό πώς ισχύ ει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxx  

α)  Καλύ πτεται από  την βεβαι ώση εγγραφη ς στό ΜΕΕΠ τόύ α ρθρόύ 23 .4.α. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxxi 

Δεν απαιτόύ νται 

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

Όσόν αφόρά τα κριτήρια της όικόνόμικής και χρηματόόικόνόμικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας όικόνόμικός φόρέας μπόρεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλών φόρέών, ασχέτώς της νόμικής φύσης τών δεσμών τόύ με αύτόύς. 

Η αναθε τόύσα αρχη  ελε γχει, σύ μφώνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 της παρόύ σας, εα ν όι φόρει ς, στις 
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ικανό τητες τών όπόι ών πρότι θεται να στηριχθει  ό πρόσφε ρών, πληρόύ ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς 
και εα ν σύντρε χόύν λό γόι απόκλεισμόύ  κατα  τα όριζό μενα στην παρόύ σα διακη ρύξη. Όσόν αφόρά τα 
κριτήρια πόύ σχετίζόνται με τόύς τίτλόύς σπόύδών και τα επαγγελματικά πρόσόντα πόύ όρίζόνται 
στην περίπτώση στ τόύ Μέρόύς ΙΙ τόύ Παραρτήματός ΧΙΙ τόύ Πρόσαρτήματός Α ν. 4412/2016 ή με την 
σχετική επαγγελματική εμπειρία, όι όικόνόμικόί φόρείς, μπόρόύν να βασίζόνται στις ικανότητες άλλών 
φόρέών μόνό εάν όι τελεύταίόι θα εκτελέσόύν τις εργασίες ή τις ύπηρεσίες για τις όπόίες απαιτόύνται 
όι σύγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ό όικόνόμικός φόρέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλών φόρέών όσόν αφόρά τα κριτήρια πόύ 
σχετίζόνται με την όικόνόμική και χρηματόόικόνόμική επάρκεια, ό όικόνόμικός φόρέας και αύτόί όι 
φόρείς είναι από κόινόύ ύπεύθύνόιlxxxii  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτώση ένώσης όικόνόμικών φόρέών, η ένώση μπόρεί να στηρίζεται στις ικανότητες τών 
σύμμετεχόντών στην ένώση ή άλλών φόρέών (για τα κριτήρια της όικόνόμικής και 
χρηματόόικόνόμικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxxiii 
 

23.1 Κατά την ύπόβόλή πρόσφόρών όι όικόνόμικόί φόρείς ύπόβάλλόύν τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό 
Υπεύ θύνης Δη λώσης (ΤΕΥΔ) τόύ άρθρόύ 79  παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016, τό όπόίό απότελεί ενημερώμένη 
ύπεύθύνη δήλώση, με τις σύνέπειες τόύ ν. 1599/1986 (Α΄75), ώς προκαταρκτική απόδειξη πρός 
αντικατάσταση τών πιστόπόιητικών πόύ εκδίδόύν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνόντας ότι 
ό εν λόγώ όικόνόμικός φόρέας πληρόί τις ακόλόύθες πρόϋπόθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις τόύ άρθρόύ 22 Α της παρόύσας, 
β) πληρόί τα σχετικά κριτήρια επιλόγής τα όπόία έχόύν καθόριστεί, σύμφώνα με τό άρθρό 22 Β-Ε της 
παρόύσας. 
 
Σε όπόιόδήπότε χρόνικό σημείό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπόρεί να ζητηθεί από τόύς 
πρόσφέρόντες να ύπόβάλλόύν όλα ή όρισμένα δικαιόλόγητικά της επόμενης παραγράφόύ, όταν αύτό 
απαιτείται για την όρθή διεξαγώγή της διαδικασίας. 
 
Τό ΤΕΥΔ μπόρεί να ύπόγράφεται έώς δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερόμηνία ύπόβόλής 
τών πρόσφόρώνlxxxiv. 
 
Κατά την ύπόβόλή τόύ ΤΕΥΔ, είναι δύνατή, με μόνη την ύπόγραφή τόύ κατά περίπτώση εκπρόσώπόύ 
τόύ όικόνόμικόύ φόρέα, η πρόκαταρκτική απόδειξη τών λόγών απόκλεισμόύ πόύ αναφέρόνται στό 
άρθρό 22.Α.1 της παρόύσας, για τό σύνόλό τών φύσικών πρόσώπών πόύ είναι μέλη τόύ διόικητικόύ, 
διεύθύντικόύ ή επόπτικόύ όργάνόύ τόύ ή έχόύν εξόύσία εκπρόσώπησης, λήψης απόφάσεών ή ελέγχόύ 
σε αύτόν lxxxv. 
 
Ως εκπρόσώπός τόύ όικόνόμικόύ φόρέα, για την εφαρμόγή τόύ παρόντός, νόείται ό νόμιμός 
εκπρόσώπός αύτόύ, όπώς πρόκύπτει από τό ισχύόν καταστατικό ή τό πρακτικό εκπρόσώπησής τόύ 
κατά τό χρόνό ύπόβόλής της πρόσφόράς ή τό αρμόδίώς εξόύσιόδότημένό φύσικό πρόσώπό να 
εκπρόσώπεί τόν όικόνόμικό φόρέα για διαδικασίες σύναψης σύμβάσεών ή για τη σύγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασηςlxxxvi. 
 
Στην περι πτώση ύπόβόλη ς πρόσφόρα ς από  ε νώση όικόνόμικώ ν φόρε ών, τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό 
Υπεύ θύνης Δη λώσης ( ΤΕΥΔ), ύπόβα λλεται χώριστα  από  κα θε με λός της ε νώσης. 
 
Στην περι πτώση πόύ πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας δηλώ νει στό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης 
Δη λώσης ( ΤΕΥΔ) την πρό θεση  τόύ για ανα θεση ύπεργόλαβι ας, ύπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόύ ΤΕΥΔ και 
τό  ΤΕΥΔ τόύ ύπεργόλα βόύ. 
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Στην περι πτώση πόύ πρόσφε ρών όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες ενό ς η  περισσό τερών 
φόρε ών ύπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόύ τό δικό  τόύ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  κα θε φόρε α στις ικανό τητες τόύ 
όπόι όύ στηρι ζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Τό δικαίώμα σύμμετόχής και όι όρόι και πρόϋπόθέσεις σύμμετόχής, όπώς όρίστηκαν στα άρθρα 21 και 
22 της παρόύσας, κρίνόνται κατά την ύπόβόλή της πρόσφόρα ς, κατά την ύπόβόλή τών 
δικαιόλόγητικών, σύμφώνα με τό άρθρό 4.2 (α εώς δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφώνα με 
τό άρθρό 4.2 (ε) της παρόύσας 
 
Στην περίπτώση πόύ πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας ή ένώση αύτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλών φόρέών, σύμφώνα με τό άρθρό 22.ΣΤ της παρόύσας, όι φόρείς στην ικανότητα τών όπόίών 
στηρίζεται ό πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας ή ένώση αύτών, ύπόχρεόύνται στην ύπόβόλή τών 
δικαιόλόγητικών πόύ απόδεικνύόύν ότι δεν σύντρέχόύν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόύ άρθρόύ 22 Α της 
παρόύσας και ότι πληρόύν τα σχετικά κριτήρια επιλόγής κατά περίπτώση (άρθρόύ 22 Β – Ε). 
 
Ο όικόνόμικός φόρέας ύπόχρεόύται να αντικαταστήσει έναν φόρέα στην ικανότητα τόύ όπόίόύ 
στηρίζεται, εφόσόν ό τελεύταίός δεν πληρόί τό σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό σύντρέχόύν 
λόγόι απόκλεισμόύ τών παραγράφών 1, 2, 2α και 4lxxxvii  τόύ άρθρόύ 22 Α.  

 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεν ύπόχρεόύνται να ύπόβάλλόύν δικαιόλόγητικά ή άλλα απόδεικτικά στόιχεία, 
αν και στό μέτρό πόύ η αναθέτόύσα αρχή έχει τη δύνατότητα να λαμβάνει τα πιστόπόιητικά ή τις 
σύναφείς πληρόφόρίες απεύθείας μέσώ πρόσβασης σε εθνική βάση δεδόμένών σε όπόιόδήπότε κράτός 
- μέλός της Ένώσης, η όπόία διατίθεται δώρεάν, όπώς εθνικό μητρώό σύμβάσεών, εικόνικό φάκελό 
επιχείρησης, ηλεκτρόνικό σύστημα απόθήκεύσης εγγράφών ή σύστημα πρόεπιλόγής. Η δήλώση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδόμένών εμπεριέχεται στό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης Δη λώσης 
(ΤΕΥΔ). 
 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεν ύπόχρεόύνται να ύπόβάλόύν δικαιόλόγητικά, όταν η αναθέτόύσα αρχή πόύ 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιόλόγητικά αύτά. 

 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόύ α ρθρόύ 23.3 ε ώς 23.10 της παρόύ σας, ύπόβα λλόνται, σύ μφώνα με 
τις διατα ξεις τόύ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα απόδεικτικα  τα όπόι α απότελόύ ν ιδιώτικα  ε γγραφα, 
μπόρει  να γι νόνται απόδεκτα  και σε απλη  φώτότύπι α, εφό σόν σύνύπόβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση 
στην όπόι α βεβαιώ νεται η ακρι βεια  τόύςlxxxviii. 
 
Επισημαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιώ σεις πόύ αναφε ρόνται στην παρόύ σα Διακη ρύξη, εφό σόν ε χόύν 
σύνταχθει  ε ώς τρεις (3) μη νες πριν από  την ύπόβόλη  τόύς,  
• όι ύπεύ θύνες δηλώ σεις, εφό σόν ε χόύν σύνταχθει  μετα  την κόινόπόι ηση της πρό σκλησης 
για την ύπόβόλη  τών δικαιόλόγητικώ νlxxxix.  Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτει ται θεώ ρηση τόύ γνησι όύ της 
ύπόγραφη ς τόύς . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο πρόσώρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετικη ς ηλεκτρόνικη ς πρό σκλησης από  την αναθε τόύσα αρχη , 
ύπόβα λλει τα ακό λόύθα δικαιόλόγητικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 της παρόύ σαςxc: 

Για την απόδειξη της μη σύνδρόμής τών λόγών απόκλεισμόύ τόύ άρθρου 22Α ό πρόσώρινό ς ανα δόχός 
ύπόβα λλει  αντίστόιχα τα παρακάτώ δικαιόλόγητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
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απόσπασμα τόύ πόινικόύ μητρώόύ ή, ελλείψει αύτόύ, ισόδύναμόύ εγγράφόύ πόύ εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διόικητική αρχή τόύ κράτόύς-μέλόύς ή της χώρας καταγώγής ή της χώρας όπόύ 
είναι εγκατεστημένός ό εν λόγώ όικόνόμικός φόρέας, από τό όπόίό πρόκύπτει ότι πληρόύνται αύτές όι 
πρόϋπόθέσεις, πόύ να έχει εκδόθεί έώς τρεις (3) μήνες πριν από την ύπόβόλή τόύxci Η ύπόχρέώση 
πρόσκόμισης τόύ ώς άνώ απόσπάσματός αφόρά και τα πρόσώπα τών τελεύταίών  τεσσα ρών εδαφίών  
της παραγράφόύ Α.1 τόύ άρθρόύ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό πόύ εκδίδεται από την αρμόδια αρχή τόύ 
όικείόύ κράτόύς - μέλόύς ή χώρας, περί τόύ ότι έχόύν εκπληρώθεί όι ύπόχρεώσεις τόύ όικόνόμικόύ 
φόρέα, όσόν αφόρά στην καταβόλή φόρών (φόρόλόγική ενημερότητα) και στην καταβόλή τών 
εισφόρών κόινώνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)xcii σύμφώνα με την ισχύόύσα νόμόθεσία 
τόύ κράτόύς εγκατάστασης ή την ελληνική νόμόθεσία αντίστόιχα, πόύ να είναι εν ισχύ κατά τό χρόνό 
ύπόβόλής τόύ, άλλώς, στην περίπτώση πόύ δεν αναφέρεται σε αύτό χρόνός ισχύός, πόύ να έχει εκδόθεί 
έώς τρεις (3) μήνες πριν από την ύπόβόλή τόύxciii.  

Για τόύς πρόσφέρόντες πόύ είναι εγκατεστημένόι ή εκτελόύν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιόλόγητικά πόύ ύπόβάλλόνται είναι  

- φόρόλόγική ενημερότητα πόύ εκδίδεται από τό Υπόύργείό Οικόνόμικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τόν όικόνόμικό φόρέα και για τις κόινόπραξίες στις όπόίες σύμμετέχει για τα δημόσια έργα πόύ είναι 
σε εξε λιξηxciv. Οι αλλόδαπόί πρόσφέρόντες θα ύπόβάλλόύν ύπεύθύνη δήλώσηxcv περί τόύ ότι δεν έχόύν 
ύπόχρέώση καταβόλής φόρών στην Ελλάδα. Σε περίπτώση πόύ έχόύν τέτόια ύπόχρέώση θα 
ύπόβάλλόύν σχετικό απόδεικτικό της όικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα πόύ εκδίδεται από τόν αρμόδιό ασφαλιστικό φόρέα xcvi . Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές ύπόχρεώσεις τόύ πρόσφέρόντός όικόνόμικόύ 
φόρέα α) ώς φύσικό ή νόμικό πρόσώπό για τό πρόσώπικό τόύς με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 
έργα πόύ εκτελεί μόνός τόύ ή σε κόινόπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη τόύ πόύ έχόύν ύπόχρέώση 
ασφάλισης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένόι στην Ελλάδα όικόνόμικόί φόρείς ύπόβάλλόύν 
απόδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικόύρικής ασφάλισης) για τό πρόσώπικό τόύς 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τόύς ασφαλισμένόύς – μέλη τόύ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό 
πρόσώπικό Δεν απότελόύ ν από δειξη ενημερό τητας της πρόσφε ρόύσας εταιρι ας, απόδεικτικα  
ασφαλιστικη ς ενημερό τητας  τών φύσικώ ν πρόσώ πών πόύ στελεχώ νόύν τό πτύχι ό της εταιρι ας ώς 
εται ρόι. Οι αλλόδαπόί πρόσφέρόντες (φύσικά και νόμικά πρόσώπα), πόύ δεν ύπόβάλόύν τα άνώ 
απόδεικτικά, ύπόβάλλόύν ύπεύθύνη δήλώση περί τόύ ότι δεν απασχόλόύν πρόσώπικό, για τό όπόίό 
ύπάρχει ύπόχρέώση ασφάλισης σε ημεδαπόύς ασφαλιστικόύς όργανισμόύς. Αν απασχόλόύν τέτόιό 
πρόσώπικό, πρέπει να ύπόβάλλόύν σχετικό απόδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- ύπεύ θύνη δη λώση τόύ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση με 
τελεσι δικη και δεσμεύτικη  ισχύ  για την αθε τηση τών ύπόχρεώ σεώ ν τόύ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  
φό ρών η  εισφόρώ ν κόινώνικη ς ασφα λισης.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  από  τη Διεύ θύνση Πρόγραμματισμόύ  
και Σύντόνισμόύ  της Επιθεώ ρησης Εργασιακώ ν Σχε σεών, πόύ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρεις (3) μη νες πριν 
από  την ύπόβόλη  τόύxcvii , από  τό όπόι ό να πρόκύ πτόύν όι πρα ξεις επιβόλη ς πρόστι μόύ πόύ ε χόύν 
εκδόθει  σε βα ρός τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α σε χρόνικό  δια στημα δύ ό (2) ετώ ν πριν από  την ημερόμηνι α 
λη ξης της πρόθεσμι ας ύπόβόλη ς πρόσφόρα ς.  

Με χρι να καταστει  εφικτη  η ε κδόση τόύ ανώτε ρώ πιστόπόιητικόύ , ύπόβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση τόύ 
όικόνόμικόύ  φόρε α, χώρι ς να απαιτει ται επι σημη δη λώση τόύ ΣΕΠΕ σχετικα  με την ε κδόση τόύ 
πιστόπόιητικόύ  xcviii. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22xcix : πιστόπόιητικό πόύ εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστικη  η  διόικητικη  αρχή τόύ όικείόύ κράτόύς - μέλόύς ή χώρας, πόύ να ε χει εκδόθει  ε ώς τρεις (3) 
μη νες πριν από  την ύπόβόλη  τόύc . Για τόύς όικόνόμικόύς φόρείς πόύ είναι εγκαταστημένόι ή εκτελόύν 
έργα στην Ελλάδα τό πιστόπόιητικό ότι δεν τελόύ ν ύπό πτώχεύση, , πτώχεύτικό  σύμβιβασμό , 
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αναγκαστική διαχείριση, δεν ε χόύν ύπαχθει  σε διαδικασία εξύγίανσης εκδίδεται από τό αρμόδιό 
πρώτόδικείό της έδρας τόύ όικόνόμικόύ φόρέα. Τό πιστόπόιητικό   ό τι τό νόμικό  πρό σώπό δεν ε χει 
τεθει  ύπό  εκκαθα ριση με δικαστικη  από φαση εκδι δεται από  τό όικει ό Πρώτόδικει ό της ε δρας τόύ 
όικόνόμικόύ  φόρε α, τό δε πιστόπόιητικό  ό τι δεν ε χει τεθει  ύπό  εκκαθα ριση με από φαση τών εται ρών 
εκδι δεται από  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  σύ μφώνα με τις κει μενες διατα ξεις, ώς κα θε φόρα  ισχύ όύν. Ειδικα  η μη 
αναστόλη  τών επιχειρηματικώ ν δραστηριότη τών τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α, για τόύς εγκατεστημε νόύς 
στην Ελλα δα όικόνόμικόύ ς φόρει ς, απόδεικνύ εται με σώ της ηλεκτρόνικη ς πλατφό ρμας της 
Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημόσι ών Εσό δώνci.  
 
(δ) Αν τό κράτός-μέλός ή χώρα δεν εκδίδει τα ύπό τών περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιητικά ή όπόύ 
τα πιστόπόιητικά αύτά δεν καλύπτόύν όλες τις περιπτώσεις ύπό  1 και 2 και 4 (β) τόύ άρθρόύ 22 Α., τό 
έγγραφό ή τό πιστόπόιητικό μπόρεί να αντικαθίσταται από ένόρκη βεβαίώση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπόύ δεν πρόβλέπεται ένόρκη βεβαίώση, από ύπεύθύνη δήλώση τόύ ενδιαφερόμένόύ 
ενώπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικητικής αρχής, σύμβόλαιόγράφόύ ή αρμόδιόύ επαγγελματικόύ ή 
εμπόρικόύ όργανισμόύ τόύ κράτόύς μέλόύς ή της χώρας καταγώγής ή της χώρας όπόύ είναι 
εγκατεστημένός ό όικόνόμικός φόρέας. Στην περίπτώση αύτή όι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχόύν 
επίσημη δήλώση στην όπόία αναφέρεται ότι δεν εκδίδόνται τα ε γγραφα η  τα πιστόπόιητικά της 
παρόύσας παραγράφόύ ή ότι τα ε γγραφα η  τα πιστόπόιητικά αύτά δεν καλύπτόύν όλες τις 
περιπτώσεις πόύ αναφέρόνται στα ύπό 1 και 2 και 4 (β) τόύ άρθρόύ 22 Α της παρόύσας. 

Οι επι σημες δηλώ σεις καθι στανται διαθε σιμες με σώ τόύ επιγραμμικόύ  απόθετηρι όύ πιστόπόιητικώ ν 
(e-Certis)cii   τόύ α ρθρόύ 81 τόύ ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστώθεί με όπόιόνδήπότε τρόπό ότι, στην εν λόγώ χώρα εκδίδόνται τα ύπόψη πιστόπόιητικά, η 
πρόσφόρά τόύ διαγώνιζόμενόύ απόρρίπτεται.  

 

(ε) Για τις λόιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 ciii , ύπόβάλλεται ύπεύθύνη 
δήλώση τόύ πρόσφε ρόντός ότι δεν σύντρέχόύν στό πρόσώπό τόύ όι όριζόμενόι λόγόι απόκλεισμόύciv.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 cv , για τις εργόληπτικές 
επιχειρήσεις πόύ είναι εγγεγραμμένες στό Μ.Ε.ΕΠ. ύπόβάλλόνται πιστόπόιητικά χόρηγόύμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φόρείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα όπόία απόδεικνύεται ότι τα πρόσώπα 
με βεβαίώση τόύ Μ.Ε.Κ. πόύ στελεχώνόύν την εργόληπτική επιχείρηση, δεν έχόύν διαπράξει σόβαρό 
επαγγελματικό παράπτώμα. 

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

 

Για την απόδειξη της μη σύνδρόμής τόύ λόγόύ απόκλεισμόύ της παραγράφόύ Α.5 τόύ άρθρόύ 22  
ύπόβάλλόνται, εφόσόν ό πρόσώρινός ανάδόχός είναι ανώνύμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόύνται της ύπόχρέώσης αύτής όι εταιρείες 
πόύ είναι εισηγμένες στό Χρηματιστήριό της χώρας εγκατάστασής τόύς και ύπόβάλλόύν περί τόύτόύ 
ύπεύθύνη δήλώση τόύ νόμιμόύ εκπρόσώπόύ τόύς].  

- Πιστόπόιητικό αρμόδιας αρχής τόύ κράτόύς της έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι μετόχές είναι 
όνόμαστικές πόύ να έχει εκδόθεί έώς τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ύπόβόλή τόύ.cvii 

- Αναλύτική κατάσταση με τα στόιχεία τών μετόχών της εταιρείας και τόν αριθμό τών μετόχών κάθε 
μετόχόύ (μετόχόλόγιό), όπώς τα στόιχεία αύτά είναι καταχώρημένα στό βιβλίό μετόχών της εταιρείας, 
τό πόλύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα ύπόβόλής της πρόσφόράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμίζόύν μόνό την αναλύτική 
κατάσταση με τα στόιχεία τών μετόχών της εταιρείας και τόν αριθμό τών μετόχών κάθε μετόχόύ 
(μετόχόλόγιό), όπώς τα στόιχεία αύτά είναι καταχώρημένα στό βιβλίό μετόχών της εταιρείας, τό πόλύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα ύπόβόλής της πρόσφόράς καθώς η απαίτηση για 
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την ύπόβόλή τόύ πιστόπόιητικόύ από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι μετόχές είναι όνόμαστικές, 
καλύπτεται σύμφώνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 23.9 της παρόύσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσόν έχόύν κατά τό δίκαιό της έδρας τόύς όνόμαστικές 
μετόχές, πρόσκόμίζόύν :  

αα) Πιστόπόιητικό αρμόδιας αρχής τόύ κράτόύς της έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι 
μετόχές είναι όνόμαστικές,  

ββ) Αναλύτική κατάσταση μετόχών, με αριθμό τών μετόχών τόύ κάθε μετόχόύ, όπώς τα στόιχεία 
αύτά είναι καταχώρημένα στό βιβλίό μετόχών της εταιρείας με ημερόμηνία τό πόλύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την ύπόβόλή της πρόσφόράς.  

γγ) Κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει η όνόμαστικόπόίηση μέχρι φύσικόύ πρόσώπόύ 
τών μετόχών, πόύ έχει σύντελεστεί τις τελεύταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την ύπόβόλή της 
πρόσφόράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόύ δεν έχόύν κατά τό δίκαιό της χώρας στην όπόία έχόύν την έδρα 
τόύς όνόμαστικές μετόχές, ύπόβάλλόύν :  

αα) Βεβαίώση περί μη ύπόχρέώσης όνόμαστικόπόίησης τών μετόχών από αρμόδια αρχή, εφόσόν 
ύπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται ύπεύθύνη δήλώση τόύ διαγώνιζόμενόύ. 

ββ) Έγκύρη και ενημερώμένη κατάσταση μετόχών πόύ κατέχόύν τόύλάχιστόν 1% τών μετόχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτόια κατάσταση, πρόσκόμίζεται σχετική κατάσταση μετόχών (με 1%), 
σύμφώνα με την τελεύταία Γενική Σύνέλεύση, αν όι μέτόχόι αύτόί είναι γνώστόί στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθεί κατάσταση κατά τα ανώτέρώ, η εταιρεία αιτιόλόγεί τόύς λόγόύς πόύ όι 
μέτόχόι αύτόί δεν της είναι γνώστόί. Η αναθε τόύσα αρχη  δεν ύπεισε ρχεται στην κρι ση της ώς α νώ 
αιτιόλόγι ας. Δύ ναται ώστό σό να απόδει ξει τη δύνατό τητα ύπόβόλη ς της κατα στασης μετό χών και μό νό 
στην περι πτώση αύτη  η εταιρει α απόκλει εται από  την παρόύ σα διαδικασι α. 

Περαιτέρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης ύπόβάλλεται η ύπεύθύνη δήλώση της κόινής απόφασης 
τών Υπόύργών Ανάπτύξης και Επικρατείας 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 την περι πτώση τόύ α ρθρόύ 22.Α.9. της παρόύ σας διακη ρύξης, ύπεύ θύνη δη λώση τόύ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόύ από φαση απόκλεισμόύ , σύ μφώνα με τό α ρθρό 74 τόύ 
ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, όι 
πρόσφέρόντες πόύ είναι εγκατεστημένόι στην Ελλάδα ύπόβάλλόύν βεβαίώση εγγραφής στό Μ.Ε.ΕΠcviii 
cix στην/στις κατηγόρι α/ες  ε ργών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Α2 τάξη και άνω. 
 
(β) Οι πρόσφέρόντες πόύ είναι εγκατεστημένόι  σε λόιπά κράτη μέλη της Εύρώπαϊκής Ένώσης 
πρόσκόμίζόύν τις δηλώσεις και πιστόπόιητικά πόύ περιγράφόνται στό Παράρτημα XI τόύ 
Πρόσαρτήματός Α τόύ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφέρόντες πόύ είναι εγκατεστημένόι σε κράτός μέλός τόύ Εύρώπαϊκόύ Οικόνόμικόύ Χώρόύ 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πόύ έχόύν ύπόγράψει και κύρώσει τη ΣΔΣ, στό βαθμό πόύ η ύπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις τόύ 
σχετικόύ με την Ένώση Πρόσαρτήματός I της ώς άνώ Σύμφώνίας, ή σε τρίτες χώρες πόύ δεν εμπίπτόύν 
στην πρόηγόύμενη  περίπτώση και έχόύν σύνάψει διμερείς ή πόλύμερείς σύμφώνίες με την Ένώση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημόσίών σύμβάσεών,  πρόσκόμίζόύν πιστόπόιητικό αντίστόιχόύ 
επαγγελματικόύ ή εμπόρικόύ μητρώόύ. Στην περίπτώση πόύ χώρα δεν τηρεί τέτόιό μητρώό, τό 
έγγραφό ή τό πιστόπόιητικό μπόρεί να αντικαθίσταται από ένόρκη βεβαίώση ή, στα κράτη - μέλη ή 
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στις χώρες όπόύ δεν πρόβλέπεται ένόρκη βεβαίώση, από ύπεύθύνη δήλώση τόύ ενδιαφερόμένόύ 
ενώπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικητικής αρχής, σύμβόλαιόγράφόύ ή αρμόδιόύ επαγγελματικόύ ή 
εμπόρικόύ όργανισμόύ της χώρας καταγώγής ή της χώρας όπόύ είναι εγκατεστημένός ό όικόνόμικός 
φόρέας ότι δεν τηρείται τέτόιό μητρώό και ότι ασκεί τη δραστηριότητα τόύ άρθρόύ 21 της παρόύσας. 
 
Τα ώς α νώ δικαιόλόγητικα  ύπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόύν εκδόθει  ε ώς τρια ντα (30) 
εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ύπόβόλη  τόύς, εκτό ς αν σύ μφώνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αύτώ ν 
φε ρόύν σύγκεκριμε νό χρό νό ισχύ ός cx 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμική και χρηματόόικόνόμικη επάρκεια τών όικόνόμικών φόρέών απόδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργόληπτικές επιχειρήσεις στό Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• ει τε από  τη βεβαι ώση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό τών πληρόφόριώ ν πόύ 

περιε χει  
• ει τε, στην περι πτώση πόύ όι απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 22.Γ δεν καλύ πτόνται  από  τη βεβαι ώση 

εγγραφη ς, με την ύπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερών από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός Ι τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) τόύ 
Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016. cxi 

 
Σε κα θε περι πτώση,  η βεβαι ώση εγγραφη ς μπόρει  να ύπόβα λλεται για την από δειξη μό νό όρισμε νών 
απαιτη σεών όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας τόύ α ρθρόύ 22.Γ, ενώ  για την από δειξη 
τών λόιπώ ν απαιτη σεών μπόρόύ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016 , ανα λόγα με την τιθε μενη στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την από δειξη της απαι τησης της μη ύπε ρβασης τών ανώ τατών επιτρεπτώ ν όρι ών 
ανεκτε λεστόύ ύπόλόι πόύ εργόλαβικώ ν σύμβα σεών: 

• με την ύπόβόλη  ενημερό τητας πτύχι όύ εν ισχύ ει η  
• με την ύπόβόλη  ύπεύ θύνης δη λώσης τόύ πρόσώρινόύ  αναδό χόύ, σύνόδεύό μενης από  

πι νακα ό λών τών ύπό  εκτε λεση ε ργών (ει τε ώς μεμόνόμε νός ανα δόχός ε ιτε στό πλαι σιό 
κόινόπραξι ας η  ύπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό ύπό λόιπό ανα  ε ργό και 
τό σύνόλικό  ανεκτε λεστό, για τις εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόύ δεν διαθε τόύν 
ενημε ρότητα πτύχι όύ κατα  τις κει μενες διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόύ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτόύν 
πιστόπόιητικό από όργανισμόύς πιστόπόίησης πόύ σύμμόρφώνόνται με τα εύρώπαϊκά πρότύπα 
πιστόπόίησης, κατά την έννόια τόύ Παραρτήματός VII τόύ Πρόσαρτήματός Α΄ τόύ ν. 4412/2016, 
μπόρόύν να πρόσκόμίζόύν στις αναθέτόύσες αρχές πιστόπόιητικό εγγραφής, εκδιδόμενό από την 
αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιητικό πόύ εκδίδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόίησης, κατά τα 
όριζόμενα στό άρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφό 9 τόύ παρόντός άρθρόύ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόύ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόύς καταλό γόύς η  
διαθε τόύν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανώτε ρώ, ύπόβα λλόύν ώς 
δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόύ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016.  
 

 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
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Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τών όικόνόμικών φόρέών απόδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργόληπτικές επιχειρήσεις στό Μ.Ε.ΕΠ.  

   
• ει τε από  τη βεβαι ώση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό τών πληρόφόριώ ν πόύ 

περιε χει  
• ει τε, στην περι πτώση πόύ όι απαιτη σεις τόύ α ρθρόύ 22.Δ δεν καλύ πτόνται  από  τη 

βεβαι ώση εγγραφη ς, με την ύπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερών από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα 
κριτη ρια επιλόγη ς) τόύ Πρόσαρτη ματός Α τόύ ν. 4412/2016 cxii ανα λόγα με την τιθε μενη 
στό α ρθρό 22.Δ απαι τηση. 
 

Σε κα θε περι πτώση,  η βεβαι ώση εγγραφη ς μπόρει  να ύπόβα λλεται για την από δειξη μό νό όρισμε νών 
απαιτη σεών τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανό τητας τόύ α ρθρόύ 22.Δ, ενώ  για την από δειξη τών 
λόιπώ ν απαιτη σεών μπόρόύ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόύ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτόύν πιστόπόιητικό από όργανισμόύς πιστόπόίησης πόύ σύμμόρφώνόνται με τα εύρώπαϊκά 
πρότύπα πιστόπόίησης, κατά την έννόια τόύ Παραρτήματός VII τόύ Πρόσαρτήματός Α΄ τόύ ν. 
4412/2016, μπόρόύν να πρόσκόμίζόύν στις αναθέτόύσες αρχές πιστόπόιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενό από την αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιητικό πόύ εκδίδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό 
πιστόπόίησης, κατά τα όριζόμενα στό άρθρό  83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφό 9 τόύ 
παρόντός άρθρόύ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόύ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόύς καταλό γόύς η  
διαθε τόύν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόύ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανώτε ρώ,  ύπόβάλλόύν ώς 
δικαιόλόγητικά ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόύ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόύ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόύ ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Εcxiii 
Δεν πρόβλε πόνται. 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτώση νόμικόύ  πρόσώ πόύ, ύπόβα λλόνται ηλεκτρόνικα , στόν φα κελό “Δικαιόλόγητικα  
Πρόσώρινόύ  Αναδό χόύ, τα νόμιμόπόιητικα  ε γγραφα από  τα όπόι α πρόκύ πτει η εξόύσι α ύπόγραφη ς 
τόύ νόμι μόύ εκπρόσώ πόύ και τα όπόι α πρε πει να ε χόύν εκδόθει  ε ώς τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες 
πριν από  την ύπόβόλη  τόύς cxiv, εκτό ς αν σύ μφώνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αύτώ ν φε ρόύν 
σύγκεκριμε νό χρό νό ισχύ ός. 
 
Εάν ό πρόσφέρών είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφό τόύ ισχύόντός καταστατικόύ με τό ΦΕΚ στό όπόίό έχόύν δημόσιεύτεί όλες όι 
μέχρι σήμερα τρόπόπόιήσεις αύτόύ ή επικύρώμένό αντίγραφό κώδικόπόιημένόύ 
καταστατικόύ (εφόσόν ύπάρχει) 
3. ΦΕΚ στό όπόίό έχει δημόσιεύτεί τό πρακτικό ΔΣ εκπρόσώπησης τόύ νόμικόύ πρόσώπόύ, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης σύμμετόχής στό διαγώνισμό, στό όπόίό μπόρεί να περιέχεται 
και εξόύσιόδότηση (εφόσόν αύτό πρόβλέπεται από τό καταστατικό τόύ ύπόψηφίόύ 
αναδόχόύ) για ύπόγραφή και ύπόβόλή πρόσφόράς σε περίπτώση πόύ δεν ύπόγράφει ό ίδιός 
ό νόμιμός εκπρόσώπός τόύ φόρέα την πρόσφόρά και τα λόιπά απαιτόύμενα έγγραφα τόύ 
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διαγώνισμόύ και όρίζεται σύγκεκριμένό άτόμό,  
5. Πιστόπόιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διόικητικής αρχής περί τρόπόπόιήσεών τόύ 
καταστατικόύ / μη λύσης της εταιρείας. 
 

Εάν ό πρόσφέρών είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφό τόύ καταστατικόύ , με ό λα τα με χρι ση μερα τρόπόπόιητικα , η  φώτόαντι γραφό 
επικύρώμε νόύ, από  δικηγό ρό, κώδικόπόιημε νόύ καταστατικόύ , εφό σόν ύπα ρχει. 
2. Πιστόπόιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διόικητικής αρχής περί τών τρόπόπόιήσεών τόύ 
καταστατικόύ. 
Σε περίπτώση εγκατάστασης τόύς στην αλλόδαπή, τα δικαιόλόγητικά σύστασής τόύς 
εκδίδόνται με βάση την ισχύόύσα νόμόθεσία της χώρας πόύ είναι εγκατεστημένα, από την 
όπόία και εκδίδεται τό σχετικό πιστόπόιητικό. 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόί φόρείς πόύ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσημόύς καταλόγόύς ή διαθέτόύν 
πιστόπόίηση από όργανισμόύς πιστόπόίησης πόύ σύμμόρφώνόνται με τα εύρώπαϊκά πρότύπα 
πιστόπόίησης, κατά την έννόια τόύ Παραρτήματός VII τόύ Πρόσαρτήματός Α τόύ ν. 4412/2016, 
μπόρόύν να  ύπόβα λλόύν στις αναθέτόύσες αρχές πιστόπόιητικό εγγραφής εκδιδόμενό από την 
αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιητικό πόύ εκδίδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόίησης. 
Στα πιστόπόιητικά αύτά αναφέρόνται τα δικαιόλόγητικά βάσει τών όπόίών έγινε η εγγραφή τών 
εν λόγώ όικόνόμικών φόρέών στόν επίσημό κατάλόγό ή η πιστόπόίηση και η κατάταξη στόν εν 
λόγώ κατάλόγό. 
Η πιστόπόιόύμενη εγγραφή στόύς επίσημόύς καταλόγόύς από τόύς αρμόδιόύς όργανισμόύς ή τό 
πιστόπόιητικό, πόύ εκδίδεται από τόν όργανισμό πιστόπόίησης, σύνιστά τεκμήριό 
καταλληλότητας όσόν αφόρά τις απαιτήσεις πόιότικής επιλόγής, τις όπόίες καλύπτει ό επίσημός 
κατάλόγός ή τό πιστόπόιητικό. 
Οι όικόνόμικόί φόρείς πόύ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσημόύς καταλόγόύς απαλλάσσόνται από την 
ύπόχρέώση ύπόβόλής τών δικαιόλόγητικών πόύ αναφέρόνται στό πιστόπόιητικό εγγραφής τόύς.  
 
(β) Οι όικόνόμικόί φόρείς πόύ είναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόσόν ύπόβα λλόύν 
«Ενημερότητα Πτύχίόύ» εν ισχύ, απαλλάσσόνται από την ύπόχρέώση ύπόβόλής τών 
δικαιόλόγητικών cxv: 
- απόσπασμα πόινικόύ μητρώόύ τόύ άρθρόύ 23.3.(α) της παρόύσας για τόν Πρόεδρό και 
Διεύθύνόντα Σύμβόύλό εργόληπτικη ς επιχει ρησης.  Για τα λόιπά μέλη τόύ Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να ύπόβληθεί αύτότελώς απόσπασμα πόινικόύ μητρώόύ, καθόσόν τα πρόσώπα αύτά δεν 
καλύπτόνται από την Ενημερότητα Πτύχίόύ.  
- φόρόλόγική και ασφαλιστική ενημερότητα τόύ άρθρόύ 23.3.(β) της παρόύσας. cxvi 
- τα πιστόπόιητικά από τό αρμόδιό Πρώτόδικείό και τό ΓΕΜΗ τόύ άρθρόύ 23.3.(γ) της παρόύσας 
ύπό την πρόϋπόθεση όμώς ότι καλύπτόνται πλήρώς (όλες όι πρόβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτύχίόύ. 
- τό πιστόπόιητικό από τό αρμόδιό επιμελητήριό όσόν αφόρά τό λόγό απόκλεισμόύ τόύ άρθρόύ 
22. Α.4. (θ).cxvii 
- τό πιστόπόιητικό της αρμόδιας αρχής για την όνόμαστικόπόίηση τών μετόχών τόύ άρθρόύ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδεικτικά έγγραφα νόμιμόπόίησης  της εργόληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτώση πόύ κάπόιό από τα ανώτέρώ δικαιόλόγητικά έχει λήξει, πρόσκόμίζεται τό σχετικό 
δικαιόλόγητικό εν ισχύ. Εφόσόν στην Ενημερότητα Πτύχίόύ δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
τόύ πτύχίόύ τόύ πρόσφέρόντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφέρών 
πρόσκόμίζει επιπλέόν της Ενημερότητας Πτύχίόύ, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αύτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
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Στην περίπτώση πόύ όικόνόμικός φόρέας επιθύμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλών φόρέών, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή τόύ τόύς αναγκαίόύς πόρόύς, γίνεται με την ύπόβόλη   σχετικόύ 
σύμφώνητικόύ τών φόρέών αύτών για τόν σκόπό αύτό. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  τών διαγώνιζόμε νών περιλαμβα νει τόύς ακό λόύθόύς ηλεκτρόνικόύ ς 
ύπόφακε λόύς: 
(α)  ύπόφα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς»  
 (β)  ύπόφα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » 
σύ μφώνα με τα κατώτε ρώ: 

 
24.2 Ο ηλεκτρόνικό ς ύπόφα κελός «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς» πρε πει, επι  πόινη  απόκλεισμόύ , 
να περιε χειcxviii τα ακό λόύθα: 
 - α) τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης Δη λώσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύ ηση σύμμετόχη ς, τόύ α ρθρόύ 15 της παρόύ σας.  
 
24.3 Ο ηλεκτρόνικό ς ύπόφα κελός «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψηφιακά ύπόγεγραμμένό 
αρχείό pdf, τό όπόίό παράγεται από τό ύπόσύστημα, αφόύ σύμπληρώθόύν καταλλήλώς όι σχετικές 
φόρμες.   
 

24.4 Στην περι πτώση πόύ με την πρόσφόρα  ύπόβα λλόνται ιδιώτικα  ε γγραφα, αύτα  
γι νόνται απόδεκτα  ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόύ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) 
ει τε και σε απλη  φώτότύπι α, εφό σόν σύνύπόβα λλεται ύπεύ θύνη δη λώση, στην όπόι α 
βεβαιώ νεται η ακρι βεια  τόύς και η όπόι α φε ρει ύπόγραφη  μετα  την ε ναρξη της 
διαδικασι ας σύ ναψης σύ μβασης (η τόι μετα  την ημερόμηνι α ανα ρτησης της 
πρόκη ρύξης της σύ μβασης στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxix. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας αναφέρει στην πρόσφόρά τόύ τό τμήμα της σύμβασης πόύ 
πρότίθεται να αναθέσει ύπό μόρφή ύπεργόλαβίας σε τρίτόύς, καθώς και τόύς ύπεργόλάβόύς πόύ 
πρότείνει. 
 
25.2. Η τήρηση τών ύπόχρεώσεών της παρ. 2 τόύ άρθρόύ 18 τόύ ν 4412/2016 από ύπεργόλάβόύς δεν 
αίρει την εύθύνη τόύ κύρίόύ αναδόχόύ. 
 
25.3. .................................................................... cxx 
 
25.4 Η αναθέτόύσα αρχή: 
α) επαληθεύει ύπόχρεώτικά τη σύνδρόμή τών λόγών απόκλεισμόύ τόύ άρθρόύ 22 Α της παρόύσας για 
τόύς ύπεργόλάβόύς και ό τι διαθε τόύν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για  
 
 εκτε λεση τόύ ε ργόύ πόύ αναλαμβα νόύν cxxi  σύ μφώνα με τό α ρθρό 165 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς 
αντικαταστα θηκε από  τό α ρθρό 81 τόύ ν.4782/2021 με τό Τύπόπόιημε νό Έντύπό Υπεύ θύνης Δη λώσης 
(ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί ύπόχρεώτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν ύπεργόλάβό, όταν από την 
ώς άνώ επαλήθεύση πρόκύπτει ότι σύντρέχόύν λόγόι απόκλεισμόύ τόύ και ό τι δεν καλύ πτει τα 
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αντι στόιχα πρόσό ντα για την εκτε λεση τόύ ε ργόύ πόύ αναλαμβα νει σύ μφώνα με τό α ρθρό 165 τόύ ν. 
4412/2016 ,ό πώς αντικαταστα θηκε από  τό α ρθρό 81 τόύ ν.4782/2021. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκεύής τόύ δημόπρατόύμενόύ έργόύ, απόφασίστηκε με την αριθ. 91/6/11-

03-2020 Απόφαση Περιφερειακόύ  Σύμβόύλι όύ Περιφε ρειας Πελόπόννη σόύ για την ένταξη  
τόύ στό Πρό γραμμα ΠΟΡΟΙ (ΑΔΑ: ΨΗ4Ρ7Λ1-ΝΡΡ).  

 
26.2  Ο Κύριός τόύ Έργόύ μπόρεί να εγκαταστήσει για τό έργό αύτό Τεχνικό Σύμβόύλό. Ο Ανάδόχός 
τόύ έργόύ, έχει την ύπόχρέώση να διεύκόλύνει τις δραστηριότητες τόύ Τεχνικόύ Σύμβόύλόύ, πόύ 
πηγάζόύν από τη σύμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αύτόν . 
 
26.3...........................................................................................cxxii 
 

........................................ 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Κόρινθος, ........./04/2021 Κόρινθος, ........./04/2021 Κόρινθος, ........./04/2021 

Η Συντάξασα  Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

Τ.Δ.Π. 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Δ.Τ.Ε. 

   

Σπυριδούλα Χρ. Χαρίτου Σμυρλόγλου Μυρσίνη Λούτας Νικόλαος 

ΤΕ Μηχ/κός (Τοπογράφος)  

με Α΄β 

Π.Ε. Μηχ/κός (Αρχιτέκτων) με 

Α΄β 

Π.Ε. Μηχ/κός (Πολιτικός) με 

Α΄β 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 693/21-05-2021 (πράξη 18/2021, θέμα 11ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ0ΗΡ7Λ1-9ΘΛ) 

 

 
 
 
 

 
i     Για την έννόια τών “κα τώ τών όρίών” δημόσίών σύμβάσεών , πρβ. άρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόύ ν.   

4412/2016.  
ii Αναγράφεται ό κώδικός ταύτόπόίησης της διατιθέμενης πίστώσης (π.χ. κώδικός ενάριθμόύ έργόύ 

στό ΠΔΕ ή κώδικός πίστώσης τόύ τακτικόύ πρόϋπόλόγισμόύ τόύ φόρέα ύλόπόίησης). Σε περίπτώση 
σύγχρηματόδότόύμενών έργών από πόρόύς της Εύρώπαϊκής Ένώσης, αναγράφεται και ό τίτλός τόύ 
Επιχειρησιακόύ Πρόγράμματός τόύ ΕΣΠΑ ή άλλόύ σύγχρηματόδότόύμενόύ από πόρόύς ΕΕ 
πρόγράμματός στό πλαίσιό τόύ όπόίόύ είναι ενταγμένό τό δημόπρατόύμενό έργό. 

iii Σύμπληρώνεται η επώνύμία της αναθέτόύσας αρχής. 
iv      Mε σώ της λειτόύργικό τητας ''Επικόινώνι α'' τόύ ύπόσύστη ματός 
v  Πρβ. άρθρό 122 τόύ ν. 4412/2016. Η πρόκήρύξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστόν τις 

πληρόφόρίες πόύ πρόβλέπόνται στό Μέρός Γ΄ τόύ Παραρτήματός V τόύ Πρόσαρτήματός Α΄ τόύ ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδόση τύπόπόιημένόύ εντύπόύ πρόκήρύξης σύμβασης 
για σύμβάσεις κάτώ τών όρίών, όι αναθέτόύσες αρχές, μπόρόύν να χρησιμόπόιόύν τό αντίστόιχό 
τύπόπόιημένό έντύπό “Πρόκήρύξη Σύμβασης”, αντλώντας τό από τη διαδρόμή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφώνόντάς τό 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf




37 

 
αναλόγώς. 

vi  Aπό  από  τις 2-5-2019, παρε χεται η νε α ηλεκτρόνικη  ύπηρεσι α Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόύ πρόσφε ρει τη δύ νατό τητα ηλεκτρόνικη ς 
σύ νταξης και διαχει ρισης τόύ Τύπόπόιημε νόύ Εντύ πόύ Υπεύ θύνης Δη λώσης (ΤΕΥΔ). Μπόρει τε να 
δει τε τη σχετικη  ανακόι νώση στη Διαδικτύακη  Πύ λη τόύ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισημαι νεται ό τι η χρη ση της ώς α νώ ύπηρεσι ας για τη σύ νταξη τόύ ΤΕΥΔ ει ναι πρόαιρετικη  για 
τις αναθε τόύσες αρχε ς και τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, καθώ ς εξακόλόύθόύ ν να εχόύν τη δύνατό τητα 
να διαμόρφώ σόύν τό .doc αρχει ό πόύ ει ναι διαθε σιμό στην ιστόσελι δα της Αρχη ς στη διαδρόμη  
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 

vii Η περι πτώση ι) σύμπληρώ νεται και περιλαμβα νεται στη Διακη ρύξη, εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  
πρόβλε πει ύπόδει γματα εγγρα φών πρός ύπόβόλη  από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς, π.χ εγγύητικώ ν 
επιστόλώ ν. 

viii Σύμπληρώνόνται τύχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη πόύ η αναθέτόύσα αρχή κρίνει αναγκαία 
με σκόπό να περιγράψει ή να πρόσδιόρίσει στόιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύ ναψης. 

ix Όταν ει ναι αδύ νατό να παρασχεθει  ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δώρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση σε 
όρισμε να ε γγραφα της σύ μβασης μπόρει  να περιληφθει  στό παρό ν α ρθρό της διακη ρύξης πρό βλεψη 
ό τι τα σχετικα  ε γγραφα της σύ μβασης θα διατεθόύ ν με με σα α λλα πλην τών ηλεκτρόνικώ ν (ό πώς 
τό ταχύδρόμει ό η  α λλό κατα λληλό με σό η  σύνδύασμό ς ταχύδρόμικώ ν η  α λλών καταλλη λών με σών 
και ηλεκτρόνικώ ν με σών). Στην περι πτώση αύτη   πρότει νεται η ακό λόύθη διατύ πώση: «Τα 
ακό λόύθα ε γγραφα της σύ μβασης ........................... διατι θενται από  …………………………., 
όδό ς …………………, πληρόφόρι ες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερό μενόι μπόρόύ ν ακό μα, 
να λα βόύν γνώ ση τών παρακα τώ εγγρα φών της σύ μβασης ……, στα γραφει α της αναθε τόύσας 
αρχη ς κατα  τις εργα σιμες ημε ρες και ώ ρες.» 

x Όταν δεν μπόρει  να πρόσφερθει  ελεύ θερη, πλη ρης, α μεση και δώρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση σε 
όρισμε να ε γγραφα της σύ μβασης, διό τι η αναθε τόύσα αρχη  πρότι θεται να εφαρμό σει την παρ. 2 τόύ 
α ρθρόύ 21 τόύ ν. 4412/2016, αναφε ρόνται, στό παρό ν α ρθρό της διακη ρύξης, τα με τρα πρόστασι ας 
τόύ εμπιστεύτικόύ  χαρακτη ρα τών πληρόφόριώ ν, τα όπόι α απαιτόύ νται, και τόν τρό πό με τόν όπόι ό 
ει ναι δύνατη  η πρό σβαση στα σχετικα  ε γγραφα.  Ενδεικτικα , λ.χ., η αναθε τόύσα αρχη  θα μπόρόύ σε 
να αναφε ρει ό τι: “Ο όικόνόμικό ς φόρε ας αναλαμβα νει την ύπόχρε ώση να τηρη σει εμπιστεύτικα  και 
να μη γνώστόπόιη σει σε τρι τόύς (σύμπεριλαμβανόμε νών τών εκπρόσώ πών τόύ ελληνικόύ  και 
διεθνόύ ς Τύ πόύ), χώρι ς την πρόηγόύ μενη ε γγραφη σύγκατα θεση της Αναθε τόύσας Αρχη ς, τα 
ανώτε ρώ ε γγραφα η  πληρόφόρι ες πόύ πρόκύ πτόύν από  αύτα . Οι όικόνόμικόι  φόρει ς διασφαλι ζόύν 
την τη ρηση τών απαιτη σεών αύτώ ν από  τό πρόσώπικό  τόύς, τόύς ύπεργόλα βόύς τόύς και κα θε 
α λλό τρι τό πρό σώπό πόύ χρησιμόπόιόύ ν κατα  την ανα θεση η  εκτε λεση της σύ μβασης. Για τόν 
σκόπό  αύτό , κατα  την παραλαβη  τών εγγρα φών της σύ μβασης, ύπόβα λλει ύπεύ θύνη δη λώση τόύ ν. 
1599/1986 με την όπόι α δηλώ νει τα ανώτε ρώ”. 

xi  Σύμπληρώνεται από  την Αναθε τόύσα Αρχη  με σαφη νεια σύγκεκριμε νη ημερόμηνι α ( “εγκαι ρώς, 
η τόι ώς την... ), πρός απόφύγη  όιασδη πότε σύ γχύσης και αμφιβόλι ας. 

xii   Σύμπληρώ νεται η τε ταρτη ημε ρα πριν από  τη λη ξη της πρόθεσμι ας τόύ α ρθρόύ 14 της παρόύ σας.Σε 
περι πτώση πόύ η ημε ρα αύτη  ει ναι αργι α, τι θεται η πρόηγόύ μενη αύτη ς εργα σιμη ημε ρα. Πρβλ και 
α ρθρό 11 της ύπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

xiii  Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της ύπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xiv   Σε περι πτώση εφαρμόγη ς της διαδικασι ας τόύ α ρθρόύ 95 παρ. 2 περ. Β ύπόπ. Αα τόύ ν. 4412/2016 

“Ελεύ θερη σύμπλη ρώση τιμόλόγι όύ”, όι αναθε τόύσες αρχε ς περιλαμβα νόύν στην εν λό γώ 
περι πτώση  (στ) αναφόρα  για την ύπόβόλη  τόύ σχετικόύ  τιμόλόγι όύ. 

xv    Πρβ. άρθρό 92 παρ. 8 τόύ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ.8 ύπόπαρ. β. τόύ ν. 
4605/2019 και τρόπόπόιήθηκε από τό άρθρό 56 παρ. 4 τόύ ν. 4609/2019. 

xvi    Άρθρό 92 παρ. 7 τόύ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόύ ν. 
4605/2019 και τό άρθρό 56 παρ. 3 τόύ ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η πρόθεσμία τών 10 
ημερών πόύ αναγράφεται στό παρόν σημείό αφόρά μόνό τόν χρόνό ύπόγραφής της ΥΔ και σε καμία 
περίπτώση δεν σύνδέεται με την σύνόλική πρόθεσμία ύπόβόλής τών πρόσφόρών με την έννόια ότι 
όι όικόνόμικόί φόρείς έχόύν τη δύνατότητα να ύπόβάλλόύν την πρόσφόρά τόύς όπότεδήπότε κατά 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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την ώς άνώ πρόθεσμία. 

xvii  Επισημαίνεται ότι, ώς πρός τις πρόθεσμίες  για την όλόκλήρώση τών ενεργειών της Επιτρόπής 
Διενέργειας Διαγώνισμόύ ισχύόύν τα όριζόμενα στό άρθρό 221Α τόύ ν. 4412/2016, τό όπόίό 
πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 28 τόύ ν. 4605/19 και τρόπόπόιη θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόύ ν. 
4609/2019 

xviii    Πρβ α ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόύ ν. 4412/2016 ό πώς πρόστε θηκε με την παρ. 28 τόύ α ρθρόύ 43 
τόύ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιη θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόύ ν. 4609/2019 

xix  Επισημαι νεται ό τι αν η αναθε τόύσα αρχη  θεώρη σει ό τι πρόσφόρε ς φαι νόνται ασύνη θιστα χαμηλε ς, 
απαιτει  από  τόύς όικόνόμικόύ ς φόρει ς να εξηγη σόύν την τιμη  η  τό κό στός πόύ πρότει νόύν στην 
πρόσφόρα  τόύς, εντό ς απόκλειστικη ς πρόθεσμι ας, κατα  ανώ τατό ό ριό δε κα ημερώ ν από  την 
κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης. Στην περι πτώση αύτη  εφαρμό ζόνται τα α ρθρα 88 και 89 
τόύ ν. 4412/2016. 

xx  Πρβλ. άρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόύ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 12 περ. 
α τόύ ν. 4605/19. 

xxi Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 19 τόύ ν. 
4497/2017 (Α 171).  

xxii  Πρβλ. άρθρό 103 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016, όπώς αντικαταστάθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 12 περ. β 
τόύ ν. 4605/19. 

xxiii Με την επιφύ λαξη τών παρ. 7 και 8 τόύ α ρθρόύ 78 τόύ ν. 4412/2016 ( λη ψη επανόρθώτικώ ν με σών ). 
xxiv  Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ τόύ 

ν. 4605/19. 
xxv  Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 13 περ. β τόύ 

ν. 4605/19. 
xxvi  Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 13 περ. γ τόύ 

ν. 4605/19. 
xxvii Η από φαση κατακύ ρώσης κόινόπόιει ται στόν πρόσώρινό  ανα δόχό: 1) στην περι πτώση ύπόβόλη ς  

ύπεύ θύνης δη λώσης, μετα  τόν ε λεγχό αύτη ς και τη διαπι στώση της όρθό τητα ς της από  την 
Επιτρόπη  Διαγώνισμόύ  κατα  τό α ρθρό 4.2 ε' πρώ τό εδα φιό, και 2) στην περι πτώση πόύ δεν 
απαιτει ται η ύπόβόλη  ύπεύ θύνης δη λώσης, μετα  την όλόκλη ρώση τόύ ελε γχόύ τών 
δικαιόλόγητικώ ν τόύ πρόσώρινόύ  αναδό χόύ κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 α' ε ώς δ' της 
παρόύ σας και την α πρακτη πα ρόδό της πρόθεσμι ας α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφύγη ς. 

xxviii    Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 5 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 13 
περ. δ τόύ ν. 4605/19. 

xxix  Πρβλ. παρ. 7 τόύ α ρθρόύ 379 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 4 τόύ ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α ρθρό 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

xxx  Πρβλ. άρθρό 361 τόύ ν. 4412/2016. 
xxxi  Πρβ. άρθρό 364 παρ. 2 τόύ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 41 τόύ ν. 

4605/2019. 
xxxii  Πρβλ. άρθρό 367 τόύ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
xxxiii   Πρβ. άρθρό 365 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθηκε από τό άρθρό 43 παρ. 42 τόύ ν. 

4605/2019. 
xxxiv  Πρβλ. άρθρό 372 παρ. 1 έώς 3 τόύ ν. 4412/2016. 
xxxv  Πρβ. α ρθρό 372 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε από  τό α ρθρό 43 παρ. 45 τόύ ν. 

4605/2019 
xxxvi  Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόι ηθηκε με τό α ρθρό 107 περ. 14 τόύ ν. 

4497/2017 (Α 171).  
xxxvii Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για σύγχρηματόδότόύ μενό ε ργό από  πό ρόύς της 

Εύρώπαι κη ς Ένώσης. 
xxxviii Τίθεται μόνό εφόσόν επιλεγεί η διενέργεια κλήρώσης για τη σύγκρότηση σύλλόγικών 

όργάνών. 
xxxix Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόίό με τό άρθρό 13 καταργεί τό π.δ 

113/2010. 
xl Τίθεται μόνό όταν εκ τόύ σύμβατικόύ πόσόύ (1.000.000 ΕΥΡΩ χώρίς ΦΠΑ), πρόκύπτει ύπόχρέώση 
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όνόμαστικόπόπίησης τών μετόχών τών Α.Ε. 

xli Νόμόι, ΠΔ και ύπόύργικές απόφάσεις πόύ εκδίδόνται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης σύμφώνα με τό άρθρό 120 τόύ ν. 4412/2016,  δεν απότελόύν μέρός τόύ εφαρμόστέόύ 
θεσμικόύ πλαισίόύ της. 

xlii Όταν πρό κειται για σύγχρηματόδότόύ μενό από  την Ε.Ε. ε ργό, τόύ τό να αναγρα φεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακη ρύξη και ειδικό τερα να αναγρα φεται ό τι τλός της Πρα ξης και τόύ Επιχειρησιακόύ  
Πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόύ όπόι όύ ει ναι ενταγμε νό τό δημόπρατόύ μενό ε ργό, καθώ ς και τα 
πόσόστα  σύγχρηματόδό τησης της δαπα νης τόύ ε ργόύ από  εθνικόύ ς και ενώσιακόύ ς πό ρόύς (με 
αναφόρα  στό διαρθρώτικό  ταμει ό). Επι σης, η σχετικη  σύμπλη ρώση ακόλόύθει  τη διακριτη  όρόλόγι α 
Σύλλόγικε ς Απόφα σεις ( ΣΑ ) ε ργών  η  ΚΑΕ, ανα λόγα την πηγη  χρηματόδό τησης (ΠΔΕ η  Τακτικό ς 
πρόύ πόλόγισμό ς). Για τό ζη τημα της  ανα ληψης δαπανώ ν δημόσι ών επενδύ σεών,  βλ. και α ρθρό 5 
τόύ π.δ. 80/2016. 

xliii  Σε περι πτώση πόύ περιλαμβα νόνται τύχό ν δικαιώ ματα πρόαι ρεσης, διαμόρφώ νεται αναλό γώς η 
εκτιμώ μενη αξι α της σύ μβασης (πρόύ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης) και τό παρό ν α ρθρό (πρβ. α ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόύ ν. 4412/2016). 

xliv Τό πόσό  τών απρό βλεπτών δαπανώ ν επαναύ πόλόγι ζεται κατα  την ύπόγραφη  της σύ μβασης, 
ανα λόγα με την πρόσφερθει σα ε κπτώση, ώ στε να διατηρει ται η εν λό γώ πόσόστιαι α αναλόγι α τόύ 
15% επι  της δαπα νης εργασιώ ν με ΓΕ&ΟΕ, σύ μφώνα με την παρα γραφό 3 τόύ α ρθρόύ 156 ν. 
4412/2016.  

xlv Πρβλ. α ρθρό 6 παρ. 7 τόύ ν. 4412/2016. 
xlvi  Η αναθέτόύσα αρχή διαμόρφώνει τό παρόν σημείό της διακήρύξης, ανάλόγα με τό αν απόφασίσει 

να ύπόδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/ε ργα ή όχι, ήτόι να τα αναθέσει ώς ενιαίό 
σύνόλό. Στην περίπτώση πόύ επιλέξει να μην ύπόδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στό παρόν σημείό 
της διακήρύξης, τόύς βασικόύς λόγόύς της απόφασής της αύτής (πρβλ. άρθρό 59 τόύ ν. 4412/2016). 

xlvii   ό πώς σύμπληρώ θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 21 τόύ ν. 4605/2019 
xlviii Μπόρει  η ε ναρξη της πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόύ χα ρη δεν πρόβλε πεται η α μεση 

ε ναρξη τών εργασιώ ν (α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
xlix Με την επιφύ λαξη της επό μενης ύπόσημει ώσης. 
l  Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρει  να επιτρε πόύν την ύπόβόλη  εναλλακτικώ ν πρόσφόρώ ν και στην 

περι πτώση αύτη  πρόσαρμό ζεται αντιστόι χώς τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόύ ν. 4412/2016 ). 
li  Τό πόσόστό της εγγύησης σύμμετόχής δεν μπόρεί να ύπερβαίνει τό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χώρίς τό Φ.Π.Α., με ανάλόγη στρόγγύλόπόίηση μη σύνύπόλόγιζόμένών τών δικαιώμάτών 
πρόαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όπώς τρόπόπόιήθηκε με την 
παρ. 5α τόύ  άρθρόύ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

lii Πρβ. α ρθρό 72 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε  με την περ. 4 τόύ α ρθρόύ 107 τόύ ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ τόύ α ρθρόύ 43 τόύ ν. 4605/2019  

liii Εφό σόν σύντρε χει περι πτώση, κατα  τό α ρθρό 149 τόύ ν. 4412/2016, όπό τε μνημόνεύ όνται και όι 
απαραι τητες λεπτόμε ρειες.  

liv Σύμπληρώ νεται αν πρόβλε πεται η  ό χι η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς.  Σύ μφώνα με την παρα γραφό 10 
εδ. α τόύ α ρθρόύ 25 τόύ ν. 3614/2007 (ό πώς πρόστε θηκε με την παρ. 3 τόύ α ρθρόύ 242 τόύ ν. 
4072/2012), στις περιπτώ σεις σύγχρηματόδότόύ μενών δημό σιών ε ργών στις διακηρύ ξεις 
ύπόχρεώτικα  περιλαμβα νεται δύνατό τητα χόρη γησης πρόκαταβόλη ς. Η ύπόχρε ώση αύτη  
εξακόλόύθει  να ισχύ ει και για τα πρόγρα μματα της περιό δόύ 2014-2020 δύνα μει της παρ. 15 τόύ 
α ρθρόύ 59 τόύ ν. 4314/2014. 

lv Εφό σόν πρόβλε πεται πρόκαταβόλη  σύμπληρώ νόνται όι ό ρόι για την εγγύητικη  επιστόλη  
πρόκαταβόλη ς. Επισημαι νεται ό τι η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καλύ πτει και την παρόχη  ισό πόσης 
πρόκαταβόλη ς πρός τόν ανα δόχό, χώρι ς να απαιτει ται η κατα θεση εγγύ ησης πρόκαταβόλη ς. Στην 
περι πτώση πόύ με την παρόύ σα όρι ζεται  μεγαλύ τερό ύ ψός πρόκαταβόλη ς (πχ 15%), αύτη  
λαμβα νεται με την κατα θεση από  τόν ανα δόχό εγγύ ησης πρόκαταβόλη ς πόύ θα καλύ πτει τη 
διαφόρα  μεταξύ  τόύ πόσόύ  της εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης και τόύ πόσόύ  της καταβαλλό μενης 
πρόκαταβόλη ς (παρ. 1 δ α ρθρόύ 72 τόύ ν. 4412/2016). 

lvi  Οι αναθέτόύσες αρχές μπόρόύν να ζητόύν από τόύς πρόσφέρόντες να παράσχόύν «Εγγύηση καλής 
λειτόύργίας» για την απόκατάσταση τών ελαττώμάτών πόύ ανακύπτόύν ή τών ζημιών πόύ 
πρόκαλόύνται από δύσλειτόύργία τών έργών κατά την περίόδό εγγύησης καλής λειτόύργίας, 
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εφόσόν πρόβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Τό ύψός της εγγύησης καλής λειτόύργίας 
σύμπληρώνεται σε σύγκεκριμένό χρηματικό πόσό.  Οι εγγύητικές επιστόλές καλής λειτόύργίας 
περιλαμβάνόύν κατ’ ελάχιστόν τα αναφερόμενα στην παράγραφό 15.2 της παρόύσας και 
επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τίτλό της σχετικής σύμβασης. 

lvii Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης τόύ Ταμείόύ Παρακαταθηκών και Δανείών, 
για την παρόχή εγγύήσεών σύμμετόχής και καλής εκτέλεσης (εγγύόδότική παρακαταθήκη) 
σύστήνόνται σύμφώνα με την ειδική νόμόθεσία πόύ  διέπει αύτό και ειδικότερα βάσει τόύ άρθρόύ 
4 τόύ π.δ της 30 Δεκεμβρίόύ 1926/3 Ιανόύαρίόύ 1927 (“Περί σύστάσεώς και απόδόσεώς 
παρακαταθηκών και καταθέσεών παρά τώ Ταμείώ Παρακαταθηκών και Δανείών”). Πρβλ. Τό με αρ. 
πρώτ. 2756/23-5-2017 έγγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

lviii Πρβλ. και τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1.ζ. της παρόύ σας, ώς πρός τις εγγύη σεις 
σύμμετόχη ς. 

lix  Η ελα χιστη πρόθεσμι α παραλαβη ς τών πρόσφόρώ ν καθόρι ζεται σύ μφώνα με τό α ρθρό  121 όύ ν. 
4412/2016, ό πώς αύτό  τρόπόπόιη θηκε με την παρ. 19 τόύ α ρθρόύ 43 τόύ ν. 4605/2019 . 

lx Πρότει νεται όι αναθε τόύσες αρχε ς να όρι ζόύν την ημερόμηνι α ηλεκτρόνικη ς απόσφρα γισης τών 
πρόσφόρώ ν μετα  την παρε λεύση τριώ ν εργασι μών ημερώ ν από  την καταληκτικη  ημερόμηνι α 
ύπόβόλη ς τών πρόσφόρώ ν, πρόκειμε νόύ να ε χει πρόσκόμιστει  από  τόύς σύμμετε χόντες και η 
πρώτό τύπη εγγύ ηση σύμμετόχη ς, σύ μφώνα με τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 3.5. περ. β της 
παρόύ σας. 

lxi Ορίζεται ό χρόνός από την Αναθέτόύσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση τών ιδιαιτερότήτών της διαδικασίας. 
Για τόν καθόρισμό τόύ χρόνόύ ισχύός της πρόσφόράς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016. 

lxii  Πρβ. ύπόσημείώση για πρόκήρύξη σύμβασης στό άρθρό 2.1 της παρόύσας. 
lxiii Σύ μφώνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α ρθρόύ 377 καθώ ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρόύ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόύθει  η ύπόχρε ώση δημόσι εύσης πρόκη ρύξης σύ μφώνα με τις παρ. 

7 και 8 α ρθρόύ 15 ν. 3669/2008 με χρι την  31/12/2017 σε δύ ό ημερη σιες εφημερι δες και στόν 

περιφερειακό  και τόπικό  τύ πό με χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενό τητα Δ της εγκύκλι όύ με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ τόύ ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lxiv  Πρβλ. α ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  επιλε ξει τη διαβόύ λεύση επι  τών 

δημόσιεύμε νών εγγρα φών της σύ μβασης σύ μφώνα πρός τα όριζό μενα στό α ρθρό 68 ν. 4412/2016, 
σύμπληρώ νεται τό α ρθρό 20Α κατ΄ αντιστόιχι α με τό α ρθρό 20Α τόύ τεύ χόύς διακη ρύξης σύ μβασης 
ε ργόύ με αξιόλό γηση μελε της (μελετόκατασκεύη )  

lxv Πρβ. Άρθρό 25 τόύ ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόύσες αρχε ς δεν μπόρόύ ν να καλόύ ν 
σύγκεκριμε νες τα ξεις/ πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ.  

lxvi  Κατ’ αντιστόιχία με τα όύσιώδη χαρακτηριστικά τόύ έργόύ σύμφώνα με τό άρθρό 11 της παρόύσας 
(αναφέρεται η κατηγόρία ή όι κατηγόρίες στις όπόίες εμπίπτει τό έργό σύμφώνα με τό άρθρό 100 
τόύ ν. 3669/2008 και τόύς ειδικότερόύς όρόύς τόύ άρθρόύ 76 ν. 4412/2016). 

lxvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρόύ 91 ν. 4412/2016. 
lxviii Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 6 τόύ ν. 

4497/2017. Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόύσες αρχε ς πρε πει να πρόσαρμό ζόύν τό σχετικό  πεδι ό τόύ 
Με ρόύς ΙΙΙ.Α τόύ ΤΕΥΔ και ειδικό τερα, αντι  της αναφόρα ς σε “τελεσι δικη καταδικαστικη  από φαση”, 
δεδόμε νης της ώς α νώ νόμόθετικη ς μεταβόλη ς, να θε τόύν τη φρα ση “αμετα κλητη καταδικαστικη  
από φαση”, η δε σχετικη  δη λώση τόύ όικόνόμικόύ  φόρε α στό ΤΕΥΔ αφόρα  μό νό σε αμετα κλητες 
καταδικαστικε ς απόφα σεις. 

lxix Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 τελεύται α δύ ό εδα φια τόύ ν. 4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκαν με τό α ρθρό 
107 περ. 7 τόύ ν. 4497/2017. 

lxx  Πρβ. α ρθρό 73 παρ. 2 περι πτώση γ τόύ ν. 4412/2016 , η όπόι α πρόστε θηκε με τό α ρθρό 39 τόύ ν. 
4488/2017. 

lxxi  Επισημαι νεται ό τι η εν λό γώ πρό βλεψη για παρε κκλιση από  τόν ύπόχρεώτικό  απόκλεισμό   απότελει  
δύνατό τητα της αναθε τόύσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). Σε περι πτώση πόύ 
δεν επιθύμει  να πρόβλε ψει τη σχετικη  δύνατό τητα, η αναθε τόύσα αρχη  διαγρα φει την  παρα γραφό 
αύτη . 

lxxii Επισημαίνεται ότι  η εν λόγώ πρόβλεψη για παρέκκλιση από τόν ύπόχρεώτικό απόκλεισμό  απότελεί 
δύνατότητα της αναθέτόύσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). Σε περίπτώση πόύ 
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δεν επιθύμεί να πρόβλέψει τη σχετική δύνατότητα, η αναθέτόύσα αρχή διαγράφει την παράγραφό  
αύτή. 

lxxiii  Οι λό γόι της παραγρα φόύ 22.Α.4. απότελόύ ν δύνητικόύ ς λό γόύς απόκλεισμόύ  σύ μφώνα με τό 
α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  σύνε πεια, η αναθε τόύσα αρχη  δύ ναται να επιλε ξει ε ναν, 
περισσό τερόύς, ό λόύς η  ενδεχόμε νώς και κανε ναν από  τόύς λό γόύς απόκλεισμόύ  σύνεκτιμώ ντας τα 
ιδιαι τερα χαρακτηριστικα  της ύπό  ανα θεση σύ μβασης (εκτιμώ μενη αξι α αύτη ς, ειδικε ς περιστα σεις 
κλπ), με σχετικη  πρό βλεψη στό παρό ν σημει ό της διακη ρύξης.  

lxxiv  Σημειώ νεται ό τι ό ανώτε ρώ εθνικό ς λό γός απόκλεισμόύ  τι θεται στη διακη ρύξη μό νό για σύμβα σεις 
ε ργών πρόύ πόλόγισμόύ  εκτιμώ μενης αξι ας ανώ τερης τόύ 1.000.000,00 εύρώ   και στην περι πτώση 
αύτη  σύμπληρώ νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόύ ΤΕΥΔ  

lxxv  Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η όπόι α πρόστε θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 9 τόύ ν. 4497/2017. 
Επι σης, βλ. ύπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφό της Αρχη ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα  
με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτώβρι όύ 2018 στην ύπό θεση C-124/2017 Vossloh, ιδι ώς σκε ψεις 38-
41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

lxxvi  Υπενθύμι ζεται ό τι  αναφόρα  στην παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νει μό νό στην περι πτώση πόύ η 
Αναθε τόύσα Αρχη  επιλε ξει κα πόιόν από  τόύς δύνητικόύ ς λό γόύς απόκλεισμόύ . 

lxxvii  Επισημαι νεται ό τι ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς, πλην της καταλληλό τητας για την 
α σκηση επαγγελματικη ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμό  με τό αρ. 76 τόύ ν. 
4412/2016), ει ναι πρόαιρετικα  για την αναθε τόύσα αρχη  και πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι 
ανα λόγα με τό αντικει μενό της σύ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 τόύ ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτώση, 
πρε πει να διαμόρφώ νόνται κατα  τρό πό, ώ στε να μην περιόρι ζεται δύσανα λόγα η σύμμετόχη  τών 
ενδιαφερό μενών όικόνόμικώ ν φόρε ών στόύς διαγώνισμόύ ς. Κατα  τό στα διό τόύ πρόσδιόρισμόύ  
τών κριτηρι ών καταλληλό τητας τών ύπόψηφι ών, ει ναι αναγκαι ό να τηρόύ νται από  τις αναθε τόύσες 
αρχε ς, όι θεμελιώ δεις ενώσιακε ς αρχε ς, ιδι ώς η αρχη  της ι σης μεταχει ρισης τών σύμμετεχό ντών, της 
απόφύγη ς τών διακρι σεών, της διαφα νειας και της ανα πτύξης τόύ ελεύ θερόύ ανταγώνισμόύ . Τα 
κριτη ρια επιλόγη ς τόύ α ρθρόύ 22.Β – 22.Ε εξετα ζόνται κατα  τη διαδικασι α ελε γχόύ της 
καταλληλό τητας τόύ πρόσφε ρόντός να εκτελε σει τη σύ μβαση (κριτη ρια “on/off”).  

lxxviii  Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόύσες αρχε ς δεν μπόρόύ ν να καλόύ ν σύγκεκριμε νες τα ξεις/ 
πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πώς ισχύ όύν δύνα μει τόύ α ρθρόύ 119 παρ. 5 περ. 
α' ε ώς δ' τόύ ν. 4472/2017, σε σύνδύασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόύ ν. 4412/2016 (πρβ. και 
α ρθρό 80 παρ. 1 τόύ ν. 3669/2008, ό πώς αντικαταστα θηκε με τό α ρθρό 119 παρ. 5 περ. η' τόύ ν. 
4472/2017). 

lxxix  Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρόύ ν να επιβα λλόύν απαιτη σεις πόύ να διασφαλι ζόύν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρει ς διαθε τόύν την αναγκαι α όικόνόμικη  και χρηματόδότικη  ικανό τητα για την εκτε λεση της 
σύ μβασης. Όλες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό της 
σύ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελεύται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόύ ν. 4412/2016). Οι εν λό γώ 
απαιτη σεις καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σημει ό, χώρι ς παραπόμπη  σε τα ξεις/πτύχι α τόύ 
ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτώση και με χρι την κατα ργηση τών α ρθρών 80 ε ώς 110 τόύ ν. 3669/2008 και 
την ε ναρξη ισχύ ός τόύ π.δ. τόύ α ρθρόύ 118 παρ. 20 τόύ ν. 4472/2017, επισημαι νεται ό τι, εφό σόν η 
αναθε τόύσα αρχη  επιλε ξει την παραπόμπη  σε τα ξεις/πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ ώς πρός τόν καθόρισμό  τών 
απαιτη σεών για τις εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικε ς επιχειρη σεις, πρε πει να περιγρα ψει 
αναλύτικα  τις αντι στόιχες απαιτη σεις και για τις αλλόδαπε ς εργόληπτικε ς επιχειρη σεις. 

lxxx  Οι αναθε τόύσες αρχε ς μπόρόύ ν να επιβα λλόύν απαιτη σεις πόύ να διασφαλι ζόύν ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρει ς διαθε τόύν την αναγκαι α τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα για την εκτε λεση της 
σύ μβασης. Όλες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό της 
σύ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελεύται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόύ ν. 4412/2016). Οι εν λό γώ 
απαιτη σεις καταρχα ς καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σημει ό, χώρι ς παραπόμπη  σε 
τα ξεις/πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ η  βαθμι δες/κατηγόρι ες τόύ ΜΕΚ. Σε κα θε περι πτώση και με χρι την 
κατα ργηση τών α ρθρών 80 ε ώς 110 τόύ ν. 3669/2008 και την ε ναρξη ισχύ ός τόύ π.δ. τόύ α ρθρόύ 
118 παρ. 20 τόύ ν. 4472/2017, επισημαι νεται ό τι,  εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  επιλε ξει την 
παραπόμπη  σε τα ξεις/πτύχι α τόύ ΜΕΕΠ η  βαθμι δες/κατηγόρι ες τόύ ΜΕΚ ώς πρός τόν καθόρισμό  
τών απαιτη σεών για τις εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικε ς επιχειρη σεις (πχ. στελε χώση), 
πρε πει να περιγρα ψει αναλύτικα  τις αντι στόιχες απαιτη σεις και για τις αλλόδαπε ς εργόληπτικε ς 
επιχειρη σεις.  
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lxxxi  Πρόαιρετικη  επιλόγη : Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική εύχέρεια της αναθέτόύσας αρχής και 

σύμπληρώνεται σύμφώνα με τό άρθρό 82 τόύ ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες όι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζόνται και να είναι ανάλόγες με τό αντικείμενό της σύμβασης (άρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

lxxxii  Τό εδα φιό αύτό  πρόστι θεται κατα  την κρι ση της αναθε τόύσας αρχη ς σύ μφώνα με τό α ρθρό 78 παρ. 
1 τόύ ν. 4412/2016, α λλώς διαγρα φεται. 

lxxxiii Ως πρός τόν τρόπό ύπόβόλής τών απόδεικτικών μέσών τόύ παρόντός άρθρόύ, τα όπόία 
έχόύν σύνταχθεί/ παραχθεί από τόύς ίδιόύς τόύς όικόνόμικόύς φόρείς πρβλ. α ρθρό 8 παρ. 3 της με. 
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

lxxxiv  Πρβ άρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η όπόία πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 6 τόύ ν. 
4605/19. Σημειώνεται ότι η πρόθεσμία τών 10 ημερών πόύ αναγράφεται στό παρόν σημείό αφόρά 
μόνό τόν χρόνό ύπόγραφής τόύ ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτώση δεν σύνδέεται με τη σύνόλική 
πρόθεσμία ύπόβόλής τών πρόσφόρών, με την έννόια ότι όι όικόνόμικόί φόρείς έχόύν τη δύνατότητα 
να ύπόβάλλόύν την πρόσφόρά τόύς όπότεδήπότε κατά την ώς άνώ πρόθεσμία. 

lxxxv  Επισημαι νεται ό τι η ανώτε ρώ δύνατό τητα εναπό κειται στη διακριτικη  εύχε ρεια τόύ όικόνόμικόύ  
φόρε α. Εξακόλόύθει  να ύφι σταται η δύνατό τητα να ύπόγρα φεται τό ΤΕΥΔ από  τό σύ νόλό τών 
φύσικώ ν πρόσώ πών πόύ αναφε ρόνται στα τελεύται α δύ ό εδα φια τόύ α ρθρόύ 73 παρ. 1 τόύ  ν. 
4412/2016, ό πώς τρόπόπόιη θηκαν με τό α ρθρό 107 περ. 7 τόύ ν. 4497/2017. 

lxxxvi  Πρβλ. α ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 13 τόύ ν. 
4497/2017. 

lxxxvii  Η ύπόχρεώτικη  αντικατα σταση τόύ τρι τόύ, ώς πρός την παρ. 4, εναπό κειται στη διακριτικη  
εύχε ρεια της αναθε τόύσας αρχη ς, εφό σόν δε δεν την επιθύμει , απαλει φεται η αναφόρα  στην παρ. 4 
στό παρό ν σημει ό. Πρβλ. άρθρό. 78 παρ. 1 τόύ  ν, 4412/2016. 

lxxxviii  Πρβλ. άρθρό 80 παρ. 13 τόύ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, περ. α, 
ύπόπερίπτώση αε τόύ ν. 4605/2019..   

lxxxix  Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 
παρ. 7, περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019. 

xc  Εφιστα ται η πρόσόχη  τών αναθετόύσώ ν αρχώ ν στό ό τι πρε πει να ζητει ται η πρόσκό μιση 
δικαιόλόγητικώ ν πρός από δειξη μό νό τών λό γών απόκλεισμόύ  και τών κριτηρι ών επιλόγη ς πόύ 
ε χόύν τεθει  στην παρόύ σα διακη ρύξη. Επισημαι νεται, περαιτε ρώ, ό τι, η αναθε τόύσα αρχη  δύ ναται, 
κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόύ ν. 4412/2016, να ζητει  από  πρόσφε ρόντες, σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό 
κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, να ύπόβα λλόύν ό λα η  όρισμε να δικαιόλόγητικα , ό ταν αύτό  
απαιτει ται για την όρθη  διεξαγώγη  της διαδικασι ας. 

xci  Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019 

xcii  Σύ μφώνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελεύται ό εδα φιό τόύ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικός φόρέας 
είναι Έλληνας πόλίτης ή έχει την εγκατάστασή τόύ στην Ελλάδα, όι ύπόχρεώσεις τόύ πόύ αφόρόύν 
τις εισφόρές κόινώνικής ασφάλισης καλύπτόύν τόσό την κύρια όσό και την επικόύρική ασφάλιση."  

xciii   Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019. 

xciv  Λαμβανόμε νόύ ύπό ψη τόύ σύ ντόμόύ, σε πόλλε ς περιπτώ σεις, χρό νόύ ισχύ ός τών πιστόπόιητικώ ν 
φόρόλόγικη ς ενημερό τητας, όι όικόνόμικόι  φόρει ς μεριμνόύ ν να απόκτόύ ς εγκαι ρώς πιστόπόιητικα  
πόύ να καλύ πτόύν και τόν χρό νό ύπόβόλη ς της πρόσφόρα ς, σύ μφώνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα 
στό α ρθρό 104 τόύ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόύ να τα ύπόβα λόύν, εφό σόν αναδειχθόύ ν πρόσώρινόι  
ανα δόχόι. Τα εν λό γώ πιστόπόιητικα  ύπόβα λλόνται μαζι  με τα ύπό λόιπα απόδεικτικα  με σα τόύ 
α ρθρόύ 23 από  τόν πρόσώρινό  ανα δόχό με σώ της λειτόύργικό τητας της «Επικόινώνι ας» τόύ 
ύπόσύστη ματός. 

xcv  Οι ύπεύ θύνες δηλώ σεις τόύ παρό ντός τεύ χόύς φε ρόύν εγκεκριμε νη πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  
ύπόγραφη  η  πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη  πόύ ύπόστηρι ζεται από  εγκεκριμε νό πιστόπόιητικό  
(Πρβλ. α ρθρό 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

xcvi  Πρβλ. όμόίώς  ώς α νώ ύπόσημείώση για τα πιστόπόιητικα  φόρόλόγικη ς ενημερό τητας 
xcvii  Πρβλ. παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019. 
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xcviii  Πρβ άρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 46 περ α  τόύ ν. 

4605/2019 
xcix  Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  την επιλε ξει ώς λό γό απόκλεισμόύ . 
c  Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019 
ci  Με εκτύπώση της καρτέλας “Στόιχεία Μητρώόύ/ Επιχείρησης”, όπώς αύτά εμφανίζόνται στό 

taxisnet. 
cii  Η πλατφόρμα της Εύρώπαϊκής Επιτρόπής eCertis για την αναζήτηση ισόδύναμών πιστόπόιητικών 

άλλών κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χώρίς κόστός, στη διαδρόμή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ό αρμόδιός εθνικός 
φόρέας για την καταχώρηση και τήρηση τών στόιχείών τόύ eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. τό με 
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφό της Αρχής στόν ακόλόύθό σύνδεσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIG
FwbzhldGhyaW8iXQ== 

ciii  Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  τις επιλε ξει, ό λες η  κα πόια/ες εξ αύτώ ν, ώς λό γόύς απόκλεισμόύ . 
civ  Επισημαι νεται ό τι η αναθε τόύσα αρχη , εφό σόν μπόρε σει να απόδει ξει, με κατα λληλα με σα, ό τι 

σύντρε χει κα πόια από  τις περιπτώ σεις αύτε ς, απόκλει ει όπόιόνδη πότε όικόνόμικό  φόρε α από  τη 
σύμμετόχη  στη διαδικασι α σύ ναψης της δημό σιας σύ μβασης.  

cv Εφό σόν η αναθε τόύσα αρχη  την επιλε ξει ώς λό γό απόκλεισμόύ . 
cvi Η ύπόχρε ώση πρόσκό μισης δικαιόλόγητικώ ν όνόμαστικόπόι ησης μετόχώ ν, εφό σόν πρό κειται για 

σύμβα σεις εκτιμώ μενης αξι ας α νώ τόύ 1.000.000,00 εύρώ , αφόρα  μό νό στις ανώ νύμες εταιρει ες πόύ 
λαμβα νόύν με ρός στό διαγώνισμό , ει τε πρό κειται για μεμόνώμε νόύς ύπόψη φιόύς, ει τε για με λη 
ενώ σεών Εξαιρόύ νται της ύπόχρε ώσης αύτη ς όι εταιρει ες πόύ ει ναι εισηγμε νες στό Χρηματιστη ριό 
της χώ ρας εγκατα σταση ς τόύς και ύπόβα λλόύν περι  τόύ τόύ ύπεύ θύνη δη λώση τόύ νόμι μόύ 
εκπρόσώ πόύ τόύς. 

cvii  Πρβ παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019 

cviii  Εφόσόν σύντρέχει περίπτώση λόγώ τόύ πρόϋπόλόγισμόύ της σύμβασης, πρέπει να πρόβλέπεται 

και η δύνατότητα σύμμετόχής επιχειρήσεών εγγεγραμμένών στα Νόμαρχιακά Μητρώα (βλέπετε 

άρθρα 105 και 106 τόύ ν. 3669/2008). Στην περίπτώση αύτή να τίθεται η αντίστόιχη πρόβλεψη. 
cix  η όπόία εκδίδεται σύμφώνα με τις ειδικές διατάξεις τόύ ν. 3669/2008 και φέρει σύγκεκριμένό χρόνό 

ισχύός. 
cx  Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόύ 80 τόύ ν.4412/2016, ό πώς αύτη  πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, ύπόπερι πτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019.  
cxi   Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πώς ισχύ όύν δύνα μει τόύ α ρθρόύ 119 παρ. 5 περ. α' ε ώς δ' τόύ ν. 

4472/2017, σε σύνδύασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόύ ν. 4412/2016 
cxii   Πρβλ. όμόι ώς πρόηγόύ μενη ύπόσημει ώση 
cxiii Εφόσόν έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στό άρθρό 22.Ε σύμπληρώνεται αναλόγώς σύμφώνα με 

τό άρθρό 82 τόύ ν. 4412/2016. 
cxiv  Πρβλ. παράγραφό 12 άρθρόύ 80 τόύ ν. 4412/2016, όπώς αύτή πρόστέθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, ύπόπερίπτώση αδ’ τόύ ν. 4605/2019. 
cxv  Σύ μφώνα με τη δια ταξη τόύ α ρθρόύ 20 παρ. 5 τόύ ν. 3669/2008: “Για τη σύμμετόχή σε 

διαγώνισμόύς δημόσίών έργών χόρηγείται σε κάθε εργόληπτική επιχείρηση εγγεγραμμε νη στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτύχίόύ», η όπόία, σε σύνδύασμό με τη βεβαίώση εγγραφής πόύ εκδίδεται 
από την ύπηρεσία τήρησης τόύ Μ.Ε.ΕΠ., σύνιστά «επι σημό κατα λόγό αναγνώρισμένών 
εργόληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργόληπτικές επιχειρήσεις από την ύπόχρέώση να καταθέτόύν 
τα επιμέρόύς δικαιόλόγητικά στόύς διαγώνισμόύ ς.” Επισημαι νεται ό τι, σύ μφώνα με τό α ρθρό 22 
( Τρόπόπόιη σεις τόύ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόύ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρώ τό εδα φιό της 
περι πτώσης 31 της παραγρα φόύ 1 τόύ α ρθρόύ 377 αντικαθι σταται ώς εξη ς: «31) τόύ Ν. 3669/2008 
(Α΄ 116), πλην τών α ρθρών 80 ε ώς 110, τα όπόι α παραμε νόύν σε ισχύ  με χρι την ε κδόση τόύ 
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πρόεδρικόύ  διατα γματός τόύ α ρθρόύ 83, τών παραγρα φών 4 και 5 τόύ α ρθρόύ 20 και της 
παραγρα φόύ 1 α τόύ α ρθρόύ 176». 

cxvi Στην περίπτώση ό μώς πόύ η Ενημερότητα Πτύχίόύ δεν καλύπτει τις εισφόρές επικόύρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιόλόγητικά ύπόβάλλόνται ξεχώριστά. 

cxvii Μό νό στην περι πτώση πόύ ε χει επιλεγει  από  την αναθε τόύσα αρχη  ώς λό γός απόκλεισμόύ . 
cxviii  Επισημαι νεται ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας παρα γει από  τό ύπόσύ στημα τό ηλεκτρόνικό  αρχει ό 

«εκτύπώ σεις» τών Δικαιόλόγητικώ ν Σύμμετόχη ς σε μόρφη  αρχει όύ Portable Document Format 
(PDF), τό όπόι ό ύπόγρα φεται με εγκεκριμε νη πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη  η  πρόηγμε νη 
ηλεκτρόνικη  ύπόγραφη  με χρη ση εγκεκριμε νών πιστόπόιητικώ ν και επισύνα πτεται στόν 
(ύπό)φακε λό της πρόσφόρα ς «Δικαιόλόγητικα  Σύμμετόχη ς» (Πρβλ α ρθρό 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

cxix  Πρβ. α ρθρό 92 παρ. 8 τόύ ν. 4412/2016, ό πώς πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ.8 ύπόπαρ. β. τόύ ν. 
4605/2019 και τρόπόπόιη θηκε από  τό α ρθρό 56 παρ. 4 τόύ ν. 4609/2019. 

cxx Οι αναθέτόύσες αρχές μπόρόύν να πρόβλέπόύν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματός 
τόύ ύπεργόλάβόύ και εφόσόν η φύση της σύμβασης τό επιτρέπει, η αναθέτόύσα αρχή καταβάλλει 
απεύθείας στόν ύπεργόλάβό την αμόιβή τόύ για την εκτέλεση πρόμήθειας, ύπηρεσίας ή έργόύ, 
δύνάμει σύμβασης ύπεργόλαβίας με τόν ανάδόχό. Στην περίπτώση αύτή, στα έγγραφα της 
σύμβασης καθόρίζόνται τα ειδικότερα μέτρα ή όι μηχανισμόί πόύ επιτρέπόύν στόν κύριό ανάδόχό 
να εγείρει αντιρρήσεις ώς πρός αδικαιόλόγητες πληρώμές, καθώς και όι ρύθμίσεις πόύ αφόρόύν 
αύτόν τόν τρόπό πληρώμής. Στην περίπτώση αύτή δεν αίρεται η εύθύνη τόύ κύριόύ αναδόχόύ. 
Σύμπληρώνεται αναλόγώς.  

cxxi  Πρβλ και α ρθρό 165 ν. 4412/2016. 
cxxii Εφό σόν στη Διακη ρύξη τι θενται επιπλε όν ό ρόι τεχνικη ς ικανό τητας, αναφε ρεται η σχετικη  

από φαση τόύ Υπόύργόύ  Υπόδόμώ ν και Μεταφόρώ ν, ό πώς απαιτει ται από  τό α ρθρό 76 παρ. 2 τόύ ν. 
4412/2016 η  η αντι στόιχη από φαση τόύ α ρθρόύ 53 παρ. 7 β τόύ ν. 4412/2016 για επιπλε όν ό ρόύς 
τεχνικη ς και όικόνόμικη ς ικανό τητας. 




