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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδότητθχότητύ  κατασκεύηθς τότητύ εθργότητύ: 
          ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑΣ – ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗ

Εκτιμώμενης αξίας  450.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24 % ),

πότητύ θα διεξαχθειθ σύθμφώννα με: 
α) τις διαταθξεις τότητύ ν. 4412/2016 (ΑΑ’ 147) και β) τότητύς ότητθρότητύς της παρότητύθσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθεθτότητύσα αρχηθ: Περιφέρεια Πελοποννήσου
                          Αριθμότητθς Φότητρότητλότητγικότητύθ Μητρώνθότητύ (ΑΑ.Φ.Μ.):998037420
                          Κώνδικότητθς ηλεκτρότητνικηθς τιμότητλότητθγησης …………………………………..iv

Οδότητθς : 2ότητ ΧΙΛ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΕΡΘΩΡΙΟΥ
Ταχ.Κώνδ. : 221 00
Τηλ. : 2713 610 343
Γενικη θ Διεύθθύνση
στότητ  Διαδιθκτύότητ
(ΑURL)                      ……………………….
E-Mail : ……………………….
Πληρότητφότητριθες: : ............................................

1.2       Εργότητδότητθτης ηθ Κύθριότητς τότητύ Έργότητύ: Περιφέρεια Πελοποννήσου
1.3       Φότητρεθας κατασκεύηθς τότητύ εθργότητύ:  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
1.4       Πρότητιοσταμεθνη Αρχηθ :Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/2013),
η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που έχει έδρα
στην  Τρίπολη  (οδός:  2ο  χλμ.  Τρίπολης-Περιθωρίου,  Τ.Κ.:  22100,  Τηλ.:  2713610307,  Fax:
2713610342, E-mail: panko  @  arcadia  .  gr).
1.5       Διεύθύθνότητύσα Υπηρεσιθα :Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
1.6       Αρμότητθδιότητ Τεχνικότητθ Σύμβότητύθλιότητ :Περιφέρειας Πελοποννήσου

Εφότητθσότητν  ότητι  ανώντεθρών  ύπηρεσιθες  μεταστεγασθότητύθν  κατα θ τη  διαθρκεια  της  διαδικασιθας  σύθναψης  ηθ
εκτεθλεσης τότητύ εθργότητύ, ύπότητχρεότητύθνται να δηλώνθσότητύν αθμεσα τα νεθα τότητύς στότητιχειθα στότητύς πρότητσφεθρότητντες ηθ
στότητν αναθδότητχότητ.
Εφότητθσότητν  ότητι  ανώντεθρών  ύπηρεσιθες  ηθ/και  τα  απότητφαινότητθμενα  ότητθργανα  τότητύ  Φότητρεθα  Κατασκεύηθς
καταργηθότητύθν,  σύγχώννεύτότητύθν  η θ με  ότητπότητιότητνδηθπότηττε  τρότητθπότητ  μεταβληθότητύθν  κατα θ τη  διαθρκεια  της
διαδικασιθας  σύθναψης  η θ εκτεθλεσης  τότητύ  εθργότητύ,  ύπότητχρεότητύθνται  να  δηλώνθσότητύν  αθμεσα,   στότητύς
πρότητσφεθρότητντεςv η θ στότητν αναθδότητχότητ τα στότητιχειθα τώνν ύπηρεσιώνθν η θ απότητφαινότητθμενώνν ότητργαθνώνν, τα ότητπότητιθα
κατα θ τότητν  νότητθμότητ  απότηττελότητύθν  καθότητλικότητ θ διαθδότητχότητ  τώνν  εν  λότητθγών  ότητργαθνώνν  πότητύ  ύπεισεθρχότητνται  στα
δικαιώνθματα και ύπότητχρεώνθσεις τότητύς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα  εθγγραφα της  σύθμβασης κατα θ την  εθννότητια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  τότητύ αθρθρότητύ  2 τότητύ  ν.
4412/2016, για τότητν παρότητθντα ηλεκτρότητνικότητθ διαγώννισμότητθ, ειθναι τα ακότητθλότητύθα :
α) η παρότητύθσα διακηθρύξη,
β) τότητ Εύρώνπαιοκότητθ Ενιαιθότητ Έγγραφότητ Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ)vi  
γ)τότητ  εθντύπότητ  ότητικότητνότητμικηθς  πρότητσφότητραθς,  ότητθπώνς  παραθγεται  απότητ θ την  ειδικη θ ηλεκτρότητνικη θ φότητθρμα  τότητύ
ύπότητσύστηθματότητς,
δ) ότητ πρότητύοπότητλότητγισμότητθς δημότητπραθτησης, 
ε) τότητ τιμότητλότητθγιότητ δημότητπραθτησης, 
στ) η ειδικηθ σύγγραφηθ ύπότητχρεώνθσεώνν,
ζ) η τεχνικηθ σύγγραφηθ ύπότητχρεώνθσεώνν 
η) τότητ τεύθχότητς σύμπληρώνματικώνθν τεχνικώνθν πρότητδιαγραφώνθν,
θ) τότητ ύπότητθδειγμα ….vii

ι) τότητ τεύθχότητς τεχνικηθς περιγραφηθς,
ια) η τεχνικηθ μελεθτη,
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ιβ)τύχότητθν σύμπληρώνματικεθς πληρότητφότητριθες και διεύκρινιθσεις πότητύ θα παρασχεθότητύθν απότητθ την αναθεθτότητύσα
αρχηθ  επιθ ότητθλώνν τώνν ανώντεθρών
ιγ) ............................viii

2.2 Πρότητσφεθρεται  ελεύθθερη,  πληθρης,  αθμεση  και  δώνρεαθν  ηλεκτρότητνικη θ πρότητθσβαση  στα εθγγραφα  της
σύθμβασηςix στότητν  ειδικότητθ,  δημότητθσια  πρότητσβαθσιμότητ,  χώνθρότητ  κηλεκτρότητνικότητι θ διαγώννισμότητιθπ  της  πύθλης
www.promitheus.gov.gr.  Στην  ιστότητσελιθδα  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  (Αεφότητθσότητν  διαθεθτει)  αναρταθται
σχετικηθ ενημεθρώνση με αναφότητραθ στότητν σύστημικότητθ αριθμότητθ διαγώννισμότητύθ και διασύθνδεση στότητν ανώντεθρών
ψηφιακότητθ χώνθρότητ τότητύ ΗΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Καθθε  ειθδότητύς  επικότητινώννιθα  και  ανταλλαγη θ πληρότητφότητριώνθν  πραγματότητπότητιειθται  μεθσών  της  διαδικτύακηθς
πύθλης www.promitheus.gov.gr τότητύ ΗΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

.................................................................................   x  xi

2.3 Εφότητθσότητν εθχότητύν ζητηθειθ εγκαιθρώνς, ηθτότητι εθώνς την 21/10/2022xii  η αναθεθτότητύσα αρχηθ παρεθχει σε ότητθλότητύς
τότητύς  πρότητσφεθρότητντες  πότητύ  σύμμετεθχότητύν  στη  διαδικασιθα  σύθναψης  σύθμβασης  σύμπληρώνματικεθς
πληρότητφότητριθες σχετικαθ με τα εθγγραφα της σύθμβασης, τότητ αργότητθτερότητ στις 25/10/2022xiii

Απαντηθσεις  σε  τύχότητθν  διεύκρινιθσεις  πότητύ  ζητηθότητύθν,  αναρτώνθνται  στότητν  δημότητθσια  πρότητσβαθσιμότητ
ηλεκτρότητνικότητ θ χώνθρότητ  τότητύ  διαγώννισμότητύ θ στην  πρότηταναφερότητθμενη  πύθλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr τότητύ
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζι θ με  τα  ύπότητθλότητιπα  εθγγραφα  της  σύθμβασης  πρότητς  ενημεθρώνση  τώνν
ενδιαφερότητθμενώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν, ότητι ότητπότητιθότητι ειθναι ύπότητχρεώνμεθνότητι να ενημερώνθνότητνται με δικηθ τότητύς
εύθύθνη μεθσα απότητθ τότητν ύπότητθψη ηλεκτρότητνικότητθ χώνθρότητ.

Η αναθεθτότητύσα αρχη θ παρατειθνει  την  πρότητθεσμιθα  παραλαβηθς  τώνν πρότητσφότητρώνθν,  ότητύθτώνς ώνθστε  ότητθλότητι  ότητι
ενδιαφερότητθμενότητι  ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  να  μπότητρότητύθν  να  λαθβότητύν  γνώνθση  ότητθλώνν  τώνν  αναγκαιθώνν
πληρότητφότητριώνθν για την καταθρτιση τώνν πρότητσφότητρώνθν στις ακότητθλότητύθες περιπτώνθσεις:

α) ότητθταν,  για  ότητπότητιότητνδηθπότηττε  λότητθγότητ,  πρότητθσθετες  πληρότητφότητριθες,  αν  και  ζητηθθηκαν απότητ θ τότητν  ότητικότητνότητμικότητθ
φότητρεθα εθγκαιρα, δεν εθχότητύν παρασχεθειθ τότητ αργότητθτερότητ τεθσσερις (Α4) ημεθρες πριν απότητθ την πρότητθεσμιθα πότητύ
ότητριθζεται για την παραλαβηθ τώνν πρότητσφότητρώνθν, 

β) ότητθταν τα εθγγραφα της σύθμβασης ύφιθστανται σημαντικεθς αλλαγεθς. 

Η διαθρκεια της παραθτασης θα ειθναι αναθλότητγη με τη σπότητύδαιότητθτητα τώνν πληρότητφότητριώνθν πότητύ ζητηθθηκαν ηθ
τώνν αλλαγώνθν.

Όταν  ότητι  πρότητθσθετες  πληρότητφότητριθες  δεν  εθχότητύν  ζητηθει θ εθγκαιρα  η θ δεν  εθχότητύν  σημασιθα  για  την
πρότητετότητιμασιθα  καταθλληλώνν  πρότητσφότητρώνθν,  η  παραθταση  της  πρότητθεσμιθας  εναπότητθκειται  στη  διακριτικηθ
εύχεθρεια της αναθεθτότητύσας αρχηθς.

2.4 Τρότητπότητπότητιθηση τώνν ότητθρώνν της διαγώννιστικηθς διαδικασιθας (Απχ αλλαγηθ/μεταθθεση της καταληκτικηθς
ημερότητμηνιθας ύπότητβότητληθς  πρότητσφότητρώνθν,  καθώνθς και σημαντικεθς αλλαγεθς τώνν εγγραθφώνν της σύθμβασης,
σύθμφώννα με την πρότητηγότητύθμενη παραθγραφότητ), δημότητσιεύθότητνται στότητ ΚΗΜΔΗΣxiv.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς δεσμεύθότητνται ότητθτι:

α) τηρότητύθν και θα εξακότητλότητύθηθσότητύν να τηρότητύθν καταθ την εκτεθλεση της σύθμβασης, εφότητθσότητν επιλεγότητύθν,
τις ύπότητχρεώνθσεις τότητύς πότητύ απότητρρεθότητύν απότητθ τις διαταθξεις της περιβαλλότητντικηθς, κότητινώννικότητασφαλιστικηθς
και  εργατικηθς  νότητμότητθεσιθας,  πότητύ  εθχότητύν  θεσπιστει θ με  τότητ  διθκαιότητ  της  Ένώνσης,  τότητ  εθνικότητ θ διθκαιότητ,
σύλλότητγικεθς σύμβαθσεις η θ διεθνειθς διαταθξεις περιβαλλότητντικότητύθ,  κότητινώννικότητύ θ και εργατικότητύ θ δικαιθότητύ, ότητι
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ότητπότητιθες απαριθμότητύθνται στότητ Παραθρτημα Χ τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016. Η τηθρηση τώνν εν
λότητθγών ύπότητχρεώνθσεώνν ελεθγχεται και βεβαιώνθνεται απότητ θ τα ότητθργανα πότητύ επιβλεθπότητύν την εκτεθλεση τώνν
δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν και τις αρμότητθδιες δημότητθσιες αρχεθς και ύπηρεσιθες πότητύ ενεργότητύθν εντότητθς τώνν ότητριθώνν
της εύθύθνης και της αρμότητδιότητθτηταθς τότητύς xv,

β) δεν  θα ενεργηθσότητύν αθεθμιτα,  παραθνότητμα η θ καταχρηστικα θ καθ΄  ότητθλη  τη διαθρκεια της διαδικασιθας
αναθθεσης, αλλαθ και καταθ τότητ σταθδιότητ εκτεθλεσης της σύθμβασης, εφότητθσότητν επιλεγότητύθν και

γ) λαμβαθνότητύν τα καταθλληλα μεθτρα για να διαφύλαθξότητύν την εμπιστεύτικότητθτητα τώνν πληρότητφότητριώνθν πότητύ
εθχότητύν χαρακτηρισθειθ ώνς τεθτότητιες απότητθ την αναθεθτότητύσα αρχηθ.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  πρότητσφότητρεθς   ύπότητβαθλλότητνται  απότητ θ τότητύς  ενδιαφερότητμεθνότητύς  ηλεκτρότητνικαθ,  μεθσών  της
διαδικτύακηθς  πύθλης  www.promitheus.gov.gr   τότητύ  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεθχρι  την  καταληκτικηθ
ημερότητμηνιθα  και  ώνθρα  πότητύ  ότητριθζεται  στότητ  αθρθρότητ  18  της  παρότητύθσας  διακηθρύξης,  σε  ηλεκτρότητνικότητθ
φαθκελότητ  τότητύ  ύπότητσύστηθματότητς  ΗΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  ύπότητγραθφότητνται,  τότητύλαθχιστότητν,   με
πρότητηγμεθνη  ηλεκτρότητνικη θ ύπότητγραφηθ,  η  ότητπότητιθα  ύπότητστηριθζεται  απότητ θ αναγνώνρισμεθνότητ  (Αεγκεκριμεθνότητ)
πιστότητπότητιητικότητθ, σύθμφώννα με την παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 37 τότητύ ν. 4412/2016. xvi  

Για τη σύμμετότητχηθ στην παρότητύθσα διαδικασιθα ότητι ενδιαφερότητθμενότητι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς ακότητλότητύθότητύθν  τη
διαδικασιθα εγγραφηθς τότητύ αθρθρότητύ 5 παρ. 1.2 εθώνς 1.4 της Κότητινηθς Υπότητύργικηθς Απότητθφασης  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  στην  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η εθνώνση ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν ύπότητβαθλλει κότητινηθ πρότητσφότητραθ, η ότητπότητιθα ύπότητχρεώντικαθ ύπότητγραθφεται,
σύθμφώννα με τα ανώντεθρών, ειθτε απότητθ ότητθλότητύς τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς πότητύ απότηττελότητύθν την εθνώνση,
ειθτε απότητθ εκπρότητθσώνπότητθ τότητύς, νότητμιθμώνς εξότητύσιότητδότηττημεθνότητ. Στην πρότητσφότητραθ,  πρότητσδιότητριθζεται η εθκταση
και τότητ ειθδότητς της σύμμετότητχηθς τότητύ καθθε μεθλότητύς της εθνώνσης, σύμπεριλαμβανότητμεθνης της κατανότητμηθς
αμότητιβηθς  μεταξύ θ τότητύς,   καθώνθς  και  ότητ  εκπρότητθσώνπότητς/σύντότητνιστηθς  αύτηθς.  Η  εν  λότητθγών  δηθλώνση
περιλαμβαθνεται  ειθτε  στότητ ΕΕΕΣ (ΑΜεθρότητς ΙΙ.  Ενότητθτητα Α)  ειθτε  στη σύνότητδεύτικη θ ύπεύθθύνη δηθλώνση
πότητύ δύθναται να ύπότητβαθλλότητύν τα μεθλη της εθνώνσης.

3.2 Στότητν ηλεκτρότητνικότητθ φαθκελότητ πρότητσφότητραθς περιεθχότητνται:

 (Αα) εθνας (Αύπότητ)φαθκελότητς με την εθνδειξη ΗΔικαιότητλότητγητικαθ Σύμμετότητχηθς».
 (Αβ)  εθνας (Αύπότητ)φαθκελότητς με την εθνδειξη  ΗΟικότητνότητμικηθ Πρότητσφότητραθ».

3.3 Απότητθ τότητν πρότητσφεθρότητντα σημαιθνότητνται, με χρηθση τότητύ σχετικότητύθ πεδιθότητύ τότητύ ύπότητσύστηθματότητς, καταθ την
σύθνταξη της πρότητσφότητραθς,  τα στότητιχειθα εκειθνα πότητύ εθχότητύν εμπιστεύτικότητ θ χαρακτηθρα,  σύθμφώννα με τα
ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 21  τότητύ ν. 4412/2016. 
Στην περιθπτώνση αύτηθ, ότητ πρότητσφεθρώνν ύπότητβαθλει στότητν ότητικειθότητ  (Αύπότητ)φαθκελότητ σχετικηθ αιτιότητλότητθγηση με τη
μότητρφηθ ψηφιακαθ ύπότητγεγραμμεθνότητύ αρχειθότητύ pdf, αναφεθρότητντας ρηταθ ότητθλες τις σχετικεθς διαταθξεις νότητθμότητύ ηθ
διότητικητικεθς  πραθξεις  πότητύ  επιβαθλλότητύν  την  εμπιστεύτικότητθτητα  της  σύγκεκριμεθνης  πληρότητφότητριθας,  ώνς
σύνημμεθνότητ της ηλεκτρότητνικηθς τότητύ πρότητσφότητραθς.  Δεν χαρακτηριθζότητνται ώνς εμπιστεύτικεθς πληρότητφότητριθες
σχετικαθ με τις τιμεθς μότητναθδότητς, τις πρότητσφερότητθμενες πότητσότητθτητες και την ότητικότητνότητμικηθ πρότητσφότητραθ.  

3.4 Στην  περιθπτώνση  της  ύπότητβότητληθς  στότητιχειθώνν  με  χρηθση  μότητρφότητθτύπότητύ  φακεθλότητύ  σύμπιεσμεθνώνν
ηλεκτρότητνικώνθν  αρχειθώνν  (Απ.χ.  ηλεκτρότητνικότητ θ αρχειθότητ  με  μότητρφη θ εκε),  εκειθνα  τα  ότητπότητιθα  επιθύμει θ ότητ
πρότητσφεθρώνν να χαρακτηριθσει ώνς εμπιστεύτικαθ, σύθμφώννα με τα ανώντεθρών αναφερότητθμενα, θα πρεθπει να
τα ύπότητβαθλλει  ώνς χώνριστα θ ηλεκτρότητνικα θ αρχειθα  με  μότητρφη θ εortable  Document  Format  (ΑεDF)  η θ ώνς
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χώνριστότητ θ ηλεκτρότητνικότητ θ αρχειθότητ  μότητρφότητθτύπότητύ  φακεθλότητύ  σύμπιεσμεθνώνν ηλεκτρότητνικώνθν  αρχειθώνν  πότητύ  να
περιλαμβαθνει αύταθ.

3.5 Ο  χρηθστης  ι  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας  ύπότητβαθλλει  τότητύς  ανώντεθρών  (Αύπότητ)φακεθλότητύς  μεθσών  τότητύ
ύπότητσύστηθματότητς, ότητθπώνς περιγραθφεται κατώντεθρών:

α) Τα  στότητιχειθα  και  δικαιότητλότητγητικα θ πότητύ  περιλαμβαθνότητνται  στότητν  (Αύπότητ)φαθκελότητ  με  την  εθνδειξη
ΗΔικαιότητλότητγητικαθ Σύμμετότητχηθς»  ειθναι τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 24.2 της παρότητύθσας, ύπότητβαθλλότητνται απότητθ
τότητν ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα ηλεκτρότητνικαθ σε μότητρφηθ αρχειθότητύ εortable Document Format (ΑεDF) και γιθνότητνται
απότητδεκταθ, αναθ περιθπτώνση, σύθμφώννα με την παρ. β τότητύ αθρθρότητύ 4.2.της παρότητύθσας.

β) Τότητ αργότητθτερότητ πριν απότητθ την ημερότητμηνιθα και ώνθρα απότητσφραθγισης τώνν πρότητσφότητρώνθν πότητύ ότητριθζεται στότητ
αθρθρότητ  18  της  παρότητύθσας,  πρότητσκότητμιθζότητνται  στην  Αναθεθτότητύσα  Αρχηθxvii,  με εύθύθνη τότητύ  ότητικότητνότητμικότητύθ
φότητρεθα ότητι  πρώντότητθτύπες  εγγύηθσεις  σύμμετότητχηθς,  πλην  τώνν  εγγύηθσεώνν  πότητύ  εκδιθδότητνται  ηλεκτρότητνικαθ,
αθλλώνς η πρότητσφότητραθ απότητρριθπτεται ώνς απαραθδεκτη.xviii

Οι ανώντεθρών πρώντότητθτύπες εγγύητικεθς επιστότητλεθς σύμμετότητχηθς πρότητσκότητμιθζότητνται σε κλειστότητθ φαθκελότητ, στότητν
ότητπότητιθότητ  αναγραθφεται  τότητύλαθχιστότητν  ότητ  απότητστότητλεθας,  τα  στότητιχειθα  τότητύ  παρότητθντότητς  διαγώννισμότητύ θ και  ώνς
παραληθπτης η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ.

Η πρότητσκότητθμιση τώνν πρώντότητθτύπώνν εγγύηθσεώνν σύμμετότητχηθς πραγματότητπότητιειθται ειθτε με καταθθεση τότητύ ώνς
αθνών  φακεθλότητύ  στην  ύπηρεσιθα  πρώντότητκότητθλλότητύ  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  ειθτε  με  την  απότητστότητλη θ τότητύ
ταχύδρότητμικώνθς,  επι θ απότητδειθξει.  Τότητ βαθρότητς απότητθδειξης της εθγκαιρης πρότητσκότητθμισης  φεθρει  ότητ  ότητικότητνότητμικότητθς
φότητρεθας.  Τότητ  εμπρότητθθεσμότητ  απότητδεικνύθεται  με  τότητν  αριθμότητ θ πρώντότητκότητθλλότητύ  ειθτε  με  την  επιθκληση  τότητύ
σχετικότητύθ απότητδεικτικότητύθ απότητστότητληθς, αναθ περιθπτώνση.

Στην περιθπτώνση πότητύ  επιλεγειθ η απότητστότητληθ τότητύ φακεθλότητύ της εγγύθησης σύμμετότητχηθς ταχύδρότητμικώνθς, ότητ
ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας αναρταθ, εφότητθσότητν δεν διαθεθτει αριθμότητθ εθγκαιρης εισαγώνγηθς τότητύ φακεθλότητύ τότητύ στότητ
πρώντότητθκότητλλότητ της αναθεθτότητύσας αρχηθς, τότητ αργότητθτερότητ εθώνς την ημερότητμηνιθα και ώνθρα απότητσφραθγισης τώνν
πρότητσφότητρώνθν,  μεθσών  της  λειτότητύργιθας  Ηεπικότητινώννιθα»,  τα  σχετικότητ θ απότητδεικτικότητ θ στότητιχειθότητ  πρότητσκότητθμισης
(Ααπότητδεικτικότητθ καταθθεσης σε ύπηρεσιθες ταχύδρότητμειθότητύ - ταχύμεταφότητρώνθν),  πρότητκειμεθνότητύ να ενημερώνθσει
την  αναθεθτότητύσα  αρχη θ περι θ της  τηθρησης  της  ύπότητχρεθώνσηθς  τότητύ  σχετικα θ με  την  (Αεμπρότητθθεσμη)
πρότητσκότητθμιση της εγγύθησης σύμμετότητχηθς τότητύ στότητν παρότητθντα διαγώννισμότητθ.

γ) Οι πρότητσφεθρότητντες σύνταθσσότητύν την ότητικότητνότητμικηθ τότητύς πρότητσφότητραθ, σύμπληρώνθνότητντας την αντιθστότητιχη
ειδικηθ ηλεκτρότητνικηθ φότητθρμα τότητύ ύπότητσύστηθματότητς. 

δ) Oι  πρότητσφεθρότητντες  δύθνανται  να  πρότητβαιθνότητύν,  μεθσών  τώνν  λειτότητύργιώνθν  τότητύ  ύπότητσύστηθματότητς,  σε
εκτύθπώνση  ελεθγχότητύ  ότητμαλότητθτητας  τώνν  επιμεθρότητύς  πότητσότητστώνθν  εθκπτώνσης,  ανα θ ότητμαθδα  εργασιώνθν,  στην
περιθπτώνση ύπότητβότητληθς πρότητσφότητραθς με επιμεθρότητύς πότητσότητσταθ εθκπτώνσης, κατ’ εφαρμότητγηθ της παρ. 2α τότητύ
αθρθρότητύ 95 τότητύ ν.4412/2016.xix

ε) Στη  σύνεθχεια,  ότητι  πρότητσφεθρότητντες  παραθγότητύν  απότητ θ τότητ  ύπότητσύθστημα  τα  ηλεκτρότητνικα θ αρχειθα
[Ηεκτύπώνθσεις» τώνν Δικαιότητλότητγητικώνθν Σύμμετότητχηθς  και της Οικότητνότητμικηθς  Πρότητσφότητραθς  τότητύς σε μότητρφηθ
αρχειθότητύ  εortable  Document  Format  (ΑεDF)]. .  Τα  αρχειθα  αύτα θ γιθνότητνται  απότητδεκταθ,  εφότητθσότητν  φεθρότητύν,
τότητύλαθχιστότητν  πρότητηγμεθνη  ηλεκτρότητνικη θ ύπότητγραφηθ,  η  ότητπότητιθα  ύπότητστηριθζεται  απότητ θ αναγνώνρισμεθνότητ
(Αεγκεκριμεθνότητ)  πιστότητπότητιητικότητ θ και  επισύναθπτότητνται  στότητύς  αντιθστότητιχότητύς  (Αύπότητ)φακεθλότητύς  της
πρότητσφότητραθς.  Κατα θ τη  σύστημικη θ ύπότητβότητλη θ της  πρότητσφότητραθς  τότητ  ύπότητσύθστημα  πραγματότητπότητιειθ
αύτότητματότητπότητιημεθνότητύς  ελεθγχότητύς  επιβεβαιθώνσης  της  ηλεκτρότητνικηθς  πρότητσφότητραθς  σε  σχεθση  με  τα
παραχθεθντα ηλεκτρότητνικαθ αρχειθα (ΑΔικαιότητλότητγητικαθ Σύμμετότητχηθς και Οικότητνότητμικηθ Πρότητσφότητραθ) και εφότητθσότητν
ότητι εθλεγχότητι αύτότητι θ  απότητβότητύθν  επιτύχειθς  η πρότητσφότητρα θ ύπότητβαθλλεται   στότητ ύπότητσύθστημα.  Διαφότητρετικαθ,  η
πρότητσφότητραθ δεν ύπότητβαθλλεται και τότητ ύπότητσύθστημα ενημερώνθνει τότητύς πρότητσφεθρότητντες με σχετικότητθ μηθνύμα
σφαθλματότητς στη διεπαφηθ τότητύ χρηθστη τώνν πρότητσφερότητθντώνν, πρότητκειμεθνότητύ ότητι τελεύταιθότητι να πρότητβότητύθν στις
σχετικεθς ενεθργειες διότητθρθώνσης.





στ) Εφότητθσότητν ότητι ότητικότητνότητμικότητι θ ότητθρότητι δεν εθχότητύν απότηττύπώνθει θ στότητ σύθνότητλότητθ τότητύς στις ειδικεθς ηλεκτρότητνικεθς
φότητθρμες  τότητύ  ύπότητσύστηθματότητς,  ότητι  πρότητσφεθρότητντες  επισύναθπτότητύν   τα  σχετικα θ ηλεκτρότητνικα θ αρχειθα,
σύθμφώννα με  τα ανώντεθρών, στην  περιθπτώνση ε.xx

ζ)  Απότητθ τότητ ύπότητσύθστημα εκδιθδεται ηλεκτρότητνικηθ απότητθδειξη ύπότητβότητληθς πρότητσφότητραθς, η ότητπότητιθα απότητστεθλλεται
στότητν ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα με μηθνύμα ηλεκτρότητνικότητύθ ταχύδρότητμειθότητύ.

Στις περιπτώνθσεις πότητύ με την πρότητσφότητραθ ύπότητβαθλλότητνται δημότητθσια ηθ/και ιδιώντικαθ εθγγραφα, ειθτε εθχότητύν
παραχθειθ απότητθ τότητν ιθδιότητ τότητν πρότητσφεθρότητντα ειθτε απότητθ τριθτότητύς, αύταθ γιθνότητνται απότητδεκταθ, αναθ περιθπτώνση,
σύθμφώννα με  την παρ. β τότητύ αθρθρότητύ 4.2.της παρότητύθσαςxxi 

η) Έώνς  την  ημεθρα  και  ώνθρα  απότητσφραθγισης  τώνν  πρότητσφότητρώνθν  πρότητσκότητμιθζότητνται,  με  εύθύθνη  τότητύ
ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα,  στην αναθεθτότητύσα αρχηθ,  σε εθντύπη μότητρφηθ και σε κλειστότητ θ φαθκελότητ, στότητν ότητπότητιθότητ
αναγραθφεται ότητ απότητστότητλεθας και ώνς παραληθπτης η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ τότητύ παρότητθντότητς διαγώννισμότητύθ,
τύχότητθν  στότητιχειθα  της  ηλεκτρότητνικηθς  πρότητσφότητραθς  τότητύ,  ηθτότητι  τώνν  ύπότητφακεθλώνν  ΗΔικαιότητλότητγητικαθ
Σύμμετότητχηθς» και ΗΟικότητνότητμικηθ Πρότητσφότητραθ», τα ότητπότητιθα απαιτειθται να πρότητσκότητμισθότητύθν σε πρώντότητθτύπα ηθ
ακριβηθ αντιθγραφαxxii.

Τεθτότητια στότητιχειθα και δικαιότητλότητγητικαθ ενδεικτικαθ ειθναι :

i)  η  πρώντότητθτύπη  εγγύητικη θ επιστότητλη θ σύμμετότητχηθς,  πλην  τώνν  περιπτώνθσεώνν  πότητύ  αύτη θ εκδιθδεται
ηλεκτρότητνικαθ,  αθλλώνς  η  πρότητσφότητρα θ απότητρριθπτεται  ώνς  απαραθδεκτη,  σύθμφώννα  με  τα  ειδικότητθτερα
ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 4.1. γ) της παρότητύθσας,

ii)  αύτα θ πότητύ δεν  ύπαθγότητνται  στις  διαταθξεις  τότητύ αθρθρότητύ  11 παρ.  2  τότητύ ν.  2690/1999,  (Αενδεικτικαθ
σύμβότητλαιότητγραφικεθς εθνότητρκες βεβαιώνθσεις ηθ λότητιπαθ σύμβότητλαιότητγραφικαθ εθγγραφα),

iii) ιδιώντικα θ εθγγραφα τα ότητπότητιθα δεν  εθχότητύν επικύρώνθει θ απότητ θ δικηγότητθρότητ η θ δεν φεθρότητύν θεώνθρηση απότητθ
ύπηρεσιθες  και  φότητρειθς  της  περιθπτώνσης  α  της  παρ.  2  τότητύ  αθρθρότητύ  11  τότητύ  ν.  2690/1999  η θ δεν
σύνότητδεύθότητνται απότητθ ύπεύθθύνη δηθλώνση για την ακριθβειαθ τότητύς, καθώνθς και

iv)  αλλότητδαπα θ δημότητθσια  εθντύπα  εθγγραφα  πότητύ  φεθρότητύν  την  επισημειθώνση  της  Χαθγης  (ΑApostille),  ηθ
πρότητξενικηθ θεώνθρηση και δεν εθχότητύν επικύρώνθειθ  απότητθ δικηγότητθρότητ. 

Σε περιθπτώνση μη ύπότητβότητληθς ενότητθς η θ περισσότητθτερώνν απότητθ τα ώνς αθνών στότητιχειθα και δικαιότητλότητγητικαθ πότητύ
ύπότητβαθλλότητνται  σε  εθντύπη  μότητρφηθ,  πλην  της  πρώντότητθτύπης  εγγύθησης  σύμμετότητχηθς,  δύθναται  να
σύμπληρώνθνότητνται και να ύπότητβαθλλότητνται σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 102 τότητύ ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  πρότητσφεθρότητντες  δύθνανται  να  ζητηθσότητύν  την  απότητθσύρση  ύπότητβληθειθσας  πρότητσφότητραθς,  πριν  την
καταληκτικηθ ημερότητμηνιθα ύπότητβότητληθς τώνν πρότητσφότητρώνθν, με εθγγραφότητ αιθτημα τότητύς πρότητς την αναθεθτότητύσα
αρχηθ,  σε  μότητρφη θ ηλεκτρότητνικότητύ θ αρχειθότητύ  εortable Document Format (ΑεDF)xxiii πότητύ  ύπότητβαθλλεται
σύθμφώννα  με  τις  περ.  ii)  η θ iv)   της  παρ.  β  τότητύ  αθρθρότητύ  4.2.  της  παρότητύθσας,xxiv  μεθσών  της
λειτότητύργικότητθτητας  ΗΕπικότητινώννιθα»  τότητύ  ύπότητσύστηθματότητς.  Πιστότητπότητιημεθνότητς  χρηθστης  της  αναθεθτότητύσας
αρχηθς,  χώνριθς  να  απαιτειθται  απότητθφαση  της  τελεύταιθας,  πρότητβαιθνει  στην  απότητθρριψη  της  σχετικηθς
ηλεκτρότητνικηθς  πρότητσφότητραθς  στότητ  ύπότητσύθστημα  πριν  την  καταληκτικη θ ημερότητμηνιθα  ύπότητβότητληθς  της
πρότητσφότητραθς.  Κατότητθπιν,  ότητ  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας  δύθναται  να  ύπότητβαθλει  εκ  νεθότητύ  πρότητσφότητρα θ μεθσών  τότητύ
ύπότητσύστηθματότητς εθώνς την καταληκτικηθ ημερότητμηνιθα ύπότητβότητληθς  τώνν πρότητσφότητρώνθν.

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 θ την  καταληκτικη θ ημερότητμηνιθα  ύπότητβότητληθς  πρότητσφότητρώνθν,  ότητθπώνς  ότητριθζεται  στότητ  αθρθρότητ  18  της
παρότητύθσας, και πριν απότητθ την ηλεκτρότητνικηθ απότητσφραθγιση, πιστότητπότητιημεθνότητς χρηθστης της Αναθεθτότητύσας
Αρχηθς  μεταβιβαθζει την αρμότητδιότητθτητα διαχειθρισης τότητύ ηλεκτρότητνικότητύ θ διαγώννισμότητύ θ σε πιστότητπότητιημεθνότητ
χρηθστη της Επιτρότητπηθς Διαγώννισμότητύθ.

β) Η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ διαβιβαθζει  στότητν  Πρότητθεδρότητ  της  Επιτρότητπηθς  Διαγώννισμότητύ θ τότητύς  κλειστότητύθς
φακεθλότητύς   με  τις  πρώντότητθτύπες  εγγύηθσεις  σύμμετότητχηθς,  πότητύ  εθχότητύν  πρότητσκότητμιστειθ,  πριν  απότητ θ την
ημερότητμηνιθα  και  ώνθρα  απότητσφραθγισης  τώνν  πρότητσφότητρώνθν  πότητύ  ότητριθζεται,  ότητμότητιθώνς,  στότητ  αθρθρότητ  18  της
παρότητύθσας.  

Η  Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθxxv, καταθ την ημερότητμηνιθα και ώνθρα πότητύ ότητριθζεται στότητ αθρθρότητ 18, πρότητβαιθνει σε
ηλεκτρότητνικη θ απότητσφραθγιση  τότητύ  ύπότητφακεθλότητύ  ΗΔικαιότητλότητγητικα θ Σύμμετότητχηθς»  και  τότητύ  ύπότητφακεθλότητύ
κΟικότητνότητμικη θ Πρότητσφότητραθπ,  χώνριθς  να  παρεθχει  στότητύς  πρότητσφεθρότητντες  πρότητθσβαση  στα  ύπότητβληθεθντα
δικαιότητλότητγητικαθ σύμμετότητχηθς ηθ στις ύπότητβληθειθσες ότητικότητνότητμικεθς πρότητσφότητρεθς.

γ)  Μεταθ την ώνς αθνών απότητσφραθγιση, και πριν απότητθ την εθκδότητση ότητπότητιασδηθπότηττε απότητθφασης σχετικαθ με
την αξιότητλότητθγηση τώνν πρότητσφότητρώνθν της παρότητύθσας, η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ, πρότητβαιθνει στις ακότητθλότητύθες
ενεθργειεςxxvi:

(Αi) αναρταθ στότητν ηλεκτρότητνικότητθ χώνθρότητ ΗΣύνημμεθνα Ηλεκτρότητνικότητύθ Διαγώννισμότητύθ», τότητν σχετικότητθ καταθλότητγότητ
πρότητσφερότητθντώνν, ότητθπώνς αύτότητθς παραθγεται απότητθ τότητ ύπότητσύθστημα, με δικαιθώνμα πρότητθσβασης μότητθνότητν στότητύς
πρότητσφεθρότητντες, 

ii)  ελεθγχει  εαθν  πρότητσκότητμιθστηκαν  ότητι  απαιτότητύθμενες  πρώντότητθτύπες  εγγύητικεθς  επιστότητλεθς  σύμμετότητχηθς
σύθμφώννα με την παρ. 3.5 περ. β τότητύ αθρθρότητύ 3 της παρότητύθσας.  Η πρότητσφότητραθ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα πότητύ
παρεθλειψε ειθτε  να πρότητσκότητμιθσει  την απαιτότητύθμενη πρώντότητθτύπη εγγύθηση σύμμετότητχηθς,  σε  περιθπτώνση
ύπότητβότητληθς εθγχαρτης εγγύθησης σύμμετότητχηθς, ειθτε να ύπότητβαθλει την απαιτότητύθμενη εγγύθηση ηλεκτρότητνικηθς
εθκδότητσης στότητν ότητικειθότητ ηλεκτρότητνικότητ θ (Αύπότητθ)-φαθκελότητ μεθχρι την καταληκτικη θ ημερότητμηνιθα ύπότητβότητληθς τώνν
πρότητσφότητρώνθν, απότητρριθπτεται ώνς απαραθδεκτη, μεταθ απότητ θ γνώνθμη της Επιτρότητπηθς Διαγώννισμότητύθ,  η ότητπότητιθα
σύνταθσσει  πρακτικότητθ,  στότητ  ότητπότητιθότητ  περιλαμβαθνότητνται  τα  απότηττελεθσματα  τότητύ  ανώντεθρών  ελεθγχότητύ  και
ύπότητβαθλλει  στην  αναθεθτότητύσα  αρχη θ τότητ  σχετικότητ θ ηλεκτρότητνικότητ θ αρχειθότητ,  ώνς  κεσώντερικότητθπ,  μεθσών  της
λειτότητύργιθας κεπικότητινώννιθαπ τότητύ ύπότητσύστηθματότητς, πρότητς εθγκριση για τη ληθψη απότητθφασης απότητθρριψης της
πρότητσφότητραθς, σύθμφώννα με την παρ. 1 τότητύ αθρθρότητύ 72 τότητύ ν. 4412/2016. 
Μεταθ την εθκδότητση της απότητθφασης εθγκρισης τότητύ ανώντεθρών πρακτικότητύθ για την απότητθρριψη της πρότητσφότητραθς,
η αναθεθτότητύσα αρχηθ κότητινότητπότητιειθ την απότητθφαση σε ότητθλότητύς τότητύς πρότητσφεθρότητντες.
Η  απότητθφαση  απότητθρριψης  της  πρότητσφότητραθς  εκδιθδεται  πριν  απότητ θ την  εθκδότητση  ότητπότητιασδηθπότηττε  αθλλης
απότητθφασης σχετικαθ με την αξιότητλότητθγηση τώνν πρότητσφότητρώνθν της παρότητύθσας διαδικασιθας.xxvii 

iii)  Στη  σύνεθχεια  διαβιβαθζει  τότητν  σχετικότητ θ καταθλότητγότητ  πρότητσφερότητθντώνν,  κατα θ σειρα θ μειότητδότητσιθας,  στην
αναθεθτότητύσα  αρχη θ και  στότητύς  πρότητσφεθρότητντες,  πρότητκειμεθνότητύ  να  λαθβότητύν  γνώνθση  και  αναρτα θ στότητν
ηλεκτρότητνικότητ θ χώνθρότητ  ΗΣύνημμεθνα  Ηλεκτρότητνικότητύ θ Διαγώννισμότητύθ»,  τότητν  ώνς  αθνών  καταθλότητγότητ,  με  δικαιθώνμα
πρότητθσβασης μότητθνότητ στότητύς πρότητσφεθρότητντες.

δ) Ακότητλότητύθθώνς, η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ πρότητβαιθνει, καταθ σειραθ μειότητδότητσιθας, σε εθλεγχότητ της ότητλότητθγραφης
και αριθμητικηθς αναγραφηθς τότητύ ενιαιθότητύ πότητσότητστότητύθ εθκπτώνσης/ τώνν επιμεθρότητύς πότητσότητστώνθν εθκπτώνσης
και της ότητμαληθς μεταξύθ τότητύς σχεθσης, βαθσει της παραγώνγηθς σχετικότητύθ ψηφιακότητύθ αρχειθότητύ, μεθσα απότητθ τότητ
ύπότητσύθστημα. 
Για την εφαρμότητγηθ τότητύ ελεθγχότητύ ότητμαλότητθτητας, χρησιμότητπότητιειθται απότητθ την Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ η μεθση
εθκπτώνση πρότητσφότητραθς (ΑΕμ), σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στα αθρθρα 95 και 98 τότητύ ν. 4412/2016 





ε) Όλες ότητι ότητικότητνότητμικεθς πρότητσφότητρεθς, μεταθ τις τύχότητθν αναγκαιθες διότητρθώνθσεις, καταχώνριθζότητνται, καταθ τη
σειραθ μειότητδότητσιθας, στότητ πρακτικότητθ της επιτρότητπηθς. 

στ) Στη σύνεθχεια, η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ, την ιθδια ημεθρα, ελεθγχει τα δικαιότητλότητγητικαθ σύμμετότητχηθς
τότητύ αθρθρότητύ 24.2 της παρότητύθσας, καταθ τη σειραθ της μειότητδότητσιθας, αρχιθζότητντας απότητθ τότητν πρώνθτότητ μειότητδότητθτη.
Αν η ότητλότητκληθρώνση τότητύ ελεθγχότητύ αύτότητύθ δεν ειθναι δύνατηθ την ιθδια μεθρα, λότητθγών τότητύ μεγαθλότητύ αριθμότητύθ τώνν
πρότητσφότητρώνθν, ελεθγχότητνται τότητύλαθχιστότητν ότητι δεθκα (Α10) πρώνθτες καταθ σειραθ μειότητδότητσιθας. Στην περιθπτώνση
αύτηθ  η διαδικασιθα σύνεχιθζεται τις επότητθμενες εργαθσιμες ημεθρεςxxviii.

ζ) Η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ, παραθλληλα με τις ώνς αθνών ενεθργειες, επικότητινώννει θ με τότητύς εκδότητθτες πότητύ
αναγραθφότητνται στις ύπότητβληθειθσες εγγύητικεθς επιστότητλεθς, πρότητκειμεθνότητύ να διαπιστώνθσει την εγκύρότητθτηταθ
τότητύς.xxix Αν  διαπιστώνθει θ πλαστότητθτητα  εγγύητικηθς  επιστότητληθς,  ότητ  ύπότητψηθφιότητς  απότητκλειθεται  απότητ θ τότητν
διαγώννισμότητθ, ύπότητβαθλλεται μηνύτηθρια αναφότητραθ στότητν αρμότητθδιότητ εισαγγελεθα. 

η) Η  περιγραφότητθμενη  διαδικασιθα  καταχώνρειθται  στότητ  πρακτικότητ θ της  Επιτρότητπηθς  Διαγώννισμότητύ θ η θ σε
παραθρτημαθ τότητύ, πότητύ ύπότητγραθφεται απότητθ τότητν Πρότητθεδρότητ και τα μεθλη της.

Ως ασύνηθθιστα χαμηλεθς πρότητσφότητρεθς, τεκμαιθρότητνται ότητικότητνότητμικεθς πρότητσφότητρεθς πότητύ εμφανιθζότητύν απότητθκλιση
μεγαλύθτερη τώνν δεθκα (Α10) πότητσότητστιαιθώνν μότητναθδώνν απότητθ τότητν μεθσότητ ότητθρότητ τότητύ σύνότητθλότητύ τώνν εκπτώνθσεώνν
τώνν παραδεκτώνθν πρότητσφότητρώνθν πότητύ ύπότητβληθθηκαν. 

Η αναθεθτότητύσα αρχηθ δύθναται να κριθνει ότητθτι σύνιστότητύθν ασύνηθθιστα χαμηλεθς πρότητσφότητρεθς και πρότητσφότητρεθς 
με μικρότητθτερη ηθ καθότητθλότητύ απότητθκλιση απότητθ τότητ ώνς αθνών ότητθριότητ.xxx

Στις  παραπαθνών  περιπτώνθσεις,  η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ απαιτει θ απότητ θ τότητύς  ότητικότητνότητμικότητύθς  φότητρειθς  να
εξηγηθσότητύν  την  τιμη θ η θ τότητ  κότητθστότητς  πότητύ  πρότηττειθνότητύν  στην  πρότητσφότητρα θ τότητύς,  εντότητθς  απότητκλειστικηθς
πρότητθεσμιθας  ειθκότητσι  (Α20)  ημερώνθν  απότητ θ την  κότητινότητπότητιθηση  της  σχετικηθς  πρότητθσκλησης,  η  ότητπότητιθα
απότητστεθλλεται μεθσών της λειτότητύργιθας ΗΕπικότητινώννιθα» τότητύ ύπότητσύστηθματότητς. 

Αν ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας δεν ανταπότητκριθειθ στη σχετικηθ πρότητθσκληση της αναθεθτότητύσας αρχηθς εντότητθς της
αθνών πρότητθεσμιθας και δεν ύπότητβαθλλει εξηγηθσεις,  η πρότητσφότητραθ τότητύ απότητρριθπτεται ώνς μη κανότητνικη θ και
καταπιθπτει  ύπεθρ  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  η  εγγύητικη θ επιστότητλη θ σύμμετότητχηθς.  Αν  ότητι  εξηγηθσεις  δεν
γιθνότητύν  απότητδεκτεθς,  η  πρότητσφότητρα θ απότητρριθπτεται,  ώνστότητθσότητ  δεν  καταπιθπτει  η  εγγύητικη θ επιστότητληθ
σύμμετότητχηθς.

Οι  παρεχότητθμενες  εξηγηθσεις  τότητύ  ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα,  ότητι  ότητπότητιθες  ύπότητβαθλλότητνται,  ότητμότητιθώνς,  μεθσών  της
λειτότητύργιθας Η Επικότητινώννιθα», ιδιθώνς ώνς πρότητς τότητν πρότητσδιότητρισμότητθ ότητικότητνότητμικώνθν μεγεθώνθν, με τις ότητπότητιθες ότητ
πρότητσφεθρώνν  διαμότητθρφώνσε  την  πρότητσφότητρα θ τότητύ,  απότηττελότητύθν  δεσμεύτικεθς  σύμφώννιθες  και  τμηθμα  της
σύθμβασης αναθθεσης πότητύ δεν μπότητρότητύθν να μεταβληθότητύθν καθ’ ότητθλη τη διαθρκεια εκτεθλεσης της σύθμβασης.

Καταθ τα λότητιπαθ εφαρμότητθζότητνται τα αναλύτικαθ αναφερότητθμενα στα αθρθρα 88 και 89 τότητύ ν. 4412/2016

Η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ ότητλότητκληρώνθνει τη σύθνταξη τότητύ σχετικότητύθ πρακτικότητύθ με τότητ απότηττεθλεσμα της
διαδικασιθας, με τότητ ότητπότητιθότητ εισηγειθται την αναθθεση της σύθμβασης στότητν μειότητδότητθτη (Αηθ τη ματαιθώνση της
διαδικασιθας), και ύπότητβαθλλει στην αναθεθτότητύσα αρχηθ τότητ σχετικότητθ ηλεκτρότητνικότητθ αρχειθότητ, ώνς κεσώντερικότητθπ,
πρότητς  εθγκριση, μεταβιβαθζότητντας  παραθλληλα  ξανα θ την  αρμότητδιότητθτητα  διαχειθρισης  τότητύ  ηλεκτρότητνικότητύθ
διαγώννισμότητύθ στότητν αρμότητθδιότητ πιστότητπότητιημεθνότητ χρηθστη της αναθεθτότητύσας αρχηθς. 

Η απότητδότητχη θ η θ απότητθρριψη τώνν εξηγηθσεώνν τώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν, κατότητθπιν γνώνθμης της Επιτρότητπηθς
Διαγώννισμότητύθxxxi, η ότητπότητιθα περιλαμβαθνεται στότητ ώνς αθνών πρακτικότητθ, ενσώνματώνθνεται στην απότητθφαση της
επότητθμενης περιθπτώνσης (Αθ). Για την εξεθταση τώνν εξηγηθσεώνν δύθναται να σύγκρότηττότητύθνται και εθκτακτες
επιτρότητπεθς ηθ ότητμαθδες εργασιθας, καταθ τα ότητριζότητθμενα στην παρ. 3 τότητύ αθρθρότητύ 221 ν. 4412/2016.





θ) Στη σύνεθχεια, η αναθεθτότητύσα αρχηθ κότητινότητπότητιειθ την απότητθφαση εθγκρισης τότητύ πρακτικότητύθ σε ότητθλότητύς τότητύς
πρότητσφεθρότητντες,  εκτότητθς  απότητ θ εκειθνότητύς,  ότητπότητιθότητι  απότητκλειθστηκαν  ότητριστικαθ,  λότητθγών  μη  ύπότητβότητληθς  ηθ
πρότητσκότητθμισης της πρώντότητθτύπης εγγύθησης σύμμετότητχηθς, σύθμφώννα με την περιθπτώνση (Αγ) της παρότητύθσας
παραγραθφότητύ  4.1  και  παρεθχει  πρότητθσβαση  στα  ύπότητβληθεθντα  δικαιότητλότητγητικα θ σύμμετότητχηθς  και  στις
ότητικότητνότητμικεθς πρότητσφότητρεθς τώνν λότητιπώνθν πρότητσφερότητθντώνν. Καταθ της απότητθφασης αύτηθς χώνρειθ πρότητδικαστικηθ
πρότητσφύγηθ, καταθ τα ότητριζότητθμενα στην παραθγραφότητ 4.3 της παρότητύθσης.

ι) Επισημαιθνεται, τεθλότητς, ότητθτι, σε περιθπτώνση πότητύ ότητι πρότητσφότητρεθς εθχότητύν την ιθδια ακριβώνθς τιμηθ (Αισότητθτιμες),
η αναθεθτότητύσα αρχηθ επιλεθγει τότητν (Απρότητσώνρινότητθ) αναθδότητχότητ με κληθρώνση μεταξύθ τώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν
πότητύ ύπεθβαλαν  ισότητθτιμες  πρότητσφότητρεθς.  Η  κληθρώνση γιθνεται  ενώνθπιότητν  της  Επιτρότητπηθς  Διαγώννισμότητύ θ και
παρότητύσιθα τώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν πότητύ ύπεθβαλαν τις ισότητθτιμες πρότητσφότητρεθς, σε ημεθρα και ώνθρα πότητύ θα
τότητύς γνώνστότητπότητιηθειθ  μεθσών της λειτότητύργικότητθτητας κεπικότητινώννιθαπ τότητύ ύπότητσύστηθματότητς.
Τα απότηττελεθσματα της ώνς αθνών κληθρώνσης ενσώνματώνθνότητνται, ότητμότητιθώνς, στην απότητθφαση της πρότητηγότητύθμενης
περιθπτώνσης (Αθ).

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

α) Μετα θ απότητ θ την  αξιότητλότητθγηση  τώνν  πρότητσφότητρώνθν,  η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ πρότητσκαλειθ,  στότητ  πλαιθσιότητ  της
παρότητύθσας  ηλεκτρότητνικηθς  διαδικασιθας  σύθναψης  σύθμβασης  και  μεθσών  της  λειτότητύργικότητθτητας  της
ΗΕπικότητινώννιθας», τότητν πρότητσώνρινότητθ αναθδότητχότητ να ύπότητβαθλει εντότητθς πρότητθεσμιθας δεθκα (Α10) ημερώνθν  xxxii απότητθ
την κότητινότητπότητιθηση της σχετικηθς εθγγραφης ειδότητπότητιθησης σε αύτότητθν τα πρότητβλεπότητθμενα, στότητ αθρθρότητ 23 της
παρότητύθσας, απότητδεικτικαθ μεθσα (Αδικαιότητλότητγητικαθ πρότητσώνρινότητύθ αναδότητθχότητύ) και τα απότητδεικτικαθ εθγγραφα
νότητμιμότητπότητιθησης.xxxiii Ο  πρότητσώνρινότητθς  αναθδότητχότητς  δύθναται  να  ύπότητβαθλει,  εντότητθς  της  ώνς  αθνών  πρότητθεσμιθας,
αιθτημα, πρότητς την αναθεθτότητύσα αρχηθ, για παραθτασηθ της, σύνότητδεύότητθμενότητ απότητθ απότητδεικτικαθ εθγγραφα περιθ
αιθτησης χότητρηθγησης δικαιότητλότητγητικώνθν  πρότητσώνρινότητύ θ αναδότητθχότητύ.  Στην περιθπτώνση αύτη θ η  αναθεθτότητύσα
αρχηθ παρατειθνει την πρότητθεσμιθα ύπότητβότητληθς αύτώνθν, για ότητθσότητ χρότητθνότητ απαιτηθειθ για τη χότητρηθγησηθ τότητύς απότητθ
τις αρμότητθδιες δημότητθσιες αρχεθς. 

β) Τα  δικαιότητλότητγητικα θ τότητύ  πρότητσώνρινότητύ θ αναδότητθχότητύ  ύπότητβαθλλότητνται  απότητ θ τότητν  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα
ηλεκτρότητνικαθ, μεθσών της λειτότητύργικότητθτητας της ΗΕπικότητινώννιθας» στην αναθεθτότητύσα αρχηθ, δεν απαιτειθται
να  πρότητσκότητμισθότητύθν  και  σε  εθντύπη  μότητρφη θ και  γιθνότητνται  απότητδεκταθ,  ανα θ περιθπτώνση,  εφότητθσότητν
ύπότητβαθλλότητνται, σύθμφώννα με τα πρότητβλεπότητθμενα στις διαταθξεις: 

i)  ειθτε  τώνν αθρθρώνν 13,  14 και 28 τότητύ ν.  4727/2020 περι θ ηλεκτρότητνικώνθν δημότητσιθώνν εγγραθφώνν πότητύ
φεθρότητύν  ηλεκτρότητνικη θ ύπότητγραφη θ η θ σφραγιθδα,  και,  εφότητθσότητν  πρότητθκειται  για  αλλότητδαπα θ δημότητθσια
ηλεκτρότητνικαθ εθγγραφα, εαθν φεθρότητύν επισημειθώνση e-Apostille 

ii) ειθτε τώνν αθρθρώνν 15 και 27xxxiv τότητύ ν.  4727/2020 περι θ ηλεκτρότητνικώνθν ιδιώντικώνθν εγγραθφώνν πότητύ
φεθρότητύν ηλεκτρότητνικηθ ύπότητγραφηθ ηθ σφραγιθδα

iii) ειθτε τότητύ αθρθρότητύ 11 τότητύ ν. 2690/1999, ότητθπώνς ισχύθει περιθ βεβαιθώνσης τότητύ γνησιθότητύ της ύπότητγραφηθς-
επικύθρώνσης τώνν αντιγραθφώνν

iv) ειθτε της παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 37xxxv τότητύ ν. 4412/2016, περι θ χρηθσης ηλεκτρότητνικώνθν ύπότητγραφώνθν σε
ηλεκτρότητνικεθς διαδικασιθες δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν,  
 
v) ειθτε της παρ. 13 τότητύ αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016, περι θ σύνύπότητβότητληθς ύπεύθθύνης δηθλώνσης στην
περιθπτώνση απληθς φώντότηττύπιθας ιδιώντικώνθν εγγραθφώννxxxvi. 

Επιπλεθότητν δεν πρότητσκότητμιθζότητνται σε εθντύπη μότητρφηθ τα ΦΕΚ και ενημερώντικαθ και τεχνικαθ φύλλαθδια και
αθλλα  εθντύπα,  εταιρικα θ η θ μη,  με  ειδικότητ θ τεχνικότητ θ περιεχότητθμενότητ,  δηλαδη θ εθντύπα  με  αμιγώνθς  τεχνικαθ





χαρακτηριστικαθ, ότητθπώνς αριθμότητύθς, απότητδότητθσεις σε διεθνειθς μότητναθδες, μαθηματικότητύθς τύθπότητύς και σχεθδια.

Τα ώνς αθνών στότητιχειθα και δικαιότητλότητγητικαθ καταχώνριθζότητνται απότητθ αύτότητθν σε μότητρφηθ ηλεκτρότητνικώνθν αρχειθώνν
με μότητρφότητθτύπότητ εDF.

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

β.1) Εντότητθς της πρότητθεσμιθας ύπότητβότητληθς τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν κατακύθρώνσης και τότητ αργότητθτερότητ εθώνς την
τριθτη  εργαθσιμη  ημεθρα  απότητ θ την  καταληκτικη θ ημερότητμηνιθα  ηλεκτρότητνικηθς  ύπότητβότητληθς  τότητύς,
πρότητσκότητμιθζότητνται με εύθύθνη τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα, στην αναθεθτότητύσα αρχηθ, σε εθντύπη μότητρφηθ και σε
κλειστότητ θ φαθκελότητ,  στότητν  ότητπότητιθότητ  αναγραθφεται  ότητ  απότητστότητλεθας,  τα  στότητιχειθα  τότητύ  διαγώννισμότητύ θ και  ώνς
παραληθπτης η Επιτρότητπηθ, τα στότητιχειθα και δικαιότητλότητγητικαθ, τα ότητπότητιθα απαιτειθται να πρότητσκότητμισθότητύθν σε
εθντύπη μότητρφηθ (Αώνς πρώντότητθτύπα ηθ ακριβηθ αντιθγραφα).xxxviii

Τεθτότητια στότητιχειθα και δικαιότητλότητγητικαθ ενδεικτικαθ ειθναι :

i)  αύτα θ πότητύ δεν ύπαθγότητνται  στις  διαταθξεις  τότητύ αθρθρότητύ 11 παρ.  2 τότητύ ν.  2690/1999,  ότητθπώνς ισχύθει,
(Αενδεικτικαθ σύμβότητλαιότητγραφικεθς εθνότητρκες βεβαιώνθσεις ηθ λότητιπαθ σύμβότητλαιότητγραφικαθ εθγγραφα) 

ii)  ιδιώντικα θ εθγγραφα  τα  ότητπότητιθα  δεν  εθχότητύν  επικύρώνθει θ απότητ θ δικηγότητθρότητ  η θ δεν  φεθρότητύν  θεώνθρηση  απότητθ
ύπηρεσιθες  και  φότητρειθς  της  περιθπτώνσης  α  της  παρ.  2  τότητύ  αθρθρότητύ  11  τότητύ  ν.  2690/1999  η θ δεν
σύνότητδεύθότητνται απότητθ ύπεύθθύνη δηθλώνση για την ακριθβειαθ τότητύς,  καθώνθς και 

iii) τα εθντύπα εθγγραφα πότητύ φεθρότητύν τη Σφραγιθδα της Χαθγης (ΑApostille) ηθ πρότητξενικηθ θεώνθρηση και δεν
ειθναι επικύρώνμεθνα απότητθ δικηγότητθρότητ.

Σημειώνθνεται ότητθτι  στα αλλότητδαπα θ δημότητθσια εθγγραφα και  δικαιότητλότητγητικα θ εφαρμότητθζεται η Σύνθηθκη της
Χαθγης της 5ης.10.1961, πότητύ κύρώνθθηκε με τότητ ν. 1497/1984 (ΑΑ΄188), εφότητθσότητν σύνταθσσότητνται σε κραθτη
πότητύ εθχότητύν πρότητσχώνρηθσει στην ώνς αθνών Σύνθηθκη, αθλλώνς φεθρότητύν πρότητξενικηθ θεώνθρηση. Απαλλαθσσότητνται
απότητθ την απαιθτηση επικύθρώνσης (Αμε Apostille ηθ Πρότητξενικηθ Θεώνθρηση) αλλότητδαπαθ δημότητθσια εθγγραφα ότητθταν
καλύθπτότητνται απότητθ διμερειθς ηθ πότητλύμερειθς σύμφώννιθες πότητύ εθχει σύναθψει η Ελλαθδα (Αενδεικτικαθ ΗΣύθμβαση
νότητμικηθς σύνεργασιθας μεταξύθ Ελλαθδας και Κύθπρότητύ ι 05.03.1984» (Ακύρώντικότητθς ν.1548/1985, ΗΣύθμβαση
περι θ απαλλαγηθς απότητ την επικύθρώνση ότητρισμεθνώνν πραθξεώνν και εγγραθφώνν ι 15.09.1977» (Ακύρώντικότητθς
ν.4231/2014)).  Επιθσης  απαλλαθσσότητνται  απότητ θ την  απαιθτηση  επικύθρώνσης  η θ παρότητθμότητιας  διατύθπώνσης
δημότητθσια  εθγγραφα  πότητύ  εκδιθδότητνται  απότητ θ τις  αρχεθς  κραθτότητύς  μεθλότητύς  πότητύ  ύπαθγότητνται  στότητν  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλότητύθστεύση τώνν απαιτηθσεώνν για την ύπότητβότητληθ ότητρισμεθνώνν δημότητσιθώνν εγγραθφώνν
στην ΕΕ, ότητθπώνς, ενδεικτικαθ,  τότητ λεύκότητθ πότητινικότητθ μητρώνθότητ, ύπότητθ τότητν ότητθρότητ ότητθτι τα σχετικαθ με τότητ γεγότητνότητθς αύτότητθ
δημότητθσια  εθγγραφα  εκδιθδότητνται  για  πότητλιθτη  της  Ένώνσης  απότητ θ τις  αρχεθς  τότητύ  κραθτότητύς  μεθλότητύς  της
ιθαγεθνειαθς  τότητύ.  Επιθσης,  γιθνότητνται  ύπότητχρεώντικα θ απότητδεκτα θ εύκρινη θ φώντότηταντιθγραφα  εγγραθφώνν πότητύ
εθχότητύν  εκδότητθει θ απότητ θ αλλότητδαπεθς  αρχεθς  και  εθχότητύν  επικύρώνθει θ απότητ θ δικηγότητθρότητ,  σύθμφώννα  με  τα
πρότητβλεπότητθμενα  στην  παρ.  2  περ.  β  τότητύ  αθρθρότητύ  11  τότητύ  ν.  2690/1999  κΚώνθδικας  Διότητικητικηθς
Διαδικασιθαςπ, ότητθπώνς αντικατασταθθηκε ώνς αθνών με τότητ αθρθρότητ 1 παρ.2 τότητύ ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  ύπότητβληθότητύθν  τα  παραπαθνών  δικαιότητλότητγητικα θ η θ ύπαθρχότητύν  ελλειθψεις  σε  αύτα θ πότητύ
ύπoβληθθηκαν  ηλεκτρότητνικα θ η θ σε  εθντύπη  μότητρφηθ,  εφότητθσότητν  απαιτειθται,  σύθμφώννα  με  τα  ανώντεθρών  η
αναθεθτότητύσα αρχηθ καλειθ τότητν πρότητσώνρινότητθ αναθδότητχότητ να πρότητσκότητμιθσει τα ελλειθπότητντα δικαιότητλότητγητικαθ ηθ να
σύμπληρώνθσει τα ηθδη ύπότητβληθεθντα ηθ να παραθσχει διεύκρινιθσεις, καταθ την εθννότητια τότητύ αθρθρότητύ 102 ν.
4412/2016, εντότητθς πρότητθεσμιθας δεθκα (Α10) ημερώνθν απότητθ την κότητινότητπότητιθηση της σχετικηθς πρότητθσκλησης σε
αύτότητθν. Αν ότητ πρότητσώνρινότητθς αναθδότητχότητς ύπότητβαθλλει αιθτημα πρότητς την αναθεθτότητύσα αρχηθ για παραθταση της





ώνς αθνών πρότητθεσμιθας, τότητ ότητπότητιθότητ σύνότητδεύθεται με απότητδεικτικαθ εθγγραφα απότητθ τα ότητπότητιθα να απότητδεικνύθεται
ότητθτι εθχει αιτηθει θ τη χότητρηθγηση τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν, η αναθεθτότητύσα αρχηθ παρατειθνει την πρότητθεσμιθα
ύπότητβότητληθς τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν για ότητθσότητ χρότητθνότητ απαιτηθειθ για τη χότητρηθγηση τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν απότητθ
τις αρμότητθδιες δημότητθσιες αρχεθς.
Τότητ παρότητθν εφαρμότητθζεται αναλότητθγώνς και στις περιπτώνθσεις πότητύ η αναθεθτότητύσα αρχηθ τύχότητθν ζητηθσει την
πρότητσκότητθμιση  δικαιότητλότητγητικώνθν  κατα θ τη  διαδικασιθα  αξιότητλότητθγησης  τώνν πρότητσφότητρώνθν  και  πριν  απότητ θ τότητ
σταθδιότητ  κατακύθρώνσης,  κατ’  εφαρμότητγη θ της  διαθταξης  τότητύ  αθρθρότητύ  79  παραθγραφότητς  5  εδαθφιότητ  α΄  ν.
4412/2016, τηρότητύμεθνώνν τώνν αρχώνθν της ιθσης μεταχειθρισης και της διαφαθνειας.xxxix

δ) Αν, καταθ τότητν εθλεγχότητ τώνν ύπότητβληθεθντώνν δικαιότητλότητγητικώνθν, διαπιστώνθειθ ότητθτι:
i)  τα  στότητιχειθα  πότητύ  δηλώνθθηκαν  με  τότητ  Εύρώνπαιοκότητ θ Ενιαιθότητ  Έγγραφότητ  Σύθμβασης  (ΑΕΕΕΣ),  ειθναι  εκ
πρότητθεθσεώνς απατηλαθ ηθ ότητθτι εθχότητύν ύπότητβληθειθ πλασταθ απότητδεικτικαθ στότητιχειθαxl    ηθ
ii)  αν  δεν  ύπότητβληθότητύθν  στότητ  πρότητκαθότητρισμεθνότητ  χρότητνικότητ θ διαθστημα  τα  απαιτότητύθμενα  πρώντότητθτύπα  ηθ
αντιθγραφα, τώνν παραπαθνών δικαιότητλότητγητικώνθν, ηθ
iii) αν απότητθ τα δικαιότητλότητγητικαθ πότητύ πρότητσκότητμιθσθηκαν νότητμιθμώνς και εμπρότητθεθσμώνς, δεν απότητδεικνύθότητνται ότητι
ότητθρότητι και ότητι πρότητύοπότητθεθσεις σύμμετότητχηθς σύθμφώννα με τα αθρθρα 21, 22 και 23 της παρότητύθσας, xli 

απότητρριθπτεται η πρότητσφότητραθ τότητύ πρότητσώνρινότητύθ αναδότητθχότητύ, καταπιθπτει ύπεθρ της αναθεθτότητύσας αρχηθς η
εγγύθηση σύμμετότητχηθς  τότητύ και η κατακύθρώνση γιθνεται στότητν πρότητσφεθρότητντα πότητύ ύπεθβαλε την αμεθσώνς
επότητθμενη  πλεθότητν  σύμφεθρότητύσα  απότητ θ ότητικότητνότητμικη θ αθπότητψη  πρότητσφότητρα θ βαθσει  της  τιμηθς,  τηρότητύμεθνης  της
ανώντεθρών διαδικασιθας.

Σε περιθπτώνση εθγκαιρης και πρότητσηθκότητύσας ενημεθρώνσης της αναθεθτότητύσας αρχηθς για μεταβότητλεθς στις
πρότητύοπότητθεθσεις  τις ότητπότητιθες  ότητ  πρότητσώνρινότητθς  αναθδότητχότητς ειθχε  δηλώνθσει  με τότητ Εύρώνπαιοκότητ θ Ενιαιθότητ  Έγγραφότητ
Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ) ότητθτι πληρότητιθ και ότητι ότητπότητιθες επηθλθαν ηθ για τις ότητπότητιθες εθλαβε γνώνθση μεθχρι τη σύθναψη της
σύθμβασης (Αότητψιγενειθς μεταβότητλεθς),  δεν καταπιθπτει ύπεθρ της αναθεθτότητύσας αρχηθς η πρότητσκότητμισθειθσα,
σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 15 της παρότητύθσας, εγγύθηση σύμμετότητχηθς.xlii,.

Αν κανεθνας απότητθ τότητύς πρότητσφεθρότητντες δεν ύπεθβαλε αληθηθ η θ ακριβηθ δηθλώνση, η θ αν κανεθνας απότητθ τότητύς
πρότητσφεθρότητντες δεν πρότητσκότητμιθζει εθνα ηθ περισσότητθτερα απότητθ τα απαιτότητύθμενα εθγγραφα και δικαιότητλότητγητικαθ,
ηθ αν κανεθνας απότητθ τότητύς πρότητσφεθρότητντες δεν απότητδειθξει ότητθτι:  α) δεν βριθσκεται σε μια απότητθ τις κατασταθσεις
πότητύ αναφεθρότητνται στότητ αθρθρότητ 22.Α και β) πληρότητιθ τα σχετικαθ κριτηθρια επιλότητγηθς τώνν αθρθρώνν 22.Β εθώνς
22.Ε, ότητθπώνς αύταθ εθχότητύν καθότητριστειθ στην παρότητύθσα , η διαδικασιθα σύθναψης της σύθμβασης ματαιώνθνεται.

Η διαδικασιθα ελεθγχότητύ τώνν ώνς αθνών δικαιότητλότητγητικώνθν ότητλότητκληρώνθνεται με τη σύθνταξη πρακτικότητύθ απότητθ
την Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ, στότητ ότητπότητιθότητ αναγραθφεται η τύχότητθν σύμπληθρώνση δικαιότητλότητγητικώνθν καταθ τα
ότητριζότητθμενα στις παραγραθφότητύς (Αα) και (Αγ) τότητύ παρότητθντότητς αθρθρότητύ.xliii Η Επιτρότητπηθ, στη σύνεθχεια,  τότητ κότητι-
νότητπότητιειθ, μεθσών της Ηλειτότητύργικότητθτητας της ΗΕπικότητινώννιθας», στότητ απότητφαινότητθμενότητ ότητθργανότητ της αναθεθτότητύ-
σας αρχηθς για τη ληθψη απότητθφασης ειθτε κατακύθρώνσης της σύθμβασης ειθτε ματαιθώνσης της διαδικασιθας,
αναθ περιθπτώνση.

Τα απότηττελεθσματα τότητύ ελεθγχότητύ τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν τότητύ πρότητσώνρινότητύθ αναδότητθχότητύ επικύρώνθνότητνται με
την απότητθφαση κατακύθρώνσης τότητύ αθρθρότητύ 105 ν. 4412/2016,xliv ηθτότητι με την απότητθφαση τότητύ πρότητηγότητύθμε-
νότητύ εδαφιθότητύ, στην ότητπότητιθα αναφεθρότητνται ύπότητχρεώντικαθ ότητι πρότητθεσμιθες για την αναστότητληθ της σύθναψης
σύθμβασης, σύθμφώννα με τα αθρθρα 360 εθώνς 372 τότητύ ιδιθότητύ νότητθμότητύ.xlv 

Η αναθεθτότητύσα αρχηθ κότητινότητπότητιειθ  την  απότητθφαση κατακύθρώνσης, μαζιθ με αντιθγραφότητ ότητθλώνν τώνν πρακτι-
κώνθν της διαδικασιθας ελεθγχότητύ και αξιότητλότητθγησης τώνν πρότητσφότητρώνθν σε ότητθλότητύς τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς
πότητύ εθλαβαν μεθρότητς στη διαδικασιθα αναθθεσης,  εκτότητθς  απότητ θ τότητύς ότητριστικώνθς απότητκλεισθεθντες και ιδιθώνς
ότητθσότητύς απότητκλειθστηκαν ότητριστικαθ δύναθμει της παρ. 1 τότητύ αθρθρότητύ 72 τότητύ ν. 4412/2016 και της αντιθστότητι -
χης περ. γ της παραγραθφότητύ 4.1 της παρότητύθσας,xlvi μεθσών της λειτότητύργικότητθτητας της ΗΕπικότητινώννιθας», και
επιπλεθότητν αναρταθ τα δικαιότητλότητγητικαθ τότητύ πρότητσώνρινότητύθ αναδότητθχότητύ στότητν χώνθρότητ ΗΣύνημμεθνα Ηλεκτρότητνικότητύθ
Διαγώννισμότητύθ».





ε)   Η απότητθφαση κατακύθρώνσης καθιθσταται ότητριστικηθ, εφότητθσότητν σύντρεθξότητύν ότητι ακότητθλότητύθες πρότητύοπότητθεθσεις:xlvii

i. η απότητθφαση κατακύθρώνσης εθχει κότητινότητπότητιηθειθ, σύθμφώννα με τα ανώντεθρών,

ii. παρεθλθει  αθπρακτη  η  πρότητθεσμιθα  αθσκησης  πρότητδικαστικηθς  πρότητσφύγηθς  η θ σε  περιθπτώνση
αθσκησης, παρεθλθει αθπρακτη η πρότητθεσμιθα αθσκησης αιθτησης αναστότητληθς καταθ της απότητθφασης
της  ΑΕΠΠ και  σε  περιθπτώνση αθσκησης αιθτησης αναστότητληθς  κατα θ της απότητθφασης της ΑΕΠΠ,
εκδότητθει θ απότητθφαση επι θ της αιθτησης, με την επιφύθλαξη της χότητρηθγησης πρότητσώνρινηθς διαταγηθς,
σύθμφώννα  με  ότητθσα  ότητριθζότητνται  στότητ  τελεύταιθότητ  εδαθφιότητ  της  παρ.  4  τότητύ  αθρθρότητύ  372  τότητύ  ν.
4412/2016,

iii. εθχει  ότητλότητκληρώνθει θ επιτύχώνθς  ότητ  πρότητσύμβατικότητθς  εθλεγχότητς  απότητ θ τότητ  Ελεγκτικότητ θ Σύνεθδριότητ,
σύθμφώννα με τα αθρθρα 324 εθώνς 327 τότητύ ν. 4700/2020, εφότητθσότητν απαιτειθταιxlviii, και

iv.  ότητ πρότητσώνρινότητθς αναθδότητχότητς εθχει ύπότητβαθλλει, εθπειτα απότητθ σχετικηθ πρότητθσκληση της αναθεθτότητύσας
αρχηθς,  μεθσών  της  λειτότητύργικότητθτητας  της  κΕπικότητινώννιθαςπ  τότητύ  ύπότητσύστηθματότητς,  ύπεύθθύνη
δηθλώνση, πότητύ ύπότητγραθφεται σύθμφώννα με ότητθσα ότητριθζότητνται στότητ αθρθρότητ 79Α τότητύ ν. 4412/2016, στην
ότητπότητιθα  δηλώνθνεται  ότητθτι,  δεν εθχότητύν επεθλθει  στότητ πρότητθσώνπότητ θ τότητύ ότητψιγενειθς  μεταβότητλεθς,  κατα θ την
εθννότητια  τότητύ  αθρθρότητύ  104  τότητύ  ιθδιότητύ  νότητθμότητύ,  και  μότητθνότητν  στην  περιθπτώνση  τότητύ  πρότητσύμβατικότητύθ
ελεθγχότητύ ηθ της αθσκησης πρότητδικαστικηθς πρότητσφύγηθς καταθ της απότητθφασης κατακύθρώνσης.

Η  ύπεύθθύνη  δηθλώνση  ελεθγχεται  απότητ θ την  αναθεθτότητύσα  αρχη θ και  μνημότητνεύθεται  στότητ  σύμφώννητικότητθ.
Εφότητθσότητν δηλώνθότητύθν ότητψιγενειθς μεταβότητλεθς, η δηθλώνση ελεθγχεται απότητθ την Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ, η ότητπότητιθα
εισηγειθται πρότητς τότητ αρμότητθδιότητ απότητφαινότητθμενότητ ότητθργανότητ.

Μετα θ απότητ θ την  ότητριστικότητπότητιθηση  της  απότητθφασης  κατακύθρώνσης,  η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ πρότητσκαλει θ τότητν
αναθδότητχότητ, μεθσών της λειτότητύργικότητθτητας της κΕπικότητινώννιθαςπ τότητύ ύπότητσύστηθματότητς, να πρότητσεθλθει για την
ύπότητγραφηθ τότητύ σύμφώννητικότητύθ, θεθτότητνταθς τότητύ πρότητθεσμιθα δεκαπεθντε (Α15) ημερώνθν απότητθ την κότητινότητπότητιθηση
σχετικηθς εθγγραφης ειδικηθς πρότητθσκλησης,xlix πρότητσκότητμιθζότητντας και την απαιτότητύθμενη εγγύητικηθ επιστότητληθ
καληθς  εκτεθλεσης.  Η  σύθμβαση  θεώνρειθται  σύναφθειθσα  με  την  κότητινότητπότητιθηση  της  ώνς  αθνών  ειδικηθς
πρότητθσκλησης.l

Πριν απότητθ την ύπότητγραφηθ τότητύ σύμφώννητικότητύθ ύπότητβαθλλεται η ύπεύθθύνη δηθλώνση της κότητινηθς απότητθφασης
τώνν Υπότητύργώνθν Αναθπτύξης και Επικρατειθας 20977/23-8-2007 (ΑΒ’ 1673) ΗΔικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εαθν ότητ αναθδότητχότητς δεν πρότητσεθλθει να ύπότητγραθψει τότητ σύμφώννητικότητθ, μεθσα στην πρότητθεσμιθα πότητύ ότητριθζεται
στην  ειδικη θ πρότητθκληση, και  με  την  επιφύθλαξη  αντικειμενικώνθν  λότητθγώνν  ανώντεθρας  βιθας,  κηρύθσσεται
εθκπτώντότητς, καταπιθπτει ύπεθρ της αναθεθτότητύσας αρχηθς η εγγύθηση σύμμετότητχηθς τότητύ και ακότητλότητύθειθται η
διαδικασιθα τότητύ παρότητθντότητς αθρθρότητύ 4.2 για τότητν πρότητσφεθρότητντα πότητύ ύπεθβαλε την αμεθσώνς επότητθμενη πλεθότητν
σύμφεθρότητύσα απότητθ ότητικότητνότητμικηθ αθπότητψη πρότητσφότητραθ βαθσει τιμηθς li. Αν κανεθνας απότητθ τότητύς πρότητσφεθρότητντες δεν
πρότητσεθλθει για την ύπότητγραφηθ τότητύ σύμφώννητικότητύθ, η διαδικασιθα αναθθεσης της σύθμβασης ματαιώνθνεται,
σύθμφώννα με την περιθπτώνση β της παραγραθφότητύ 1 τότητύ αθρθρότητύ 106 τότητύ ν. 4412/2016.

Η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ μπότητρειθ,  στην  περιθπτώνση  αύτηθν,  να  αναζητηθσει  απότητζημιθώνση,  πεθρα  απότητ θ την
καταπιθπτότητύσα εγγύητικηθ επιστότητληθ, ιδιθώνς δύναθμει τώνν αθρθρώνν 197 και 198 ΑΚ.  lii

Εαθν η αναθεθτότητύσα αρχηθ δεν απεύθύθνει στότητν αναθδότητχότητ την ώνς αθνών ειδικηθ πρότητθσκληση, εντότητθς χρότητνικότητύθ
διαστηθματότητς εξηθντα (Α60) ημερώνθν απότητθ την ότητριστικότητπότητιθηση της απότητθφασης κατακύθρώνσης, και με την
επιφύθλαξη της ύθπαρξης επιτακτικότητύθ λότητθγότητύ δημότητθσιότητύ σύμφεθρότητντότητς ηθ αντικειμενικώνθν λότητθγώνν ανώντεθρας
βιθας, ότητ αναθδότητχότητς δικαιότητύθται να απεθχει απότητθ την ύπότητγραφηθ τότητύ σύμφώννητικότητύθ,  χώνριθς να εκπεθσει η
εγγύθηση σύμμετότητχηθς τότητύ, καθώνθς και να αναζητηθσει απότητζημιθώνση ιδιθώνς δύναθμει τώνν αθρθρώνν 197 και
198 ΑΚ.liii





4.3  Προδικαστικές  Προσφυγές  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Καθθε ενδιαφερότητθμενότητς,  ότητ ότητπότητιθότητς εθχει η θ ειθχε  σύμφεθρότητν να τότητύ ανατεθει θ η σύγκεκριμεθνη δημότητθσια
σύθμβαση  και  εθχει  ύπότητστει θ η θ ενδεθχεται  να  ύπότητστει θ ζημιθα  απότητ θ εκτελεστη θ πραθξη  η θ παραθλειψη  της
αναθεθτότητύσας  αρχηθς  κατα θ παραθβαση  της  εύρώνπαιοκηθς  ενώνσιακηθς  η θ εσώντερικηθς  νότητμότητθεσιθας  στότητν
τότητμεθα τώνν δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν, εθχει δικαιθώνμα να πρότητσφύθγει στην Αρχηθ Εξεθτασης Πρότητδικαστικώνθν
Πρότητσφύγώνθν (ΑΑΕΠΠ), σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στα αθρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφότητθμενότητς με πρότητδικαστικηθ πρότητσφύγηθ, καταθ πραθξης ηθ παραθλειψης της αναθεθτότητύσας
αρχηθς,  πρότητσδιότητριθζότητντας ειδικώνθς τις νότητμικεθς και πραγματικεθς αιτιαθσεις πότητύ δικαιότητλότητγότητύθν τότητ αιθτημαθ
τότητύliv.

Σε περιθπτώνση πρότητσφύγηθς καταθ πραθξης της αναθεθτότητύσας αρχηθς,  η πρότητθεσμιθα για την αθσκηση της
πρότητδικαστικηθς πρότητσφύγηθς ειθναι:
(α) δεθκα  (Α10)  ημεθρες  απότητ θ την  κότητινότητπότητιθηση  της  πρότητσβαλλότητθμενης  πραθξης  στότητν  ενδιαφερότητθμενότητ
ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα αν η πραθξη κότητινότητπότητιηθθηκε με ηλεκτρότητνικαθ μεθσα ηθ τηλεότητμότητιότηττύπιθα ηθ 
(β) δεκαπεθντε  (Α15)  ημεθρες  απότητ θ την  κότητινότητπότητιθηση  της  πρότητσβαλλότητθμενης  πραθξης  σε  αύτότητθν  αν
χρησιμότητπότητιηθθηκαν αθλλα μεθσα επικότητινώννιθας, αθλλώνς  
(γ) δεθκα (Α10) ημεθρες απότητθ την πληθρη, πραγματικηθ ηθ τεκμαιρότητθμενη, γνώνθση της πραθξης πότητύ βλαθπτει τα
σύμφεθρότητντα  τότητύ  ενδιαφερότητθμενότητύ  ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα.  Ειδικα θ για  την  αθσκηση  πρότητσφύγηθς  καταθ
πρότητκηθρύξης, η πληθρης γνώνθση αύτηθς τεκμαιθρεται μεταθ την παθρότητδότητ δεκαπεθντε (Α15) ημερώνθν απότητθ τη
δημότητσιθεύση στότητ ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περιθπτώνση παραθλειψης πότητύ απότητδιθδεται στην αναθεθτότητύσα αρχηθ, η πρότητθεσμιθα για την αθσκηση της
πρότητδικαστικηθς  πρότητσφύγηθς  ειθναι  δεκαπεθντε  (Α15)  ημεθρες  απότητ θ την  επότητμεθνη  της  σύντεθλεσης  της
πρότητσβαλλότητθμενης παραθλειψηςlv.

Η πρότητδικαστικηθ πρότητσφύγηθ, σύνταθσσεται ύπότητχρεώντικαθ με τη χρηθση τότητύ τύπότητπότητιημεθνότητύ εντύθπότητύ τότητύ
Παραρτηθματότητς Ι τότητύ π.δ/τότητς 39/2017 και , κατατιθθεται ηλεκτρότητνικαθ στην ηλεκτρότητνικηθ περιότητχηθ τότητύ
σύγκεκριμεθνότητύ διαγώννισμότητύ θ μεθσών της λειτότητύργικότητθτητας ΗΕπικότητινώννιθα»  τότητύ ύπότητσύστηθματότητς πρότητς
την Αναθεθτότητύσα Αρχηθ, επιλεθγότητντας την εθνδειξη ΗΠρότητδικαστικηθ Πρότητσφύγηθ» σύθμφώννα με αθρθρότητ 15
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημότητθσια Έργα. 

Οι πρότητθεσμιθες ώνς πρότητς την ύπότητβότητληθ τώνν πρότητδικαστικώνθν πρότητσφύγώνθν και τώνν παρεμβαθσεώνν αρχιθζότητύν
την επότητμεθνη της ημεθρας της πρότηταναφερθειθσας καταθ περιθπτώνση κότητινότητπότητιθησης ηθ γνώνθσης και ληθγότητύν
ότητθταν περαθσει ότητλότητθκληρη η τελεύταιθα ημεθρα και ώνθρα 23:59:59 και, αν αύτηθ ειθναι εξαιρετεθα ηθ Σαθββατότητ,
ότητθταν περαθσει ότητλότητθκληρη η επότητμεθνη εργαθσιμη ημεθρα και ώνθρα 23:59:59 lvi

Για τότητ παραδεκτότητθ της αθσκησης της πρότητδικαστικηθς πρότητσφύγηθς κατατιθθεται παραθβότητλότητ απότητθ τότητν πρότητ-
σφεύθγότητντα  ύπεθρ  τότητύ  Ελληνικότητύ θ Δημότητσιθότητύ,  σύθμφώννα  με  ότητθσα  ότητριθζότητνται  στότητ  αθρθρότητ  363  Ν.
4412/2016lvii. Η επιστρότητφηθ τότητύ παραβότητθλότητύ στότητν πρότητσφεύθγότητντα γιθνεται: α) σε περιθπτώνση ότητλικηθς ηθ
μερικηθς  απότητδότητχηθς  της πρότητσφύγηθς  τότητύ, β) ότητθταν η αναθεθτότητύσα αρχη θ ανακαλει θ την πρότητσβαλλότητθμενη
πραθξη ηθ πρότητβαιθνει στην ότητφειλότητθμενη ενεθργεια πριν απότητθ την εθκδότητση της απότητθφασης της ΑΕΠΠ επιθ της
πρότητσφύγηθς, γ) σε περιθπτώνση παραιθτησης τότητύ πρότητσφεύθγότητντα απότητθ την πρότητσφύγηθ τότητύ εθώνς και δεθκα
(Α10) ημεθρες απότητθ την καταθθεση της πρότητσφύγηθς. 

Η πρότητθεσμιθα για την αθσκηση της πρότητδικαστικηθς πρότητσφύγηθς και η αθσκησηθ της κώνλύθότητύν τη σύθναψη
της σύθμβασης επιθ πότητινηθ ακύρότητθτητας, η ότητπότητιθα διαπιστώνθνεται με απότητθφαση της ΑΕΠΠ μεταθ απότητθ αθσκηση
πρότητδικαστικηθς πρότητσφύγηθς, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 368 τότητύ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμώνς,
μότητθνη η αθσκηση της πρότητδικαστικηθς πρότητσφύγηθς δεν κώνλύθει την πρότητθότητδότητ της διαγώννιστικηθς διαδικασιθας,

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank




ύπότητθ την επιφύθλαξη χότητρηθγησης απότητθ τότητ Κλιμαθκιότητ πρότητσώνρινηθς πρότητστασιθας σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017lviii. 

Η πρότητηγότητύθμενη παραθγραφότητς δεν εφαρμότητθζεται στην περιθπτώνση πότητύ, καταθ τη διαδικασιθα σύθναψης της
παρότητύθσας σύθμβασης, ύπότητβληθειθ μότητθνότητ μιθα (Α1) πρότητσφότητραθlix.

Μετα θ την,  κατα θ τα ώνς αθνών,  ηλεκτρότητνικη θ καταθθεση της πρότητδικαστικηθς  πρότητσφύγηθς  η  αναθεθτότητύσα
αρχηθ, μεθσών της λειτότητύργιθας κΕπικότητινώννιθα»:
 
α) Κότητινότητπότητιειθ την πρότητσφύγηθ τότητ αργότητθτερότητ εθώνς την επότητμεθνη εργαθσιμη ημεθρα απότητθ την καταθθεσηθ της σε
καθθε ενδιαφερότητθμενότητ τριθτότητ, ότητ ότητπότητιθότητς μπότητρειθ να θιθγεται απότητθ την απότητδότητχηθ της πρότητσφύγηθς, πρότητκειμεθνότητύ
να ασκηθσει τότητ, πρότητβλεπότητθμενότητ απότητθ τα αθρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιθώνμα παρεθμβασηθς
τότητύ  στη  διαδικασιθα  εξεθτασης  της  πρότητσφύγηθς,  για  τη  διατηθρηση  της  ισχύθότητς  της  πρότητσβαλλότητθμενης
πραθξης, πρότητσκότητμιθζότητντας ότητθλα τα κριθσιμα εθγγραφα πότητύ εθχει στη διαθθεσηθ τότητύ.

β) Διαβιβαθζει στην ΑΕΠΠ, τότητ αργότητθτερότητ εντότητθς δεκαπεθντε (Α15) ημερώνθν απότητθ την ημεθρα καταθθεσης, τότητν
πληθρη φαθκελότητ της ύπότητθθεσης, τα απότητδεικτικαθ κότητινότητπότητιθησης στότητύς ενδιαφερότητθμενότητύς τριθτότητύς αλλαθ και
την Έκθεση Απότητθψεώνθν της επιθ της πρότητσφύγηθς. Στην Έκθεση Απότητθψεώνν η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ να
παραθεθσει  αρχικη θ η θ σύμπληρώνματικη θ αιτιότητλότητγιθα  για την ύπότητστηθριξη της πρότητσβαλλότητθμενης με  την
πρότητδικαστικηθ πρότητσφύγηθ πραθξης.

γ) Κότητινότητπότητιει θ σε ότητθλα τα μεθρη την εθκθεση απότητθψεώνν, τις Παρεμβαθσεις και τα σχετικαθ εθγγραφα πότητύ
τύχότητθν τη σύνότητδεύθότητύν, μεθσών τότητύ ηλεκτρότητνικότητύθ τότητθπότητύ τότητύ διαγώννισμότητύθ τότητ αργότητθτερότητ εθώνς την επότητμεθνη
εργαθσιμη ημεθρα απότητθ την καταθθεσηθ τότητύς.

δ) Σύμπληρώνματικαθ ύπότητμνηθματα κατατιθθενται απότητθ ότητπότητιότητδηθπότηττε απότητθ τα μεθρη μεθσών της πλατφότητθρμας
τότητύ  ΕΣΗΔΗΣ,  τότητ  αργότητθτερότητ  εντότητθς  πεθντε  (Α5)  ημερώνθν  απότητ θ την  κότητινότητπότητιθηση  τώνν  απότητθψεώνν  της
αναθεθτότητύσας αρχηθςlx.

Η  αθσκηση  της  πρότητδικαστικηθς  πρότητσφύγηθς  απότηττελει θ πρότητύοπότητθθεση  για  την  αθσκηση  τώνν  εθνδικώνν
βότητηθημαθτώνν της αιθτησης αναστότητληθς και της αιθτησης ακύθρώνσης τότητύ αθρθρότητύ 372 Ν. 4412/2016 καταθ
τώνν εκτελεστώνθν πραθξεώνν ηθ παραλειθψεώνν της αναθεθτότητύσας αρχηθςlxi.

Β. Όπότητιότητς εθχει εθννότητμότητ σύμφεθρότητν μπότητρει θ να ζητηθσει, εφαρμότητζότητθμενώνν αναλότητγικαθ τώνν διαταθξεώνν τότητύ
π.δ. 18/1989, την αναστότητληθ της εκτεθλεσης της απότητθφασης της ΑΕΠΠ και την ακύθρώνσηθ της ενώνθπιότητν
τότητύ αρμότητδιθότητύ διότητικητικότητύθ δικαστηριθότητύ, τότητ ότητπότητιθότητ απότητφαιθνεται αμετακληθτώνς. Δικαιθώνμα αθσκησης τώνν
ιθδιώνν ενδιθκώνν βότητηθημαθτώνν εθχει και η αναθεθτότητύσα αρχηθ αν η ΑΕΠΠ καθνει δεκτηθ την πρότητδικαστικηθ
πρότητσφύγηθ. Με τα εθνδικα βότητηθηθματα της αιθτησης αναστότητληθς και της αιθτησης ακύθρώνσης λότητγιθζότητνται ώνς
σύμπρότητσβαλλότητθμενες με την απότητθφαση της ΑΕΠΠ και ότητθλες ότητι σύναφειθς πρότητς την ανώντεθρών απότητθφαση
πραθξεις ηθ παραλειθψεις της αναθεθτότητύσας αρχηθς, εφότητθσότητν εθχότητύν εκδότητθειθ ηθ σύντελεστειθ αντιστότητιθχώνς εθώνς
τη σύζηθτηση της αιθτησης αναστότητληθς ηθ την πρώνθτη σύζηθτηση της αιθτησης ακύθρώνσης lxii. 

Η  αθσκηση  της  αιθτησης  αναστότητληθς  δεν  εξαρταθται  απότητ θ την  πρότητηγότητύθμενη  αθσκηση  της  αιθτησης
ακύθρώνσης. Η αιθτηση αναστότητληθς κατατιθθεται στότητ ώνς αθνών ακύρώντικότητθ δικαστηθριότητ μεθσα σε πρότητθεσμιθα
δεθκα  (Α10)  ημερώνθν  απότητ θ  κότητινότητπότητιθηση  η θ την  πληθρη  γνώνθση  της  απότητθφασης  επι θ της  πρότητδικαστικηθς
πρότητσφύγηθς και σύζητειθται τότητ αργότητθτερότητ εντότητθς τριαθντα (Α30) ημερώνθν απότητθ την καταθθεσηθ της. Η αθσκηση
αιθτησης  αναστότητληθς  κώνλύθει  τη  σύθναψη  της  σύθμβασης,  εκτότητθς  εαθν  με  την  πρότητσώνρινη θ διαταγη θ ότητ
αρμότητθδιότητς δικαστηθς απότητφανθει θ διαφότητρετικαθ.  Για την αθσκηση της αιτηθσεώνς αναστότητληθς κατατιθθεται
παραθβότητλότητ,  σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ τότητύ Ν. 4412/2016. Με
την καταθθεση της αιτηθσεώνς αναστότητληθς η πρότητθεσμιθα αθσκησης της αιθτησης ακύθρώνσης διακότητθπτεται και
αρχιθζει απότητθ την επιθδότητση της σχετικηθς απότητθφασης. Ο διαθδικότητς πότητύ πεθτύχε ύπεθρ αύτότητύθ την αναστότητληθ
της εκτεθλεσης της πρότητσβαλλότητθμενης πραθξης, ότητφειθλει μεθσα σε πρότητθεσμιθα δεθκα (Α10) ημερώνθν απότητθ την
επιθδότητση της απότητθφασης αύτηθς, να ασκηθσει την αιθτηση ακύθρώνσης, διαφότητρετικαθ αιθρεται αύτότητδικαιθώνς η
ισχύθς της αναστότητληθς. 





Γ.  Διαφότητρεθς απότητθ τότητν σύγκεκριμεθνότητ διαγώννισμότητθ πότητύ ανακύθπτότητύν: 
α) απότητ θ πραθξεις  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  ότητι  ότητπότητιθες  κότητινότητπότητιότητύθνται  στότητν  θιγότητθμενότητ,  η θ τώνν  ότητπότητιθώνν
πρότητκύθπτει εκ μεθρότητύς τότητύ πληθρης γνώνθση, μετά την 1.9.2021, 
β) απότητθ παραλειθψεις πότητύ σύντελότητύθνται απότητθ μεθρότητύς της, μετά την 1.9.2021, 

εκδικαθζότητνται  με  τις  νεθες  ειδικεθς  δικότητνότητμικεθς  διαταθξεις  τότητύ  αθρθρότητύ  372  Ν.  4412/2016,  ότητθπώνς
αντικατασταθθηκε με τότητ αθρθρότητ 138 Ν. 4782/2021lxiii, σύθμφώννα με τις ότητπότητιθες:
Με τότητ ιθδιότητ δικότητθγραφότητ δύθναται δικότητνότητμικα θ να ασκηθει θ αιθτηση αναστότητληθς εκτεθλεσης και ακύθρώνσης
τώνν απότητφαθσεώνν της ΑΕΠΠ.

Η πρότητθεσμιθα για την αθσκηση και η αθσκηση της αιθτησης ενώνθπιότητν τότητύ αρμότητδιθότητύ δικαστηριθότητύ κώνλύθότητύν,
εκ τότητύ νότητθμότητύ, τη σύθναψη της σύθμβασης μεθχρι την εθκδότητση της ότητριστικηθς δικαστικηθς απότητθφασης, εκτότητθς
εαθν με πρότητσώνρινηθ διαταγηθ τότητ δικαστηθριότητ αύτότητθ απότητφανθειθ διαφότητρετικαθ. Επιθσης, η πρότητθεσμιθα για την
αθσκηση  και  η  αθσκηση  της  αιθτησης  κώνλύθότητύν  την  πρότητθότητδότητ  της  διαδικασιθας  αναθθεσης  για  χρότητνικότητθ
διαθστημα δεκαπεθντε (Α15) ημερώνθν απότητθ την αθσκηση της αιθτησης, εκτότητθς εαθν με πρότητσώνρινηθ διαταγηθ τότητ
δικαστηθριότητ αύτότητθ απότητφανθειθ διαφότητρετικαθlxiv. 

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

Σχετικαθ με την ύπότητγραφη θ τότητύ σύμφώννητικότητύθ, ισχύθότητύν τα πρότητβλεπότητθμενα στις παρ.  4,  5, 7, 8 τότητύ
αθρθρότητύ 105 καθώνθς και στότητ αθρθρότητ 135 τότητύ ν. 4412/2016.
Τα   εθγγραφα  της  σύθμβασης   με  βαθση  τα ότητπότητιθα  θα  εκτελεσθει θ τότητ  εθργότητ  ειθναι  τα  αναφερότητθμενα
παρακαθτών.  Σε  περιθπτώνση  ασύμφώννιθας  τώνν  περιεχότητμεθνώνν  σε  αύτα θ ότητθρώνν,  η  σειρα θ ισχύθότητς
καθότητριθζεται  ώνς κατώντεθρών: 

1. Τότητ  σύμφώννητικότητθ,  σύμπεριλαμβανότητμεθνώνν  τώνν  παρασχεθεισώνθν  εξηγηθσεώνν  τότητύ
ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα, σύθμφώννα με τα αθρθρα 88 και 89 τότητύ ν. 4412/2016, ιδιθώνς ώνς πρότητς τότητν
πρότητσδιότητρισμότητθ ότητικότητνότητμικώνθν μεγεθώνθν με τις ότητπότητιθες ότητ αναθδότητχότητς διαμότητθρφώνσε την πρότητσφότητραθ
τότητύ,
2. Η παρότητύθσα Διακηθρύξη.
3. Η Οικότητνότητμικηθ Πρότητσφότητραθ.
4. Τότητ Τιμότητλότητθγιότητ Δημότητπραθτησης 
5. Η Ειδικηθ Σύγγραφηθ Υπότητχρεώνθσεώνν (ΑΕ.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηθ Σύγγραφηθ Υπότητχρεώνθσεώνν (ΑΤ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεθς Πρότητδιαγραφεθς και τα 

Παραρτηθματα τότητύς, 
7. Η Τεχνικηθ Περιγραφηθ (ΑΤ.Π.). 
8. Ο Πρότητύοπότητλότητγισμότητθς Δημότητπραθτησης.
9. Οι εγκεκριμεθνες μελεθτες τότητύ εθργότητύ. 
10.  Τότητ εγκεκριμεθνότητ Χρότητνότητδιαθγραμμα κατασκεύηθς τότητύ εθργότητύ.

Τα ανώντεθρών εθγγραφα της σύθμβασης ισχύθότητύν,  ότητθπώνς διαμότητρφώνθθηκαν,  με  τις  σύμπληρώνματικεθς
πληρότητφότητριθες  και  διεύκρινιθσεις  πότητύ  παρασχεθθηκαν  απότητ θ την  αναθεθτότητύσα  αρχη θ επι θ ότητθλώνν  τώνν
ανώντεθρών.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εθγγραφα  της  σύθμβασης  σύνταθσσότητνται  ύπότητχρεώντικα θ στην  ελληνικη θ γλώνθσσα  και
πρότηταιρετικαθ και σε αθλλες γλώνθσσες, σύνότητλικαθ ηθ μερικαθ. Σε περιθπτώνση ασύμφώννιθας μεταξύθ τώνν
τμημαθτώνν  τώνν  εγγραθφώνν  της  σύθμβασης  πότητύ  εθχότητύν  σύνταχθει θ σε  περισσότητθτερες  γλώνθσσες,
επικρατειθ η ελληνικηθ εθκδότητσηlxv. Τύχότητθν πρότητδικαστικεθς πρότητσφύγεθς ύπότητβαθλλότητνται στην ελληνικηθ
γλώνθσσα.





6.2. Οι πρότητσφότητρεθς και τα περιλαμβανότητθμενα σε αύτεθς στότητιχειθα, καθώνθς και τα απότητδεικτικαθ εθγγραφα
σύνταθσσότητνται  στην ελληνικη θ γλώνθσσα η θ σύνότητδεύθότητνται  απότητ θ επιθσημη μεταθφραση θ τότητύς στην
ελληνικηθ γλώνθσσα. 

6.3. Στα αλλότητδαπαθ δημότητθσια εθγγραφα και δικαιότητλότητγητικαθ εφαρμότητθζεται η Σύνθηθκη της Χαθγης της
5.10.1961, πότητύ κύρώνθθηκε με τότητ ν. 1497/1984 (ΑΑ΄188) σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ
4.2.β)  της  παρότητύθσας. Τα  αλλότητδαπα θ δημότητθσια  και  ιδιώντικα θ εθγγραφα   σύνότητδεύθότητνται  απότητθ
μεταθφραση θ τότητύς στην ελληνικη θ γλώνθσσα επικύρώνμεθνη ειθτε απότητθ πρότητθσώνπότητ αρμότητθδιότητ κατα θ τις
διαταθξεις  της  εθνικηθς  νότητμότητθεσιθας  ειθτε  απότητ θ πρότητθσώνπότητ κατα θ νότητθμότητ  αρμότητθδιότητ  της  χώνθρας  στην
ότητπότητιθα εθχει σύνταχθειθ τότητ εθγγραφότητlxvi και γιθνότητνται απότητδεκταθ σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα, ότητμότητιθώνς,
στότητ αθρθρότητ 4.2.β) της παρότητύθσας.  

6.4.    
               Ενημερώντικαθ και τεχνικαθ φύλλαθδια και αθλλα εθντύπα-εταιρικαθ ηθ μη ι με ειδικότητθ τεχνικότητθ

περιεχότητθμενότητ, δηλαδηθ εθντύπα με αμιγώνθς τεχνικαθ χαρακτηριστικαθ, ότητθπώνς αριθμότητύθς, απότητδότητθσεις
σε διεθνειθς μότητναθδες, μαθηματικότητύθς τύθπότητύς και σχεθδια, πότητύ ειθναι δύνατότητθν να διαβαστότητύθν σε
καθθε γλώνθσσα και δεν ειθναι απαραιθτητη η μεταθφρασηθ τότητύς, lxvii μπότητρότητύθν να ύπότητβαθλλότητνται σε
αθλλη γλώνθσσα, χώνριθς να σύνότητδεύθότητνται απότητθ μεταθφραση στην ελληνικηθ.

6.5. Η  επικότητινώννιθα  με  την  αναθεθτότητύσα  αρχηθ,  καθώνθς  και  μεταξύ θ αύτηθς  και  τότητύ  αναδότητθχότητύ,  θα
γιθνότητνται ύπότητχρεώντικαθ στην ελληνικηθ γλώνθσσα.

6.6        Καταθ παρεθκκλιση, γιθνεται δεκτηθ η ύπότητβότητληθ τώνν ακότητθλότητύθώνν:
………………

              (ενός  ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών,  των δικαιολογητικών κατακύρωσης
συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο) 
στην …………….. γλώνθσσα  (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώνριθς να απαιτειθται επικύθρώνσηθ τότητύς, στότητ μεθτρότητ
πότητύ  τα  ανώντεθρών  εθγγραφα  ειθναι  καταχώνρισμεθνα  σε  επιθσημότητύς  ιστότητθτότητπότητύς  φότητρεθώνν
πιστότητπότητιθησης, στότητύς ότητπότητιθότητύς ύπαθρχει ελεύθθερη πρότητθσβαση, μεθσών διαδικτύθότητύ, και εφότητθσότητν ότητ
ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας παραπεθμπει σε αύτότητύθς, πρότητκειμεθνότητύ η επαληθθεύση της ισχύθότητς τότητύς να
ειθναι εύχερηθς για την αναθεθτότητύσα αρχηθlxviii. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημότητπραθτηση τότητύ εθργότητύ, την εκτεθλεση της σύθμβασης και την κατασκεύηθ τότητύ, εφαρμότητθζότητ-
νται ότητι διαταθξεις τώνν παρακαθτών νότητμότητθετημαθτώνν, ότητθπώνς ισχύθότητύν:

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

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

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

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

5. του  ν.  4624/2019  (Α΄  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας





δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.2  Οι σε εκτεθλεση τώνν ανώντεθρών διαταθξεώνν εκδότητθειθσες κανότητνιστικεθς πραθξεις lxxi, καθώνθς και λότητιπεθς

διαταθξεις πότητύ αναφεθρότητνται ρηταθ ηθ απότητρρεθότητύν απότητθ τα ότητριζότητθμενα στα σύμβατικαθ τεύθχη της πα-
ρότητύθσας καθώνθς και τότητ σύθνότητλότητ τώνν διαταθξεώνν τότητύ ασφαλιστικότητύθ, εργατικότητύθ, περιβαλλότητντικότητύθ
και  φότητρότητλότητγικότητύ θ δικαιθότητύ και γενικότητθτερα καθθε διαθταξη (ΑΝότητθμότητς,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και ερμηνεύτικηθ
εγκύθκλιότητς πότητύ διεθπει την αναθθεση και εκτεθλεση τότητύ εθργότητύ της παρότητύθσας σύθμβασης, εθστών και
αν δεν αναφεθρότητνται ρηταθ.

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





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

8.1. Τότητ εθργότητ χρηματότητδότηττειθται απότητθ τότητ Τεχνικότητθ Πρότητθγραμμα ΚΑΠ 20% lxxii

Τότητ  εθργότητ ύπότητθκειται  στις  κρατηθσειςlxxiii πότητύ  πρότητβλεθπότητνται  για  τα  εθργα  αύταθ,
περιλαμβανότητμεθνης  της  κραθτησης  ύθψότητύς  0,07  %  ύπεθρ  τώνν  λειτότητύργικώνθν  αναγκώνθν  της
Ενιαιθας  Ανεξαθρτητης  Αρχηθς  Δημότητσιθώνν  Σύμβαθσεώνν,  σύθμφώννα  με  τότητ  αθρθρότητ  4  παρ  3  ν.
4013/2011lxxiv,  της κραθτησης ύθψότητύς 0,06 % ύπεθρ τώνν λειτότητύργικώνθν αναγκώνθν της Αρχηθς
Εξεθτασης  Πρότητδικαστικώνθν  Πρότητσφύγώνθν,  σύθμφώννα  με  τότητ  αθρθρότητ  350  παρ.  3  τότητύ  ν.
4412/2016, της κραθτησης 6‰, σύθμφώννα με τις διαταθξεις τότητύ αθρθρότητύ 53 παρ. 7 περ. θ'
τότητύ ν.  4412/2016 και της ύπ' αριθμ.  ΔΝΣγ/ότητικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απότητθφασης τότητύ
Υπότητύργότητύ θ Υπότητδότητμώνθν  και  Μεταφότητρώνθν  (ΑΒ'  2235), της  κραθτησης  2,5‰  ύπεθρ  της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύθμφώννα με τις διαταθξεις τότητύ αθρθρότητύ 53 παρ. 7 περ. θ' τότητύ ν. 4412/2016
και  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απότητθφασης  τότητύ  Υπότητύργότητύ θ Υπότητδότητμώνθν  και
Μεταφότητρώνθν  (ΑΒ'  2780),  καθώνθς  και  της κραθτησης ύθψότητύς 0,02% ύπεθρ  της αναθπτύξης και
σύντηθρησης τότητύ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 36 παρ. 6 τότητύ ν. 4412/2016. 

8.2. Τα γενικα θ εθξότητδα, ότητθφελότητς κ.λ.π. τότητύ Αναδότητθχότητύ και ότητι επιβαρύθνσεις απότητθ φότητθρότητύς, δασμότητύθς
κ.λ.π.  καθότητριθζότητνται  στότητ  αντιθστότητιχότητ  αθρθρότητ  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρύθνει  τότητν  Κύθριότητ  τότητύ
Έργότητύ.

8.3. Οι πληρώνμεθς θα γιθνότητνται σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 152 τότητύ ν. 4412/2016 και τότητ αντιθστότητιχότητ
αθρθρότητ της Ε.Σ.Υ. Η πληρώνμηθ τότητύ εργότητλαβικότητύθ τιμηθματότητς θα γιθνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθεθτότητύσα αρχηθlxxv τηρώνθντας τις αρχεθς της ιθσης μεταχειθρισης και της διαφαθνειας, ζηταθ απότητθ τότητύς
πρότητσφεθρότητντες  ότητικότητνότητμικότητύθς  φότητρειθς,  ότητθταν  ότητι  πληρότητφότητριθες  η θ η  τεκμηριθώνση  πότητύ  πρεθπει  να
ύπότητβαθλλότητνται  ειθναι  η θ εμφανιθζότητνται  ελλιπειθς  η θ λανθασμεθνες,  σύμπεριλαμβανότητμεθνώνν  εκειθνώνν  στότητ
ΕΕΕΣ, ηθ ότητθταν λειθπότητύν σύγκεκριμεθνα εθγγραφα, να ύπότητβαθλλότητύν, να σύμπληρώνθνότητύν, να απότητσαφηνιθζότητύν
ηθ να ότητλότητκληρώνθνότητύν τις σχετικεθς πληρότητφότητριθες ηθ τεκμηριθώνση, εντότητθς πρότητθεσμιθας ότητθχι μικρότητθτερης τώνν
δεθκα (Α10) ημερώνθν και ότητθχι μεγαλύθτερης τώνν ειθκότητσι (Α20) ημερώνθν απότητθ την ημερότητμηνιθα κότητινότητπότητιθησης σε
αύτότητύθς της σχετικηθς πρότητθσκλησης, μεθσών της λειτότητύργικότητθτητας Η Επικότητινώννιθα» τότητύ ύπότητσύστηθματότητς,
σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στις διαταθξεις τώνν αθρθρώνν  102 και 103  τότητύ ν. 4412/2016.
Η  σύμπληθρώνση  η θ η  απότητσαφηθνιση  ζητειθται  και  γιθνεται  απότητδεκτη θ ύπότητ θ την  πρότητύοπότητθθεση  ότητθτι  δεν
τρότητπότητπότητιειθται  η  πρότητσφότητρα θ τότητύ  ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα  και  ότητθτι  αφότητρα θ σε  στότητιχειθα  η θ δεδότητμεθνα,  τώνν
ότητπότητιθώνν ειθναι αντικειμενικαθ εξακριβώνθσιμότητς ότητ πρότητγενεθστερότητς χαρακτηθρας σε σχεθση με τότητ πεθρας της
καταληκτικηθς  πρότητθεσμιθας  παραλαβηθς  πρότητσφότητρώνθν.  Τα  ανώντεθρών  ισχύθότητύν  κατ΄  αναλότητγιθαν  και  για
τύχότητθν  ελλειθπότητύσες  δηλώνθσεις,  ύπότητ θ την  πρότητύοπότητθθεση  ότητθτι  βεβαιώνθνότητύν  γεγότητνότητθτα  αντικειμενικώνθς
εξακριβώνθσιμα.lxxvi

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει  εκδοθεί  η  167/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΥ7Β7Λ1-ΓΒΒ) Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου .





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τιθτλότητς τότητύ εθργότητύ ειθναι: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΚΑΣ – ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗ».

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

Ο πρότητύοπότητλότητγισμότητθς δημότητπραθτησης τότητύ εθργότητύ ανεθρχεται σεlxxvii                           450.000,00 € 
Εύρώνθ και αναλύθεται σε:
Δαπαθνη Εργασιώνθν                                                                                                               264.117,18 €
Γενικαθ εθξότητδα και Όφελότητς εργότητλαθβότητύ (ΑΓ.Ε.+Ο.Ε.)                                                          47.541,09 €
Απρότητθβλεπταlxxviii (Απότητσότητστότητύθ 15% επιθ της δαπαθνης εργασιώνθν και τότητύ κότητνδύλιθότητύ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
πότητύ αναλώνθνότητνται σύθμφώννα με τότητύς ότητθρότητύς τότητύ αθρθρότητύ 156 παρ. 3.(Αα) τότητύ ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                  46.748,74€lxxix

Στότητ ανώντεθρών πότητσότητθ πρότητβλεθπεται αναθεώνθρηση στις τιμεθς πότητσότητύθ
σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 153 τότητύ ν. 4412/2016.                                                              4.496,21 €

Ρηθτρα πρότητθσθετης καταβότητληθς (Απριμ), (Αεφότητθσότητν πρότητβλεθπεται),  σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 149
τότητύ ν. 4412/2016 και τότητ αθρθρότητ 16 της παρότητύθσας.

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Ταμιευτήρας Λίμνης Τάκα Αρκαδίας.

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

      Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται στην στέψη του ταμιευτήρα της λίμνης να
γίνουν εργασίες:

 Α) Κατασκευή δικτύου άρδευσης  περιμετρικά της στέψης του Ταμιευτήρα.

 Β) Κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση της οδού στην στέψη του ταμιευτήρα,και της 
ανατολικής και δυτικής εισόδου “V” του χώρου.

 Γ)Κατασκευή πλακόστρωτου  και  τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, παγκάκια και αυτόνομων 
φωτιστικών σωμάτων   για την διαμόρφωση χώρων ανάπαυσης των επισκεπτών.

  Δ) Συντήρησή τμήματος οδού από Τ.Κ. Βουνό προς Λίμνη Τάκας.

 Ε) Τοποθετηση καθετης Σημανσης από την Ε.Ο. Τρίπολης – Σπαρτης έως την Λίμνη Τάκας.           

Επισημαίνεται ότητθτι, τότητ φύσικότητθ και ότητικότητνότητμικότητθ αντικειθμενότητ τώνν δημότητπρατότητύθμενώνν εθργώνν  δεν πρεθπει
να μεταβαθλλεται ότητύσιώνδώνθς καταθ τη διαθρκεια εκτεθλεσης της σύθμβασης, καταθ τα ότητριζότητθμενα στην παρ.
4 τότητύ αθρθρότητύ 132 ν. 4412/2016. Δύνατότητθτητα μεταβότητληθς ύφιθσταται, μότητθνότητ ύπότητθ τις πρότητύοπότητθεθσεις τώνν
αθρθρώνν 132lxxx και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεθπεται η χρηθση τώνν Ηεπιθ εθλασσότητν» δαπανώνθν με τότητύς ακότητθλότητύθότητύς ότητθρότητύς και περιότητρισμότητύθς:





 Δεν τρότητπότητπότητιειθται τότητ Ηβασικότητθ σχεθδιότητ» της πρότητκηθρύξης, ότητύθτε ότητι πρότητδιαγραφεθς τότητύ εθργότητύ, ότητθπώνς
περιγραθφότητνται στα σύμβατικαθ τεύθχη, ότητύθτε καταργειθται ότητμαθδα εργασιώνθν της αρχικηθς σύθμβασης. 

 Δεν θιθγεται η πληρότητθτητα, πότητιότητθτητα και λειτότητύργικότητθτητα τότητύ εθργότητύ. 

 Δεν χρησιμότητπότητιειθται για την πληρώνμηθ νεθώνν εργασιώνθν πότητύ δεν ύπηθρχαν στην αρχικηθ σύθμβαση. 

- Δεν ύπερβαιθνει η δαπαθνη αύτηθ, καταθ τότητν τελικότητθ εγκεκριμεθνότητ Ανακεφαλαιώντικότητθ Πιθνακα Εργασιώνθν
τότητύ εθργότητύ,  πότητσότητστότητ θ ειθκότητσι τότητις εκατότητ θ (Α20%) της σύμβατικηθς  δαπαθνης ότητμαθδας εργασιώνθν  τότητύ
εθργότητύ  ότητύθτε,  αθρότητιστικαθ,  πότητσότητστότητ θ δεθκα  τότητις  εκατότητ θ (Α10%)  της  δαπαθνης  της  αρχικηθς  αξιθας
σύθμβασης χώνριθς  Φ.Π.Α.,  αναθεώνθρηση τιμώνθν  και  απρότητθβλεπτες δαπαθνες.  Στην αθρότητιστικη θ αύτηθ
ανακεφαλαιθώνση λαμβαθνότητνται ύπότητθψη μότητθνότητ ότητι μεταφότητρεθς δαπαθνης απότητθ μιθα ότητμαθδα εργασιώνθν σε
αθλλη.
Τα  πότητσα θ πότητύ  εξότητικότητνότητμότητύθνται,  εφότητθσότητν  ύπερβαιθνότητύν  τα  ανώντεθρών  ότητθρια  (Α20%  η θ και  10%),
μειώνθνότητύν ισότητθπότητσα τη δαπαθνη της αξιθας σύθμβασης χώνριθς Φ.Π.Α., αναθεώνρηθσεις και απρότητθβλεπτες
δαπαθνες. Για τη χρηθση τώνν Ηεπιθ εθλασσότητν δαπανώνθν» απαιτειθται σε καθθε περιθπτώνση η σύθμφώννη
γνώνθμη  τότητύ  Τεχνικότητύ θ Σύμβότητύλιθότητύ,  ύθστερα  απότητ θ εισηθγηση  τότητύ  φότητρεθα  ύλότητπότητιθησης.
Ο  πρότητύοπότητλότητγισμότητθς  τώνν  εθργώνν  στα  ότητπότητιθα  εφαρμότητθζεται  η  παραθγραφότητς  αύτη θ αναλύθεται  σε
Οότητμαθδες εργασιώνθν, ότητι ότητπότητιθες σύντιθθενται απότητθ εργασιθες πότητύ ύπαθγότητνται σε ενιαιθα ύπότητσύθνότητλα τότητύ
τεχνικότητύ θ αντικειμεθνότητύ τώνν εθργώνν, εθχότητύν παρότητθμότητιότητ τρότητθπότητ κατασκεύηθς και επιδεθχότητνται τότητ ιθδιότητ
πότητσότητστότητθ εθκπτώνσης στις τιμεθς μότητναθδας τότητύς.  Με την  με αριθμ. ΔΝΣγ/ότητικ.38107/ΦΝ 466/2017
Απότητθφαση τότητύ Υπότητύργότητύθ Υπότητδότητμώνθν και Μεταφότητρώνθν (ΑB΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» , η ότητπότητιθα εθχει εφαρμότητγηθ
σε ότητθλα τα ώνς αθνών εθργα, πρότητσδιότητριθζότητνται ότητι ότητμαθδες εργασιώνθν αναθ κατηγότητριθα εθργώνν.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  σύνότητλικη θ πρότητθεσμιθα  εκτεθλεσης  τότητύ  εθργότητύ,  ότητριθζεται  σε  ΕΚΑΤΟΝ  ΟΓΔΟΝΤΑ  (Αριθ.  180)
ημερολογιακές ημέρες  απότητθ την ημεθρα ύπότητγραφηθς της σύθμβασης lxxxi

Αναλύτικότητθτερα στότητιχειθα για τις πρότητθεσμιθες  τότητύ εθργότητύ αναφεθρότητνται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλότητγηθ τότητύ Αναδότητθχότητύ, θα γιθνει σύθμφώννα με την Ηανότητικτηθ διαδικασιθα» τότητύ αθρθρότητύ
27 τότητύ ν. 4412/2016 και ύπότητθ τις πρότητύοπότητθεθσεις τότητύ νότητθμότητύ αύτότητύθ.

 
13.2 Η ότητικότητνότητμικηθ πρότητσφότητραθ τώνν διαγώννιζότητμεθνώνν, θα σύνταχθει θ και ύπότητβληθει θ σύθμφώννα

με τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 95 παρ. 2.(Αα) τότητύ ν. 4412/2016, καθώνθς και στην παρ. 3.5
περ. γ εθώνς στ της παρότητύθσας. 

 . 
13.3 Καθθε πρότητσφεθρώνν μπότητρειθ να ύπότητβαθλει μότητθνότητ μιθα πρότητσφότητραθ. lxxxii

13.4 Δεν επιτρεθπεται η ύπότητβότητληθ εναλλακτικώνθν πρότητσφότητρώνθν.lxxxiii

13.5 Δε γιθνότητνται δεκτεθς πρότητσφότητρεθς για μεθρότητς τότητύ αντικειμεθνότητύ της σύθμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτηθριότητ  για  την  αναθθεση  της  σύθμβασης  ειθναι  η  πλεθότητν  σύμφεθρότητύσα  απότητ θ ότητικότητνότητμικη θ αθπότητψη
πρότητσφότητραθ μότητθνότητ βαθσει τιμηθς (Αχαμηλότητθτερη τιμηθ).





Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την σύμμετότητχηθ στότητν διαγώννισμότητθ απαιτειθται η καταθθεση απότητθ τότητύς σύμμετεθχότητντες
ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς, καταθ τότητύς ότητθρότητύς της παρ. 1 τότητύ αθρθρότητύ 72  τότητύ ν. 4412/2016,
εγγύητικηθς επιστότητληθς σύμμετότητχηθς, πότητύ ανεθρχεται στότητ πότητσότητθ τώνν 7.258,07 εύρώνθlxxxiv

Στην περιθπτώνση εθνώνσης ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν, η εγγύθηση σύμμετότητχηθς περιλαμβαθνει
και τότητν ότητθρότητ ότητθτι η εγγύθηση καλύθπτει τις ύπότητχρεώνθσεις ότητθλώνν τώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν
πότητύ σύμμετεθχότητύν στην εθνώνση.

15.2 Οι εγγύητικεθς επιστότητλεθς σύμμετότητχηθς περιλαμβαθνότητύν, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 72 παρ.
12 τότητύ ν. 4412/2016, κατ’ ελαθχιστότητν τα ακότητθλότητύθα στότητιχειθα:
α) την ημερότητμηνιθα εθκδότητσης,
β) τότητν εκδότητθτη,
γ)  την  αναθεθτότητύσα  αρχη θ η θ τότητν  κύθριότητ  τότητύ  εθργότητύ  η θ τότητ  φότητρεθα  κατασκεύηθς  τότητύ
εθργότητύ................................,  πρότητς τότητν ότητπότητιθότητ απεύθύθνότητνται,
δ) τότητν αριθμότητθ της εγγύθησης,
ε) τότητ πότητσότητθ πότητύ καλύθπτει η εγγύθηση,
στ) την πληθρη επώννύμιθα, τότητν Α.Φ.Μ. και τη διεύθθύνση τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα ύπεθρ
τότητύ  ότητπότητιθότητύ  εκδιθδεται  η  εγγύθηση  (Αστην  περιθπτώνση  εθνώνσης  αναγραθφότητνται  ότητθλα  τα
παραπαθνών για καθθε μεθλότητς της εθνώνσης),
ζ)  τότητύς  ότητθρότητύς  ότητθτι:  αα)  η  εγγύθηση  παρεθχεται  ανεθκκλητα  και  ανεπιφύθλακτα,  ότητ  δε
εκδότητθτης παραιτειθται τότητύ δικαιώνθματότητς της διαιρεθσεώνς και της διζηθσεώνς, και ββ) ότητθτι σε
περιθπτώνση  καταθπτώνσης  αύτηθς,  τότητ  πότητσότητ θ της  καταθπτώνσης  ύπότητθκειται  στότητ  εκαθστότηττε
ισχύθότητν  τεθλότητς  χαρτότητσηθμότητύ. (ΑΗ  ύπότητπερ. αα΄  δεν  εφαρμότητθζεται  για  τις  εγγύηθσεις  πότητύ
παρεθχότητνται με γραμμαθτιότητ τότητύ Ταμειθότητύ Παρακαταθηκώνθν και Δανειθώνν).
η) τα στότητιχειθα της διακηθρύξης (Α αριθμότητθς,  εθτότητς,  τιθτλότητς εθργότητύ ) και την  καταληκτικηθ
ημερότητμηνιθα ύπότητβότητληθς πρότητσφότητρώνθν,
θ) την ημερότητμηνιθα ληθξης ηθ τότητν χρότητθνότητ ισχύθότητς της εγγύθησης,
ι) την αναθληψη ύπότητχρεθώνσης απότητθ τότητν εκδότητθτη της εγγύθησης να καταβαθλει τότητ πότητσότητθ της
εγγύθησης ότητλικαθ ηθ μερικαθ εντότητθς πεθντε (Α5) ημερώνθν μεταθ απότητθ απληθ εθγγραφη ειδότητπότητιθηση
εκειθνότητύ πρότητς τότητν ότητπότητιθότητ απεύθύθνεται.

15.3 Η εγγύθηση σύμμετότητχηθς πρεθπει να ισχύθει τότητύλαθχιστότητν για τριαθντα (Α30) ημεθρες μεταθ τη
ληθξη  τότητύ  χρότητθνότητύ  ισχύθότητς  της  πρότητσφότητραθς  τότητύ  αθρθρότητύ  19  της  παρότητύθσας,  ηθτότητι  μεθχρι
31/12/2023, αθλλώνς η πρότητσφότητραθ απότητρριθπτεται. Η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ, πριν τη
ληθξη της πρότητσφότητραθς, να ζηταθ απότητθ τότητύς πρότητσφεθρότητντες να παρατειθνότητύν, πριν τη ληθξη
τότητύς, τη διαθρκεια ισχύθότητς της πρότητσφότητραθς και της εγγύθησης σύμμετότητχηθς.

15.4 Η εγγύθηση σύμμετότητχηθς καταπιθπτει, αν ότητ πρότητσφεθρώνν:
 απότητσύθρει την πρότητσφότητραθ τότητύ καταθ τη διαθρκεια ισχύθότητς αύτηθς, 
 παρεθχει,  εν γνώνθσει  τότητύ,  ψεύδη θ στότητιχειθα η θ πληρότητφότητριθες πότητύ αναφεθρότητνται στότητ

αθρθρότητ 22 
 δεν  πρότητσκότητμιθσει  εγκαιθρώνς  τα  πρότητβλεπότητθμενα  στότητ  αθρθρότητ  23  της  παρότητύθσας

δικαιότητλότητγητικαθ
 στις περιπτώνθσεις τώνν παρ. 3, 4 και 5 τότητύ αθρθρότητύ 103 τότητύ ν. 4412/2016, περιθ

πρότητθσκλησης  για  ύπότητβότητλη θ δικαιότητλότητγητικώνθν  απότητ θ τότητν  πρότητσώνρινότητ θ αναθδότητχότητ,  αν,
κατα θ τότητν εθλεγχότητ τώνν παραπαθνών δικαιότητλότητγητικώνθν,  σύθμφώννα με τα αθρθρότητ 4.2
της παρότητύθσας, διαπιστώνθει θ ότητθτι τα στότητιχειθα πότητύ δηλώνθθηκαν στότητ ΕΕΕΣ ειθναι εκ
πρότητθεθσεώνς απατηλαθ, ηθ ότητθτι εθχότητύν ύπότητβληθειθ πλασταθ απότητδεικτικαθ στότητιχειθα, ηθ αν,
απότητ θ τα  παραπαθνών  δικαιότητλότητγητικα θ πότητύ  πρότητσκότητμιθσθηκαν  νότητμιθμώνς  και
εμπρότητθεθσμώνς, δεν απότητδεικνύθεται η μη σύνδρότητμηθ τώνν λότητθγώνν απότητκλεισμότητύθ τότητύ





αθρθρότητύ 18 ηθ η πληθρώνση μιας ηθ περισσότητθτερώνν απότητθ τις απαιτηθσεις τώνν,
 δεν πρότητσεθλθει εγκαιθρώνς για ύπότητγραφηθ τότητύ σύμφώννητικότητύθ.
 ύπότητβαθλει  μη καταθλληλη πρότητσφότητρα θ με  την εθννότητια της περ.  46 της παρ.  1  τότητύ

αθρθρότητύ2 τότητύ ν. 4412/2016
 δεν ανταπότητκριθειθ στη σχετικηθ πρότητθσκληση της αναθεθτότητύσας αρχηθς εντότητθς της 

πρότητβλεπότητθμενης, στότητ αθρθρότητ 4.1 (Αη) πρότητθεσμιθας και δεν ύπότητβαθλλει εξηγηθσεις, σε 
περιθπτώνση ασύνηθθιστα χαμηληθς πρότητσφότητραθς, lxxxv

15.5 Η εγγύθηση σύμμετότητχηθς επιστρεθφεται στότητν αναθδότητχότητ με την πρότητσκότητθμιση της εγγύθησης
καληθς εκτεθλεσης.
Η εγγύθηση σύμμετότητχηθς επιστρεθφεται στότητύς λότητιπότητύθς πρότητσφεθρότητντες, σύθμφώννα με τα
ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 72 τότητύ ν. 4412/2016 lxxxvi.

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

Δεν πρότητβλεθπεται η χότητρηθγηση πρότητκαταβότητληθς.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για την ύπότητγραφηθ της σύθμβασης απαιτειθται η παρότητχηθ εγγύθησης καληθς εκτεθλεσης, σύθμφώννα
με τότητ αθρθρότητ 72 παρ. 4 τότητύ ν. 4412/2016, τότητ ύθψότητς της ότητπότητιθας καθότητριθζεται σε πότητσότητστότητθ  5%  επιθ
της  εκτιμώνθμενης  αξιθας  της  σύθμβασης  (Αη θ τότητύ  τμηθματότητς  της  σύθμβασης,  σε  περιθπτώνση
ύπότητδιαιθρεσης  σε  τμηθματα),  χώνριθς  να  σύμπεριλαμβαθνότητνται  τα  δικαιώνθματα  πρότηταιθρεσης,  χώνριθς
Φ.Π.Α. και κατατιθθεται μεθχρι και την ύπότητγραφηθ τότητύ σύμφώννητικότητύθ lxxxvii .

Σε  περιθπτώνση  τρότητπότητπότητιθησης  της  σύθμβασης  κατα θ τότητ  αθρθρότητ  132  ν.  4412/2016,  η  ότητπότητιθα
σύνεπαθγεται  αύθξηση  της  σύμβατικηθς  αξιθας,  η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ ότητφειθλει  να  απαιτει θ απότητ θ τότητν
αναθδότητχότητ  να  καταθεθσει,  μεθχρι  και  την  ύπότητγραφη θ της  τρότητπότητπότητιημεθνης  σύθμβασης,
σύμπληρώνματικη θ εγγύθηση  τότητ  ύθψότητς  της  ότητπότητιθας  ανεθρχεται  σε  πότητσότητστότητ θ 5%  επι θ τότητύ  πότητσότητύ θ της
αύθξησης της αξιθας της σύθμβασης, χώνριθς ΦΠΑ.

Οι εγγύητικεθς επιστότητλεθς καληθς εκτεθλεσης περιλαμβαθνότητύν κατ’ ελαθχιστότητν τα αναφερότητθμενα στην
παραθγραφότητ 15.2 της παρότητύθσας, πλην της περ. (Αη), και επιπρότητθσθετα, τότητν αριθμότητθ και τότητν τιθτλότητ της
σχετικηθς σύθμβασης .

Η  εγγύθηση  καληθς  εκτεθλεσης  της  σύθμβασης  καλύθπτει  σύνότητλικα θ και  χώνριθς  διακριθσεις  την
εφαρμότητγη θ ότητθλώνν  τώνν  ότητθρώνν  της  σύθμβασης  και  καθθε  απαιθτηση  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  η θ τότητύ
κύριθότητύ τότητύ εθργότητύ εθναντι τότητύ αναδότητθχότητύ.

Ο  χρότητθνότητς  ισχύθότητς  της  εγγύθησης  καληθς  εκτεθλεσης  πρεθπει  να  ειθναι  μεγαλύθτερότητς  κατα θ τρεις  (Α3)
τότητύλαθχιστότητν μηθνες απότητ θ τότητ αθθρότητισμα της σύμβατικηθς  πρότητθεσμιθας,  της ότητριακηθς  πρότητθεσμιθας και
τότητύ χρότητθνότητύ ύπότητχρεώντικηθς σύντηθρησης τότητύ εθργότητύ, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 171 τότητύ ν. 4412 και τα
εθγγραφα της παρότητύθσας σύθμβασης.

Η  εγγύθηση  καληθς  εκτεθλεσης  καταπιθπτει  ύπεθρ  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς,  στην  περιθπτώνση
παραθβασης απότητθ τότητν αναθδότητχότητ τώνν ότητθρώνν της σύθμβασης, ότητθπώνς αύτηθ ειδικότητθτερα ότητριθζει.

Οι  εγγύητικεθς  επιστότητλεθς  καληθς  εκτεθλεσης,  καταπιθπτότητύν  με  αιτιότητλότητγημεθνη  απότητθφαση  της
αναθεθτότητύσας  αρχηθς,  η  ότητπότητιθα  εκδιθδεται  μετα θ απότητ θ πρότητηγότητύθμενη  εισηθγηση  της  Διεύθύθνότητύσας
Υπηρεσιθας. lxxxviii

Ειδικαθ,  σε περιθπτώνση ότητριστικότητπότητιθησης της απότητθφασης εθκπτώνσης τότητύ αναδότητθχότητύ, τότητ σύθνότητλότητ τώνν
εγγύηθσεώνν για την καληθ εκτεθλεση τότητύ εθργότητύ, καταπιθπτει ύπεθρ τότητύ κύριθότητύ τότητύ εθργότητύ, ώνς ειδικηθ





πότητινικηθ ρηθτρα, και καταθ μεθγιστότητ μεθχρι τότητ ύπότητλειπότητθμενότητ πρότητς κατασκεύηθ πότητσότητθ της σύθμβασης και
εφότητθσότητν ληφθειθ ύπότητθψη πρότητς επιστρότητφηθ αρνητικότητθς λότητγαριασμότητθς. lxxxix

Η εγγύθηση καληθς εκτεθλεσης, ότητθπώνς αύτηθ διαμότητρφώνθθηκε κατότητθπιν τρότητπότητπότητιηθσεώνν της σύθμβασης,
κατα θ τότητ  αθρθρότητ  132  τότητύ  ν.  4412/2016,  μειώνθνεται  αμεθσώνς  μετα θ απότητ θ την  εθγκριση  της  τελικηθς
επιμεθτρησης  απότητ θ τη  διεύθύθνότητύσα  ύπηρεσιθα,  κατα θ πότητσότητστότητ θ εβδότητμηθντα  τότητις  εκατότητ θ (Α70%)  της
σύνότητλικηθς αξιθας.xc 

Τότητ σύθνότητλότητ τώνν εγγύηθσεώνν καληθς εκτεθλεσης επιστρεθφεται χώνριθς καθύστεθρηση, αμεθσώνς μεταθ απότητθ
την εθγκριση τότητύ πρώντότητκότητθλλότητύ παραλαβηθς και την εθγκριση τότητύ τελικότητύθ λότητγαριασμότητύθ τότητύ εθργότητύ.

17.2 Εγγύθηση καληθς λειτότητύργιθας

..........................................xci

17.  3 Οι  κρατηθσεις  της  παρ.  12  τότητύ  αθρθρότητύ  152  τότητύ  ν.  4412/2016,  περι θ λότητγαριασμώνθν  και
πιστότητπότητιηθσεώνν, μπότητρει θ να αντικατασταθότητύθν ότητπότηττεδηθπότηττε απότητθ τότητν αναθδότητχότητ, μερικαθ ηθ ότητλικαθ, με
ισότητθπότητση εγγύητικηθ επιστότητληθ. Οι εγγύηθσεις αύτεθς περιότητριθζότητνται καταθ πότητσότητστότητθ πεθντε τότητις εκατότητθ
(Α5%)  επι θ της  αξιθας  τώνν  εργασιώνθν  πότητύ  περιλαμβαθνότητνται  στις  ύπότητβεβλημεθνες  στην  ύπηρεσιθα
επιμετρηθσεις.  Η μειθώνση απότητφασιθζεται  απότητ θ τη  διεύθύθνότητύσα ύπηρεσιθα,  ύθστερα απότητ θ αιθτηση τότητύ
αναδότητθχότητύ,  η  ότητπότητιθα  σύνότητδεύθεται  απότητ θ ειδικότητ θ απότητλότητγισμότητ θ τώνν  εργασιώνθν  τώνν  ότητπότητιθώνν  εθχότητύν
ύπότητβληθειθ ότητι επιμετρηθσεις.xcii

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγύητικεθς  επιστότητλεθς  τώνν  αθρθρώνν  15,  16  και  17  εκδιθδότητνται  απότητ θ πιστώντικα θ ηθ
χρηματότητδότηττικαθ ιδρύθματα ηθ ασφαλιστικεθς επιχειρηθσεις καταθ την εθννότητια τώνν περιπτώνθσεώνν β΄ και
γ΄ της παρ. 1 τότητύ αθρθρότητύ 14 τότητύ ν. 4364/ 2016 (ΑΑ΄13) πότητύ λειτότητύργότητύθν νότητθμιμα στα κραθτη- μεθλη
της  Ένώνσης  η θ τότητύ  Εύρώνπαιοκότητύ θ Οικότητνότητμικότητύ θ Χώνθρότητύ  η θ στα  κραθτη-μεθρη  της  ΣΔΣ  και  εθχότητύν,
σύθμφώννα με τις ισχύθότητύσες διαταθξεις, τότητ δικαιθώνμα αύτότητθ. Μπότητρότητύθν, επιθσης, να εκδιθδότητνται απότητθ τότητ
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η θ να  παρεθχότητνται  με  γραμμαθτιότητ  τότητύ  Ταμειθότητύ  Παρακαταθηκώνθν  και  Δανειθώνν  με
παρακαταθθεση σε αύτότητ θ τότητύ αντιθστότητιχότητύ χρηματικότητύ θ πότητσότητύθ.xciii Αν σύσταθει θ παρακαταθηθκη με
γραμμαθτιότητ  παρακαταθθεσης  χρεότητγραθφώνν  στότητ  Ταμειθότητ  Παρακαταθηκώνθν  και  Δανειθώνν,  τα
τότητκότητμεριθδια  η θ μεριθσματα πότητύ  ληθγότητύν  κατα θ τη  διαθρκεια  της  εγγύθησης  επιστρεθφότητνται  μετα θ τη
ληθξη τότητύς στότητν ύπεθρ ότητύ η εγγύθηση ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα.

17.Α.2 Οι εγγύητικεθς επιστότητλεθς εκδιθδότητνται κατ’ επιλότητγηθ τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα/αναδότητθχότητύ απότητθ
εθνα ηθ περισσότητθτερότητύς εκδότητθτες της παραπαθνών παραγραθφότητύ,   ανεξαρτηθτώνς τότητύ ύθψότητύς τώνν.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxciv. 
Άρθρότητ 18: Ημερότητμηνιθα και ώνθρα  ληθξης της πρότητθεσμιθας ύπότητβότητληθς τώνν πρότητσφότητρώνθν-απότητσφραθγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορώνxcv ορίζεται  η
31/10/2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
3/11/2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.

Αν,  για  λότητθγότητύς  ανώντεθρας  βιθας η θ για  τεχνικότητύθς  λότητθγότητύς  δεν  διενεργηθει θ η  απότητσφραθγιση  κατα θ την
ότητρισθειθσα ημεθρα ηθ αν μεθχρι τη μεθρα αύτηθ δεν εθχει ύπότητβληθειθ καμιθα πρότητσφότητραθ, η απότητσφραθγιση και η
καταληκτικη θ ημερότητμηνιθα  αντιθστότητιχα  μετατιθθενται  σε  ότητπότητιαδηθπότηττε  αθλλη  ημεθρα,  με  απότητθφαση  της
αναθεθτότητύσας  αρχηθς.  Η  απότητθφαση  αύτη θ κότητινότητπότητιειθται   στότητύς  πρότητσφεθρότητντες, μεθσών  της
λειτότητύργικότητθτητας κΕπικότητινώννιθαπ,  πεθντε (Α5) τότητύλαθχιστότητν εργαθσιμες ημεθρες πριν τη νεθα ημερότητμηνιθα,
και αναρταθται στότητ ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστότητσελιθδα της αναθεθτότητύσας αρχηθς, εφότητθσότητν διαθεθτει, καθώνθς και





στότητν  ειδικότητθ,  δημότητθσια  πρότητσβαθσιμότητ,  χώνθρότητ  κηλεκτρότητνικότητι θ διαγώννισμότητιθπ  της  πύθλης
www.promitheus.gov.gr   τότητύ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νεθα  αύτη θ ημερότητμηνιθα  δεν  καταστει θ δύνατη θ η
απότητσφραθγιση τώνν πρότητσφότητρώνθν ηθ δεν ύπότητβληθότητύθν πρότητσφότητρεθς, μπότητρειθ να ότητρισθειθ και νεθα ημερότητμηνιθα,
εφαρμότητζότητμεθνώνν καταθ τα λότητιπαθ τώνν διαταθξεώνν τώνν δύθότητ πρότητηγότητύθμενώνν εδαφιθώνν. Σε περιθπτώνση πότητύ
και  στη  νεθα  αύτη θ ημερότητμηνιθα  δεν  καταστει θ δύνατη θ η  απότητσφραθγιση  τώνν  πρότητσφότητρώνθν  η θ δεν
ύπότητβληθότητύθν πρότητσφότητρεθς, διεξαθγεται νεθα διαδικασιθα σύθναψης δημότητθσιας σύθμβασης για τότητ εν λότητθγών
εθργότητ  με  την  εκ  νεθότητύ  τηθρηση  ότητθλώνν  τώνν  διατύπώνθσεώνν  δημότητσιότητθτητας  πότητύ  πρότητβλεθπότητνται  στις
διαταθξεις τότητύ παρότητθντότητς (Αεπαναληπτικότητθς διαγώννισμότητθς, σύθμφώννα με τις διαταθξεις τότητύ αθρθρότητύ 98
παρ. 1 περ. α τότητύ ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Καθθε ύπότητβαλλότητθμενη πρότητσφότητραθ δεσμεύθει τότητν σύμμετεθχότητντα στότητν διαγώννισμότητθ καταθ τη διαθταξη
τότητύ  αθρθρότητύ  97  τότητύ  ν.  4412/2016,  για  διαθστημα  13  μηνώνθνxcvi,  απότητ θ την  ημερότητμηνιθα  ληθξης  της
πρότητθεσμιθας ύπότητβότητληθς τώνν πρότητσφότητρώνθν.

19.2 Πρότητσφότητρα θ πότητύ  ότητριθζει  χρότητθνότητ  ισχύθότητς  μικρότητθτερότητ  απότητ θ αύτότητθν  πότητύ  πρότητβλεθπεται  στότητ  παρότητθν
απότητρριθπτεται ώνς μη κανότητνικηθxcvii.

19.3 Η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ,  πριν τη ληθξη τότητύ χρότητθνότητύ ισχύθότητς της πρότητσφότητραθς, να ζηταθ απότητθ
τότητύς πρότητσφεθρότητντες να παρατειθνότητύν τη διαθρκεια ισχύθότητς της πρότητσφότητραθς τότητύς και της εγγύθησης
σύμμετότητχηθς.  κατ’ ανώνθτατότητ ότητθριότητ για χρότητνικότητθ διαθστημα ιθσότητ με τότητ πρότητβλεπότητθμενότητ στην παρ. 19.1 .
Μετα θ απότητ θ τη  ληθξη  και  τότητύ  παραπαθνών  ανώνθτατότητύ  χρότητνικότητύ θ ότητριθότητύ  παραθτασης  ισχύθότητς  της
πρότητσφότητραθς,  τα απότηττελεθσματα της  παρότητύθσας  διαδικασιθας  αναθθεσης ματαιώνθνότητνται,  εκτότητθς  αν  η
αναθεθτότητύσα  αρχη θ κριθνει,  κατα θ περιθπτώνση,  αιτιότητλότητγημεθνα,  ότητθτι  η  σύνεθχιση  της  διαδικασιθας
εξύπηρετειθ τότητ δημότητθσιότητ σύμφεθρότητν, ότητπότητθτε ότητι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς πότητύ σύμμετεθχότητύν στη διαδικασιθα
μπότητρότητύθν να επιλεθξότητύν να παρατειθνότητύν την πρότητσφότητραθ τότητύς,  εφότητθσότητν τότητύς ζητηθει θ πριν απότητθ την
παθρότητδότητ τότητύ ανώντεθρών ανώνθτατότητύ ότητριθότητύ παραθτασης της πρότητσφότητραθς τότητύς. Η διαδικασιθα αναθθεσης
σύνεχιθζεται  με  ότητθσότητύς  παρεθτειναν  τις  πρότητσφότητρεθς  τότητύς  και  απότητκλειθότητνται  ότητι  λότητιπότητι θ ότητικότητνότητμικότητιθ
φότητρειθς.

19.4 Αν  ληθξει  ότητ  χρότητθνότητς  ισχύθότητς  τώνν πρότητσφότητρώνθν  και  δεν  ζητηθει θ παραθταση  της  πρότητσφότητραθς,  η
αναθεθτότητύσα αρχη θ δύθναται,  με  αιτιότητλότητγημεθνη  απότητθφαση θ της,  εφότητθσότητν  η  εκτεθλεση  της  σύθμβασης
εξύπηρετει θ τότητ δημότητθσιότητ σύμφεθρότητν,  να ζητηθσει,  εκ τώνν ύστεθρώνν,  απότητ θ τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς  φότητρειθς
πότητύ σύμμετεθχότητύν στη διαδικασιθα να παρατειθνότητύν τότητν χρότητθνότητ ισχύθότητς της πρότητσφότητραθς τότητύς, καθώνθς
και της εγγύθησης σύμμετότητχηθς,  ότητπότητθτε η διαδικασιθα σύνεχιθζεται με τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς,  ότητι
ότητπότητιθότητι πρότητεθβησαν στις ανώντεθρών ενεθργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρότητύθσα Διακηθρύξη αναρτηθθηκε στότητ ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα  εθγγραφα  της  παρότητύθσας  διαδικασιθας  δημότητθσιας  σύθμβασης  καταχώνρηθθηκαν  στότητ  σχετικότητθ
ηλεκτρότητνικότητ θ χώνθρότητ  τότητύ  ΕΣΗΔΗΣ-  Δημότητθσια  Έργα  με  Σύστημικότητ θ Αύθξότητντα  Αριθμότητ θ 192801, και
αναρτηθθηκαν στη Διαδικτύακηθ Πύθλη (Αwww.promitheus.gov.gr) τότητύ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στην ιστότητσελιθδα της αναθεθτότητύσας αρχηθς (Αwww. ppel.gov.gr),  (Αεφότητθσότητν   διαθεθτει),  αναρταθται
σχετικηθ ενημεθρώνση, σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 2 της παρότητύθσας. 

4. Περιθληψη της  παρότητύθσας  Διακηθρύξης  δημότητσιεύθεται  στότητν  Ελληνικότητ θ Τύθπότητ xcviii, σύθμφώννα με  τότητ
αθρθρότητ 66 ν. 4412/2016 και αναρταθται στότητ πρότητθγραμμα κΔιαύθγειαπ diavgeia.gov.gr., 

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




Τα  εθξότητδα  τώνν  εκ  της  κειθμενης  νότητμότητθεσιθας  απαραιθτητώνν  δημότητσιεύθσεώνν  της  περιθληψης  της
δημότητπρασιθας στην ότητπότητιθα αναδειθχθηκε αναθδότητχότητς, βαρύθνότητύν τότητν ιθδιότητ και εισπραθττότητνται με τότητν πρώνθτότητ
λότητγαριασμότητθ πληρώνμηθς τότητύ εθργότητύ.  Τα εθξότητδα δημότητσιεύθσεώνν τώνν τύχότητθν πρότητηγότητύθμενώνν διαγώννισμώνθν
για  την  αναθθεση  τότητύ  ιθδιότητύ  εθργότητύ,  καθώνθς  και  τα  εθξότητδα  τώνν  μη  απαραιθτητώνν  εκ  τότητύ  νότητθμότητύ
δημότητσιεύθσεώνν βαρύθνότητύν την αναθεθτότητύσα αρχηθ και καταβαθλλότητνται απότητθ τις πιστώνθσεις τότητύ εθργότητύ.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςxcix

1. Πρότητσκαλότητύθνται ότητι,  κατα θ τα εθγγραφα της παρότητύθσας σύθμβασης,  δύναθμενότητι να λαθβότητύν μεθρότητς στη
διαδικασιθα σύθναψης σύθμβασης ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς,  πρότητκειμεθνότητύ η αναθεθτότητύσα αρχηθ να πρότητβει θ σε
παρότητύσιθαση  τότητύ  πρότητς  αναθθεση  εθργότητύ  και  σε  σχετικη θ διαβότητύθλεύση  στ..................................  (Ατότητθπότητς),
στις ......................................(Αημερότητμηνιθα και ώνθρα)

2. Εντότητθς δεθκα (Α10) ημερώνθν απότητθ την ώνς αθνών παρότητύσιθαση, καθθε ενδιαφερότητθμενότητς, μπότητρειθ να ύπότητβαθλει
τεύθχότητς παρατηρηθσεώνν για τότητ εθργότητ, την τεχνικηθ μελεθτη και τα τεύθχη δημότητπραθτησης, ότητικότητνότητμικαθ και
σύμβατικαθ.  Με  τότητ  τεύθχότητς  παρατηρηθσεώνν  θα  σχότητλιαθζεται  η  ότητρθότητθτητα  της  λύθσης,  τότητ  εφικτότητ θ της
κατασκεύηθς και θα επισημαιθνότητνται σφαθλματα τώνν ότητθρώνν τώνν εγγραθφώνν της σύθμβασης. Η σύμμετότητχηθ
τώνν ενδιαφερότητμεθνώνν στην ώνς αθνών παρότητύσιθαση και  η  ύπότητβότητλη θ τότητύ τεύθχότητύς παρατηρηθσεώνν ειθναι
πρότηταιρετικεθς, δεν σύνεπαθγότητνται την ύπότητχρεθώνση ύπότητβότητληθς πρότητσφότητραθς και δεν σύνιστότητύθν κώνθλύμα για
τη σύμμετότητχηθ τότητύς στη διαδικασιθα. 

3. Η αναθεθτότητύσα αρχηθ αξιότητλότητγει θ τα σύμπεραθσματα της διαβότητύθλεύσης και τα τεύθχη παρατηρηθσεώνν
πότητύ ύπότητβληθθηκαν και πρότητβαιθνει στις ακότητθλότητύθες ενεθργειες: 
α)  εφότητθσότητν  διαπιστώνθει θ η  εθλλειψη  παρατηρηθσεώνν  η θ εκτιμηθότητύθν  ώνς  μη  ότητρθεθς  ότητι  ύπότητβληθειθσες
παρατηρηθσεις, σύνεχιθζει τη διαδικασιθα, σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στα εθγγραφα της σύθμβασης ηθ 
β) εφότητθσότητν διαπιστώνθειθ η ύθπαρξη επότητύσιώνδώνθν σφαλμαθτώνν ηθ ελλειθψεώνν στα εθγγραφα της σύθμβασης
εκδιθδει  τεύθχότητς  τρότητπότητπότητιηθσεώνν/διότητρθώνθσεώνν  της  διακηθρύξης  η θ και  τώνν  λότητιπώνθν  εγγραθφώνν  της
σύθμβασης,  εντότητθς  πεθντε  (Α5)  ημερώνθν  απότητ θ τη  ληθξη  της  ημερότητμηνιθας  ύπότητβότητληθς  τώνν  τεύχώνθν
παρατηρηθσεώνν απότητθ τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς.  Στότητ τεύθχότητς αύτότητ θ περιλαμβαθνότητνται ότητι απαιτότητύθμενες
επότητύσιώνθδεις  τρότητπότητπότητιηθσεις/διότητρθώνθσεις.  Τότητ  τεύθχότητς  κότητινότητπότητιειθται,  με  απότητθδειξη,  σε  ότητθλότητύς  τότητύς
ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς πότητύ εθλαβαν τα εθγγραφα της σύθμβασης, και αναρταθται στότητ ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
και  στην  ιστότητσελιθδα  της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς,  εφότητθσότητν  διαθεθτει.  Στότητ  ώνς  αθνών  τεύθχότητς  μπότητρει θ να
πρότητβλεθπεται  η  διεξαγώνγη θ της  δημότητπρασιθας  σε  μεταγενεθστερη  ημερότητμηνιθα  με  τηθρηση  τώνν
διατύπώνθσεώνν δημότητσιότητθτητας  σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 20 της παρότητύθσας ,  ότητι πρότητθεσμιθες τώνν ότητπότητιθώνν
ανεθρχότητνται κατ’ ελαθχιστότητν στότητ εθνα τριθτότητ (Α1/3) ηθ 
γ) εφότητθσότητν διαπιστώνθειθ η ύθπαρξη ότητύσιώνδώνθν σφαλμαθτώνν ηθ ελλειθψεώνν σε ότητπότητιότητδηθπότηττε στότητιχειθότητ τώνν
εγγραθφώνν της σύθμβασης, ανακαλει θ τη διακηθρύξη τότητύ διαγώννισμότητύθ. Στη σύνεθχεια, πρότητβαιθνει σε νεθα
διαδικασιθα σύθναψης της σύθμβασης εθργότητύ, διότητρθώνθνότητντας τα σχετικαθ σφαθλματα και ελλειθψεις. 

4. Τότητ τεύθχότητς τρότητπότητπότητιηθσεώνν σύγκαταλεθγεται στα εθγγραφα της σύθμβασης και απότηττελειθ αναπότητθσπαστότητ
μεθρότητς  της  σύθμβασης  μετα θ την  ύπότητγραφη θ της.  Αντιθθετα,  τα  ύπότητβληθεθντα  απότητ θ τότητύς  ότητικότητνότητμικότητύθς
φότητρειθς  τεύθχη  παρατηρηθσεώνν  δεν  απότηττελότητύθν  σύμβατικα θ στότητιχειθα  και  δεν  χρησιμότητπότητιότητύθνται  για
ερμηνειθα της σύθμβασης.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύθμβαση ανατιθθεται βαθσει τότητύ κριτηριθότητύ τότητύ αθρθρότητύ 14 της παρότητύθσας, σε πρότητσφεθρότητντα ότητ ότητπότητιθότητς
δεν απότητκλειθεται απότητθ τη σύμμετότητχη θ βαθσει της παρ. Α τότητύ αθρθρότητύ 22 της παρότητύθσας και πληρότητι θ τα
κριτηθρια επιλότητγηθς τώνν παρ. Β, Γ, Δ και Ε τότητύ αθρθρότητύ 22 της παρότητύθσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαιθώνμα  σύμμετότητχηθς  εθχότητύν  φύσικα θ η θ νότητμικα θ πρότητθσώνπα,  η θ ενώνθσεις  αύτώνθν  c   πότητύ
δραστηριότητπότητιότητύθνται στην κατηγότητριθα/ες εθργότητύ  στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  και
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω ci και πότητύ ειθναι εγκατεστημεθνα σεcii:
α) σε κραθτότητς-μεθλότητς της Ένώνσης,
β) σε κραθτότητς-μεθλότητς τότητύ Εύρώνπαιοκότητύθ Οικότητνότητμικότητύθ Χώνθρότητύ (ΑΕ.Ο.Χ.),
γ) σε τριθτες χώνθρες πότητύ εθχότητύν ύπότητγραθψει και κύρώνθσει τη ΣΔΣ, στότητ βαθμότητθ πότητύ η ύπότητθ αναθθεση δημότητθσια
σύθμβαση  καλύθπτεται  απότητ θ τα  Παραρτηθματα  1,  2,  4  ,  5,  6  και  7 ciii και  τις  γενικεθς  σημειώνθσεις  τότητύ
σχετικότητύθ με την Ένώνση Πρότητσαρτηθματότητς κ της ώνς αθνών Σύμφώννιθας, καθώνθς και
δ)  σε  τριθτες  χώνθρες πότητύ δεν εμπιθπτότητύν στην περιθπτώνση γ΄  της παρότητύθσας παραγραθφότητύ και  εθχότητύν
σύναθψει διμερειθς ηθ πότητλύμερειθς σύμφώννιθες με την Ένώνση σε θεθματα διαδικασιώνθν αναθθεσης δημότητσιθώνν
σύμβαθσεώνν.

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

21.2 Οικότητνότητμικότητθς φότητρεθας σύμμετεθχει ειθτε μεμότητνώνμεθνα ειθτε ώνς μεθλότητς εθνώνσηςcv,

21.3 Οι ενώνθσεις ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν σύμμετεθχότητύν ύπότητθ τότητύς ότητθρότητύς τώνν παρ. 2, 3 και 4 τότητύ αθρθρότητύ 19
και τώνν παρ. 1 (Αγ) και (Αε)  τότητύ αθρθρότητύ 76  τότητύ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειθται απότητθ τις εν λότητθγών ενώνθσεις να περιβληθότητύθν σύγκεκριμεθνη νότητμικηθ μότητρφηθ για την ύπότητβότητληθ
πρότητσφότητραθς.  Σε περιθπτώνση πότητύ η εθνώνση αναδειχθει θ αναθδότητχότητς η νότητμικηθ της μότητρφηθ πρεθπει να ειθναι
τεθτότητια πότητύ να εξασφαλιθζεται η ύθπαρξη ενότητθς και μότητναδικότητύθ φότητρότητλότητγικότητύθ μητρώνθότητύ για την εθνώνση (Απχ
κότητινότητπραξιθα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμότητνώνμεθνότητι πρότητσφεθρότητντες πρεθπει να ικανότητπότητιότητύθν ότητθλα τα κριτηθρια πότητιότηττικηθς επιλότητγηθς. 

Στην περιθπτώνση εθνώνσης ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν, ισχύθότητύν τα εξηθς :

- αναφότητρικαθ με τις απαιτηθσεις τότητύ αθρθρότητύ 22 Α της παρότητύθσας, αύτεθς θα πρεθπει να ικανότητπότητιότητύθνται
απότητθ καθθε μεθλότητς της εθνώνσης 

- αναφότητρικαθ με τις απαιτηθσεις τότητύ αθρθρότητύ 22.Β της παρότητύθσας, καθθε μεθλότητς της εθνώνσης θα πρεθπει να
ειθναι  εγγεγραμμεθνότητ  στότητ σχετικότητ θ επαγγελματικότητ θ μητρώνθότητ, σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα στότητ ώνς αθνών
αθρθρότητ, τότητύλαθχιστότητν  σε  μια  απότητ θ τις  κατηγότητριθες  πότητύ  αφότητρα θ στότητ  ύπότητ θ αναθθεση  εθργότητ.  Περαιτεθρών,
αθρότητιστικαθ πρεθπει να καλύθπτότητνται ότητθλες ότητι κατηγότητριθες τότητύ εθργότητύ. 





22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καθθε  πρότητσφεθρώνν  αποκλείεται απότητ θ τη  σύμμετότητχη θ στην παρότητύθσα διαδικασιθα  σύθναψης σύθμβασης,
εφότητθσότητν σύντρεθχει στότητ πρότητθσώνπότητθ τότητύ (Ααν πρότητθκειται για μεμότητνώνμεθνότητ φύσικότητθ ηθ νότητμικότητθ πρότητθσώνπότητ) ηθ σε
εθνα απότητθ τα μεθλη τότητύ (Ααν πρότητθκειται περιθ εθνώνσης ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν) εθνας απότητθ τότητύς λότητθγότητύς τώνν πα -
ρακαθτών περιπτώνθσεώνν:

22.A.1. Όταν ύπαθρχει εις βαθρότητς τότητύ αμεταθκλητηcvi καταδικαστικηθ απότητθφαση για εθνα απότητθ τα ακότητθλότητύθα
εγκληθματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ότητθπώνς αύτηθ ότητριθζεται στότητ αθρθρότητ 2 της απότητθφασης-πλαιθσιότητ
2008/841/ΔΕΥ τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ της 24ης Οκτώνβριθότητύ 2008, για την καταπότητλεθμηση τότητύ ότητργανώνμεθνότητύ
εγκληθματότητς(ΑΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληθματα τότητύ αθρθρότητύ 187 τότητύ Πότητινικότητύθ Κώνθδικα
(Αεγκληματικηθ ότητργαθνώνση),

β) ενεργητική δωροδοκία, ότητθπώνς ότητριθζεται στότητ αθρθρότητ 3 της σύθμβασης περιθ της καταπότητλεθμησης της
δώνρότητδότητκιθας,  στην ότητπότητιθα ενεθχότητνται ύπαθλληλότητι τώνν Εύρώνπαιοκώνθν Κότητινότηττηθτώνν η θ τώνν κρατώνθν-μελώνθν
της Ένώνσης (ΑΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 τότητύ αθρθρότητύ 2 της απότητθφασης-πλαιθσιότητ
2003/568/ΔΕΥ τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ της 22ας Ιότητύλιθότητύ 2003, για την καταπότητλεθμηση της δώνρότητδότητκιθας στότητν
ιδιώντικότητθ τότητμεθα (ΑΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώνθς και ότητθπώνς ότητριθζεται στότητ εθνικότητθ διθκαιότητ τότητύ ότητικότητ-
νότητμικότητύθ φότητρεθα, και τα εγκληθματα τώνν αθρθρώνν 159Α (Αδώνρότητδότητκιθα πότητλιτικώνθν πρότητσώνθπώνν), 236 (Αδώνρότητ-
δότητκιθα ύπαλληθλότητύ), 237 παρ. 2-4 (Αδώνρότητδότητκιθα δικαστικώνθν λειτότητύργώνθν), 237Α παρ. 2 (Αεμπότητριθα επιρρότητ-
ηθς ι μεσαθζότητντες), 396 παρ. 2 (Αδώνρότητδότητκιθα στότητν ιδιώντικότητθ τότητμεθα) τότητύ Πότητινικότητύθ Κώνθδικα,

γ) απάτη, εις βαθρότητς τώνν ότητικότητνότητμικώνθν σύμφερότητθντώνν της Ένώνσης καταθ την εθννότητια τώνν αθρθρώνν 3 και
4 της Οδηγιθας (ΑΕΕ) 2017/1371 τότητύ Εύρώνπαιοκότητύθ Κότητινότητβότητύλιθότητύ και τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ της 5ης Ιότητύλιθότητύ
2017 σχετικαθ με την καταπότητλεθμηση, μεθσών τότητύ πότητινικότητύθ δικαιθότητύ, της απαθτης εις βαθρότητς τώνν ότητικότητνότητμι -
κώνθν σύμφερότητθντώνν της Ένώνσης (ΑL 198/28.07.2017) και τα εγκληθματα τώνν αθρθρώνν 159Α (Αδώνρότητδότητκιθα
πότητλιτικώνθν πρότητσώνθπώνν), 216 (Απλαστότητγραφιθα), 236 (Αδώνρότητδότητκιθα ύπαλληθλότητύ), 237 παρ. 2-4 (Αδώνρότητδότητκιθα
δικαστικώνθν  λειτότητύργώνθν),  242  (Αψεύδηθς  βεβαιθώνση,  νότητθθεύση  κ.λπ.)  374  (Αδιακεκριμεθνη  κλότητπηθ),  375
(Αύπεξαιθρεση), 386 (Ααπαθτη), 386Α (Ααπαθτη με ύπότητλότητγιστηθ), 386Β (Ααπαθτη σχετικηθ με τις επιχότητρηγηθσεις),
390 (Ααπιστιθα) τότητύ Πότητινικότητύθ Κώνθδικα και τώνν αθρθρώνν 155 επ. τότητύ Εθνικότητύθ Τελώννειακότητύθ Κώνθδικα (Αν.
2960/2001, Α’ 265), ότητθταν αύταθ στρεθφότητνται καταθ τώνν ότητικότητνότητμικώνθν σύμφερότητθντώνν της Εύρώνπαιοκηθς
Ένώνσης ηθ σύνδεθότητνται με την πρότητσβότητληθ αύτώνθν τώνν σύμφερότητθντώνν, καθώνθς και τα εγκληθματα τώνν αθρ-
θρώνν 23 (Αδιασύνότητριακηθ απαθτη σχετικαθ με τότητν ΦΠΑ) και 24 (Αεπικότητύρικεθς διαταθξεις για την πότητινικηθ
πρότητστασιθα τώνν ότητικότητνότητμικώνθν σύμφερότητθντώνν της Εύρώνπαιοκηθς Ένώνσης) τότητύ ν. 4689/2020 (ΑΑ’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρότητμότητκρατικεθς δραστηριότητθτητες, ότητθπώνς
ότητριθζότητνται, αντιστότητιθχώνς, στα αθρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιθας (ΑΕΕ) 2017/541 τότητύ Εύρώνπαιοκότητύθ Κότητινότητ-
βότητύλιθότητύ και τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ της 15ης Μαρτιθότητύ 2017, για την καταπότητλεθμηση της τρότητμότητκρατιθας και την
αντικαταθσταση της απότητθφασης-πλαισιθότητύ 2002/475/ΔΕΥ τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ και για την τρότητπότητπότητιθηση
της απότητθφασης 2005/671/ΔΕΥ τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ (ΑΕΕ L 88/31.03.2017)) ηθ ηθικηθ αύτότητύργιθα ηθ σύνεθργεια
ηθ απότητθπειρα διαθπραξης εγκληθματότητς, ότητθπώνς ότητριθζότητνται στότητ αθρθρότητ 14 αύτηθς, και τα εγκληθματα τώνν αθρ-
θρώνν  187Α  και  187Β  τότητύ  Πότητινικότητύ θ Κώνθδικα,  καθώνθς  και  τα  εγκληθματα τώνν  αθρθρώνν  32-35 τότητύ  ν.
4689/2020 (ΑΑ’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηθ χρηματότητδότητθτηση της τρότητμότητκρατιθας,
ότητθπώνς αύτεθς ότητριθζότητνται στότητ αθρθρότητ 1 της Οδηγιθας (ΑΕΕ) 2015/849 τότητύ Εύρώνπαιοκότητύθ Κότητινότητβότητύλιθότητύ και
τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ της 20ης Μαι  ότητύ  2015, σχετικαθ με την πρότητθληψη της χρησιμότητπότητιθησης τότητύ χρηματότητπι -
στώντικότητύθ σύστηθματότητς για τη νότητμιμότητπότητιθηση εσότητθδώνν απότητθ παραθνότητμες δραστηριότητθτητες ηθ για τη χρημα-
τότητδότητθτηση της  τρότητμότητκρατιθας, την  τρότητπότητπότητιθηση  τότητύ κανότητνισμότητύ θ (ΑΕΕ)  αριθμ.  648/2012 τότητύ Εύρών-
παιοκότητύθ Κότητινότητβότητύλιθότητύ και τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ, και την καταθργηση της ότητδηγιθας 2005/60/ΕΚ τότητύ Εύρών-
παιοκότητύ θ Κότητινότητβότητύλιθότητύ  και  τότητύ  Σύμβότητύλιθότητύ  και  της  ότητδηγιθας  2006/70/ΕΚ  της  Επιτρότητπηθς  (ΑΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκληθματα τώνν αθρθρώνν 2 και 39 τότητύ ν. 4557/2018 (ΑΑ’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ότητθπώνς ότητριθζότητνται στότητ αθρθρότητ 2 της
Οδηγιθας 2011/36/ΕΕ τότητύ Εύρώνπαιοκότητύθ Κότητινότητβότητύλιθότητύ και τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ της 5ης Απριλιθότητύ 2011, για





την πρότητθληψη και την καταπότητλεθμηση της εμπότητριθας ανθρώνθπώνν και για την πρότητστασιθα τώνν θύμαθτώνν
της, καθώνθς και για την αντικαταθσταση της απότητθφασης-πλαιθσιότητ 2002/629/ΔΕΥ τότητύ Σύμβότητύλιθότητύ (ΑΕΕ L
101 της 15.4.2011,  σ.  1),  και  τα εγκληθματα τότητύ αθρθρότητύ 323Α τότητύ Πότητινικότητύ θ Κώνθδικα (Αεμπότητριθα αν-
θρώνθπώνν). Ο ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας απότητκλειθεται επιθσης ότητθταν τότητ πρότητθσώνπότητ εις βαθρότητς τότητύ ότητπότητιθότητύ εκδότητθθη-
κε αμεταθκλητη καταδικαστικηθ απότητθφαση ειθναι μεθλότητς τότητύ διότητικητικότητύθ, διεύθύντικότητύθ ηθ επότητπτικότητύθ ότητρ-
γαθνότητύ τότητύ εν λότητθγών ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα ηθ εθχει εξότητύσιθα εκπρότητσώνθπησης, ληθψης απότητφαθσεώνν ηθ ελεθγχότητύ
σε αύτότητθ.

Η ύπότητχρεθώνση τότητύ πρότητηγότητύθμενότητύ εδαφιθότητύ αφότητραθ:

α) Στις περιπτώνθσεις εταιρειώνθν περιότητρισμεθνης εύθύθνης (ΑΕ.Π.Ε.), πρότητσώνπικώνθν εταιρειώνθν (Α Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιώντικώνθν Κεφαλαιότητύχικώνθν Εταιρειώνθν (Α Ι.Κ.Ε ), τότητύς διαχειριστεθς.

β) Στις περιπτώνθσεις ανώννύθμώνν εταιρειώνθν (ΑΑ.Ε.) τότητν Διεύθύθνότητντα Σύθμβότητύλότητ, τα μεθλη τότητύ Διότητικητικότητύθ
Σύμβότητύλιθότητύ, καθώνθς  και  τα  πρότητθσώνπα  στα  ότητπότητιθα  με  απότητθφαση  τότητύ  Διότητικητικότητύ θ Σύμβότητύλιθότητύ  εθχει
ανατεθειθ τότητ σύθνότητλότητ της διαχειθρισης και εκπρότητσώνθπησης της εταιρειθας.

γ) Στις περιπτώνθσεις τώνν σύνεταιρισμώνθν, τα μεθλη τότητύ Διότητικητικότητύθ Σύμβότητύλιθότητύ, ηθ

δ) στις ύπότητθλότητιπες περιπτώνθσεις νότητμικώνθν πρότητσώνθπώνν, τότητν, καταθ περιθπτώνση, νότητθμιμότητ  εκπρότητθσώνπότητcvii.

22.A.2

α) Όταν ότητ  πρότητσφεθρώνν εθχει αθετηθσει τις ύπότητχρεώνθσεις τότητύ ότητθσότητν αφότητραθ στην  καταβότητληθ φότητθρώνν ηθ ει-
σφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης και αύτότητθ εθχει διαπιστώνθειθ απότητθ δικαστικηθ ηθ διότητικητικηθ απότητθφαση με
τελεσιθδικη και δεσμεύτικηθ ισχύθ, σύθμφώννα με διαταθξεις της χώνθρας ότητθπότητύ ειθναι εγκατεστημεθνότητς ηθ την
εθνικηθ νότητμότητθεσιθα  ηθ/και 

β) η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ να απότητδειθξει με τα καταθλληλα μεθσα ότητθτι ότητ πρότητσφεθρώνν εθχει αθετηθσει τις
ύπότητχρεώνθσεις τότητύ ότητθσότητν αφότητραθ την καταβότητληθ φότητθρώνν ηθ εισφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης.

Αν ότητ πρότητσφεθρώνν ειθναι Έλληνας πότητλιθτης ηθ εθχει την εγκαταθστασηθ τότητύ στην Ελλαθδα, ότητι ύπότητχρεώνθσεις
τότητύ πότητύ αφότητρότητύθν τις εισφότητρεθς κότητινώννικηθς ασφαθλισης καλύθπτότητύν, τότητθσότητ την κύθρια, ότητθσότητ και την επι-
κότητύρικηθ ασφαθλιση.

Οι ύπότητχρεώνθσεις  τώνν περ.  α’  και  β’  θεώνρειθται  ότητθτι  δεν εθχότητύν αθετηθει θ εφότητθσότητν δεν εθχότητύν καταστειθ
ληξιπρότητθθεσμες ηθ εφότητθσότητν αύτεθς εθχότητύν ύπαχθειθ σε δεσμεύτικότητθ διακανότητνισμότητθ πότητύ τηρειθται.

Δεν απότητκλειθεται ότητ πρότητσφεθρώνν, ότητθταν εθχει εκπληρώνθσει τις ύπότητχρεώνθσεις τότητύ, ειθτε καταβαθλλότητντας τότητύς
φότητθρότητύς ηθ τις εισφότητρεθς κότητινώννικηθς ασφαθλισης πότητύ ότητφειθλει, σύμπεριλαμβανότητμεθνώνν, καταθ περιθπτώνση,
τώνν δεδότητύλεύμεθνώνν τότητθκώνν ηθ τώνν πρότητστιθμώνν, ειθτε ύπαγότητθμενότητς σε δεσμεύτικότητθ διακανότητνισμότητθ για την
καταβότητληθ τότητύς, στότητ μεθτρότητ πότητύ τηρειθ τότητύς ότητθρότητύς τότητύ δεσμεύτικότητύθ κανότητνισμότητύθcviii

22.A.3  α)  Κατ’  εξαιθρεση,  για τότητύς  πιότητ καθτών επιτακτικότητύθς  λότητθγότητύς δημότητθσιότητύ σύμφεθρότητντότητς............cix

(Αότητθπώνς δημότητθσιας ύγειθας η θ πρότητστασιθας τότητύ περιβαθλλότητντότητς, ότητι ότητπότητιθότητι σύμπληρώνθνότητνται απότητθ την ανα-
θεθτότητύσα αρχηθ ) δεν εφαρμότητθζότητνται ότητι παραθγραφότητι  22.A.1 και 22.A.2.

β) Κατ’ εξαιθρεση, ότητθταν  ότητ απότητκλεισμότητθς  ειθναι  σαφώνθς δύσαναθλότητγότητς, ιδιθώνς ότητθταν μότητθνότητ μικραθ πότητσαθ τώνν
φότητθρώνν ηθ τώνν εισφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης δεν εθχότητύν καταβληθει θ η θ ότητθταν ότητ  πρότητσφεθρώνν  ενημε-
ρώνθθηκε σχετικαθ με τότητ ακριβεθς πότητσότητθ πότητύ ότητφειθλεται λότητθγών αθεθτησης τώνν ύπότητχρεώνθσεώνθν τότητύ ότητθσότητν αφότητ-
ραθ στην καταβότητληθ φότητθρώνν ηθ εισφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης σε χρότητθνότητ καταθ τότητν ότητπότητιθότητ δεν ειθχε τη δύ-
νατότητθτητα να λαθβει μεθτρα, σύθμφώννα με τότητ τελεύταιθότητ εδαθφιότητ της περ. β' της παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 73 ν.
4412/2016, πριν απότητθ την εκπνότητηθ της πρότητθεσμιθας ύπότητβότητληθς πρότητσφότητραθς τότητύ αθρθρότητύ 18 της παρότητύθ-
σας, δεν εφαρμότητθζεται cxη παραθγραφότητς 22.Α.2.





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

(α) εθχει αθετηθσει τις ύπότητχρεώνθσεις πότητύ πρότητβλεθπότητνται στην παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 18 τότητύ ν. 4412/2016,
περιθ αρχώνθν πότητύ εφαρμότητθζότητνται στις διαδικασιθες σύθναψης δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν,                    

(β) εαθν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας τελειθ ύπότητθ πτώνθχεύση ηθ εθχει ύπαχθειθ σε διαδικασιθα  ειδικηθς εκκαθαθρισης
ηθ τελειθ ύπότητθ αναγκαστικηθ διαχειθριση απότητθ εκκαθαριστηθ ηθ απότητθ τότητ δικαστηθριότητ ηθ εθχει ύπαχθειθ σε διαδικα-
σιθα πτώνχεύτικότητύθ σύμβιβασμότητύθ ηθ εθχει αναστειθλει τις επιχειρηματικεθς τότητύ δραστηριότητθτητες ηθ εθχει ύπα-
χθειθ σε διαδικασιθα εξύγιθανσης και δεν τηρειθ τότητύς ότητθρότητύς αύτηθς ηθ εαθν βριθσκεται σε ότητπότητιαδηθπότηττε αναθλότητ-
γη καταθσταση πρότητκύθπτότητύσα απότητθ παρότητθμότητια διαδικασιθα, πρότητβλεπότητθμενη σε εθνικεθς διαταθξεις νότητθμότητύ. 

Η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ να μην απότητκλειθει εθναν ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα, ότητ ότητπότητιθότητς βριθσκεται σε μια εκ
τώνν κατασταθσεώνν πότητύ αναφεθρότητνται στην παρότητύθσα περιθπτώνση, ύπότητθ την πρότητύοπότητθθεση ότητθτι η αναθεθτότητύ-
σα αρχηθ εθχει απότητδειθξει ότητθτι ότητ εν λότητθγών φότητρεθας ειθναι σε θεθση να εκτελεθσει τη σύθμβαση, λαμβαθνότητντας
ύπότητθψη τις ισχύθότητύσες διαταθξεις και τα μεθτρα για τη σύνεθχιση της επιχειρηματικηθς τότητύ λειτότητύργιθας
(Απαρ. 5 αθρθρότητύ 73 τότητύ ν. 4412/2016), cxii

(γ) εαθν, με την επιφύθλαξη της παραγραθφότητύ 3β τότητύ αθρθρότητύ 44 τότητύ ν. 3959/2011(ΑΑ΄93), περιθ πότητινικώνθν
κύρώνθσεώνν και αθλλώνν διότητικητικώνθν σύνεπειώνθν, η αναθεθτότητύσα αρχηθ διαθεθτει επαρκώνθς εύθλότητγες ενδειθ -
ξεις πότητύ ότητδηγότητύθν στότητ σύμπεθρασμα ότητθτι ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας σύνηθψε σύμφώννιθες με αθλλότητύς ότητικότητνότητμι-
κότητύθς φότητρειθς με στότητθχότητ τη στρεθβλώνση τότητύ ανταγώννισμότητύθ,

(δ) εαθν μιθα καταθσταση σύθγκρότητύσης σύμφερότητθντώνν καταθ την εθννότητια τότητύ αθρθρότητύ 24 τότητύ ν. 4412/2016
δεν μπότητρειθ να θεραπεύθειθ απότηττελεσματικαθ με αθλλα, λιγότητθτερότητ παρεμβατικαθ, μεθσα,

(ε) εαθν μιθα καταθσταση στρεθβλώνσης τότητύ ανταγώννισμότητύθ απότητθ την πρότητθτερη σύμμετότητχηθ τώνν ότητικότητνότητμικώνθν
φότητρεθώνν καταθ την πρότητετότητιμασιθα της διαδικασιθας σύθναψης σύθμβασης, σύθμφώννα με ότητθσα ότητριθζότητνται στότητ
αθρθρότητ 48 τότητύ ν. 4412/2016, δεν μπότητρειθ να θεραπεύθειθ με αθλλα, λιγότητθτερότητ παρεμβατικαθ, μεθσα,

(στ) εαθν  ότητ  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας εθχει  επιδειθξει  σότητβαρη θ η θ επαναλαμβανότητθμενη πλημμεθλεια κατα θ την
εκτεθλεση ότητύσιώνθδότητύς απαιθτησης στότητ πλαιθσιότητ πρότητηγότητύθμενης δημότητθσιας σύθμβασης, πρότητηγότητύθμενης σύθμ-
βασης με αναθεθτότητντα φότητρεθα ηθ πρότητηγότητύθμενης σύθμβασης παραχώνθρησης πότητύ ειθχε ώνς απότηττεθλεσμα την
πρότητθώνρη καταγγελιθα της πρότητηγότητύθμενης σύθμβασης, απότητζημιώνθσεις ηθ αθλλες παρότητθμότητιες κύρώνθσεις,

(ζ) εαθν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας εθχει κριθειθ εθνότητχότητς εκ πρότητθεθσεώνς σότητβαρώνθν  απατηλώνθν δηλώνθσεώνν, καταθ
την παρότητχηθ τώνν πληρότητφότητριώνθν πότητύ απαιτότητύθνται για την εξακριθβώνση της απότητύσιθας τώνν λότητθγώνν απότητ-
κλεισμότητύθ ηθ την πληθρώνση τώνν κριτηριθώνν επιλότητγηθς, εθχει απότητκρύθψει τις πληρότητφότητριθες αύτεθς ηθ δεν ειθναι
σε θεθση να πρότητσκότητμιθσει τα δικαιότητλότητγητικαθ πότητύ απαιτότητύθνται κατ’ εφαρμότητγηθ τότητύ αθρθρότητύ 79 τότητύ ν.
4412/2016, περιθ Εύρώνπαιοκότητύθ Ενιαιθότητύ Εγγραθφότητύ Σύθμβασης, καθώνθς και τότητύ αθρθρότητύ 23 της παρότητύθσας,

(η) εαθν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας επιχειθρησε να επηρεαθσει με αθεθμιτότητ τρότητθπότητ τη διαδικασιθα ληθψης απότητ -
φαθσεώνν της αναθεθτότητύσας αρχηθς,  να απότητκτηθσει  εμπιστεύτικεθς  πληρότητφότητριθες  πότητύ ενδεθχεται  να τότητύ
απότητφεθρότητύν  αθεθμιτότητ  πλεότητνεθκτημα στη διαδικασιθα  σύθναψης σύθμβασης η θ να  παραθσχει  με  απατηλότητθ
τρότητθπότητ παραπλανητικεθς  πληρότητφότητριθες  πότητύ ενδεθχεται  να επηρεαθσότητύν ότητύσιώνδώνθς  τις  απότητφαθσεις  πότητύ
αφότητρότητύθν τότητν απότητκλεισμότητθ, την επιλότητγηθ ηθ την αναθθεση,

(θ) εαθν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας εθχει διαπραθξει σότητβαρότητθ επαγγελματικότητθ παραθπτώνμα, τότητ ότητπότητιθότητ θεθτει  σε
αμφιβότητλιθα την ακεραιότητθτηταθ τότητύ.

22.Α.5.  Απότητκλειθεται απότητθ τη σύμμετότητχηθ στη διαδικασιθα σύθναψης δημότητθσιας σύθμβασης (Αδιαγώννισμότητθ),
ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας εαθν σύντρεθχότητύν ότητι  πρότητύοπότητθεθσεις εφαρμότητγηθς  της παρ.  4 τότητύ αθρθρότητύ 8 τότητύ ν.
3310/2005 (Αεθνικός λόγος αποκλεισμού). cxiii

Οι  ύπότητχρεώνθσεις  της  παρότητύθσης  αφότητρότητύθν  στις  ανώνθνύμες  εταιρειθες  πότητύ  ύπότητβαθλλότητύν  πρότητσφότητραθ
αύτότηττελώνθς ηθ ώνς μεθλη εθνώνσης ηθ πότητύ σύμμετεθχότητύν στότητ μετότητχικότητθ κεφαθλαιότητ αθλλότητύ νότητμικότητύθ πρότητσώνθπότητύ





πότητύ  ύπότητβαθλλει  πρότητσφότητρα θ η θ σε  νότητμικα θ πρότητθσώνπα  της  αλλότητδαπηθς   πότητύ  αντιστότητιχότητύθν  σε  ανώνθνύμη
εταιρειθα.

Εξαιρότητύθνται της ύπότητχρεθώνσης αύτηθς: 

α) ότητι εισηγμεθνες στα χρηματιστηθρια κρατώνθν-μελώνθν της Εύρώνπαιοκηθς Ένώνσης ηθ τότητύ Οργανισμότητύθ Οικότητ -
νότητμικηθς Σύνεργασιθας και Αναθπτύξης (ΑΟ.Ο.Σ.Α.) εταιρειθες, 

β) ότητι εταιρειθες, τα δικαιώνθματα ψηθφότητύ τώνν ότητπότητιθώνν ελεθγχότητνται απότητθ μιθα ηθ περισσότητθτερες επιχειρηθσεις
επενδύθσεώνν  (Αinvestment  firms),  εταιρειθες  διαχειθρισης  κεφαλαιθώνν/ενεργητικότητύ θ (Αasset/fund
managers) η θ εταιρειθες διαχειθρισης κεφαλαιθώνν επιχειρηματικώνθν σύμμετότητχώνθν (Αprivate equity firms),
ύπότητθ την πρότητύοπότητθθεση ότητθτι ότητι τελεύταιθες αύτεθς εταιρειθες ελεθγχότητύν, σύνότητλικαθ πότητσότητστότητθ πότητύ ύπερβαιθνει
τότητ εβδότητμηθντα πεθντε τότητις εκατότητθ (Α75%) τώνν δικαιώνμαθτώνν ψηθφώνν και ειθναι επότητπτεύότητθμενες απότητθ Επιτρότητ-
πεθς  Κεφαλαιαγότητραθς  η θ αθλλες  αρμότητθδιες  χρηματότητότητικότητνότητμικεθς  αρχεθς  κρατώνθν  μελώνθν  της  Εύρώνπαιοκηθς
Ένώνσης ηθ τότητύ Ο.Ο.Σ.Α.cxiv

22.Α.6.  Η αναθεθτότητύσα αρχη θ απότητκλειθει  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα σε ότητπότητιότητδηθπότηττε χρότητνικότητ θ σημειθότητ κατα θ τη
διαθρκεια της διαδικασιθας σύθναψης σύθμβασης, ότητθταν απότητδεικνύθεται ότητθτι αύτότητθς βριθσκεται λότητθγών πραθξεώνν
ηθ παραλειθψεώνν αύτότητύθ ειθτε πριν ειθτε καταθ τη διαδικασιθα, σε μιθα απότητθ τις περιπτώνθσεις τώνν πρότητηγότητύθμε-
νώνν παραγραθφώνν. cxv 

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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.cxvi

22.Α.7. Οικότητνότητμικότητθς φότητρεθας πότητύ εμπιθπτει σε μια απότητθ τις κατασταθσεις πότητύ αναφεθρότητνται στις παρα-
γραθφότητύς 22.Α.1 και 22.Α.4cxvii, εκτότητθς απότητθ την περιθπτώνση β, μπότητρειθ να πρότητσκότητμιθζει στότητιχειθαcxviii πρότητκει-
μεθνότητύ να απότητδειθξει ότητθτι τα μεθτρα πότητύ εθλαβε επαρκότητύθν για να απότητδειθξότητύν την αξιότητπιστιθα τότητύ, παρότητθτι
σύντρεθχει ότητ σχετικότητθς λότητθγότητς απότητκλεισμότητύθ. Για τότητν σκότητπότητθ αύτότητθν, ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας απότητδεικνύθει ότητθτι
εθχει καταβαθλει ηθ εθχει δεσμεύθειθ να καταβαθλει απότητζημιθώνση για ζημιθες πότητύ πρότητκληθθηκαν απότητθ τότητ πότητινι-
κότητθ αδιθκημα ηθ τότητ παραθπτώνμα, ότητθτι εθχει διεύκρινιθσει τα γεγότητνότητθτα και τις περισταθσεις με ότητλότητκληρώνμεθνότητ
τρότητθπότητ, μεθσών ενεργότητύθ σύνεργασιθας με τις ερεύνητικεθς αρχεθς, και εθχει λαθβει σύγκεκριμεθνα τεχνικαθ και
ότητργανώντικαθ μεθτρα, καθώνθς και μεθτρα σε επιθπεδότητ πρότητσώνπικότητύθ καταθλληλα για την απότητφύγηθ περαιτεθρών
πότητινικώνθν αδικημαθτώνν ηθ παραπτώνμαθτώνν. cxix Τα μεθτρα πότητύ λαμβαθνότητνται απότητθ τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητ-
ρειθς αξιότητλότητγότητύθνται σε σύναθρτηση με τη σότητβαρότητθτητα και τις ιδιαιθτερες περισταθσεις τότητύ πότητινικότητύθ αδι-
κηθματότητς ηθ τότητύ παραπτώνθματότητς. Εαθν τα στότητιχειθα κριθότητύθν επαρκηθ, ότητ εν λότητθγών ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας δεν
απότητκλειθεται απότητθ τη διαδικασιθα σύθναψης σύθμβασης. Αν τα μεθτρα κριθότητύθν ανεπαρκηθ, γνώνστότητπότητιειθται
στότητν ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα τότητ σκεπτικότητθ της απότητθφασης αύτηθς. Οικότητνότητμικότητθς φότητρεθας πότητύ εθχει απότητκλειστειθ,
σύθμφώννα με τις κειθμενες διαταθξεις, με τελεσιθδικη απότητθφαση, απότητθ τη σύμμετότητχηθ σε διαδικασιθες σύθνα-
ψης σύθμβασης ηθ αναθθεσης παραχώνθρησης δεν μπότητρειθ να καθνει χρηθση της ανώντεθρών δύνατότητθτητας καταθ
την περιθότητδότητ τότητύ απότητκλεισμότητύθ πότητύ ότητριθζεται στην εν λότητθγών απότητθφαση

22.Α.8. Η απότητθφαση για την διαπιθστώνση της επαθρκειας ηθ μη τώνν επανότητρθώντικώνθν μεθτρώνν καταθ την
πρότητηγότητύθμενη παραθγραφότητ εκδιθδεται σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στις παρ. 8 και 9 τότητύ αθρθρότητύ 73 τότητύ ν.
4412/2016. cxx

22.Α.9. Οικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας,  σε  βαθρότητς  τότητύ  ότητπότητιθότητύ  εθχει  επιβληθει θ η  κύθρώνση  τότητύ  ότητριζότητθντιότητύ
απότητκλεισμότητύ θ σύθμφώννα  με  τις  κειθμενες  διαταθξεις,  και  για  τότητ  χρότητνικότητ θ διαθστημα  πότητύ  αύτη θ ότητριθζει
απότητκλειθεται απότητθ την παρότητύθσα διαδικασιθα σύθναψης της σύθμβασης.





Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) cxxi

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσότητν αφότητραθ την καταλληλότητθτητα για την αθσκηση της επαγγελματικηθς δραστηριότητθτητας, απαιτειθται  ότητι
ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  να ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  στότητ σχετικότητ θ επαγγελματικότητ θ μητρώνθότητ πότητύ τηρειθται  στότητ
κραθτότητς εγκαταθστασηθς τότητύς. Ειδικαθ ότητι πρότητσφεθρότητντες πότητύ ειθναι εγκατεστημεθνότητι στην Ελλαθδα απαιτειθ -
ται  να  ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  στότητ  Μητρώνθότητ  Εργότητληπτικώνθν  Επιχειρηθσεώνν  (ΑΜ.Ε.ΕΠ.)  για  τότητ  χρότητνικότητθ
διαθστημα πότητύ εξακότητλότητύθότητύθν να ισχύθότητύν ότητι μεταβατικεθς διαταθξεις τότητύ αθρθρότητύ 65 τότητύ π.δ. 71/2019 ηθ
στότητ Μητρώνθότητ Εργότητληπτικώνθν Επιχειρηθσεώνν Δημότητθσιώνν Έργώνν (ΑΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απότητθ την εθναρξη ισχύθότητς τότητύ
τελεύταιθότητύ ηθ στα Μητρώνθα Περιφερειακώνθν Ενότηττηθτώννcxxii, αναθ περιθπτώνση, στην κατηγότητριθα/-ιες εθργότητύ
τότητύ αθρθρότητύ 21 της παρότητύθσαςcxxiii. Οι πρότητσφεθρότητντες πότητύ ειθναι εγκατεστημεθνότητι σε κραθτότητς μεθλότητς της Εύ-
ρώνπαιοκηθς Ένώνσης απαιτειθται να ειθναι εγγεγραμμεθνότητι στα Μητρώνθα τότητύ παραρτηθματότητς ΧΙ τότητύ Πρότητ-
σαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαcxxiv

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

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

Σε  περιθπτώνση  εθνώνσης  ότητικότητνότητμικώνθν  φότητρεθώνν,  ότητι  παραπαθνών  ελαθχιστες  απαιτηθσεις  καλύθπτότητνται
αθρότητιστικαθ απότητθ τα μεθλη της εθνώνσης. 

Ειδικαθ ότητι εργότητληπτικεθς επιχειρηθσεις πότητύ ειθναι εγγεγραμμεθνες στότητ ΜΕΕΠ, για τότητ χρότητνικότητθ διαθστημα πότητύ
εξακότητλότητύθότητύθν να ισχύθότητύν ότητι μεταβατικεθς διαταθξεις τότητύ αθρθρότητύ 65 τότητύ π.δ. 71/2019, δεν θα πρεθπει να
ύπερβαιθνότητύν τα ανώνθτατα επιτρεπταθ ότητθρια ανεκτεθλεστότητύ ύπότητλότητιθπότητύ εργότητλαβικώνθν σύμβαθσεώνν, σύθμ-
φώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 20 παρ. 4 τότητύ ν. 3669/2008, ότητθπώνς ισχύθει.

Μετα θ απότητ θ τη  ληθξη  τώνν  ώνς  αθνών  μεταβατικώνθν  διαταθξεώνν  και  την  πληθρη  εθναρξη  ισχύθότητς  τότητύ  π.δ
71/2019, ότητι εργότητληπτικεθς επιχειρηθσεις πότητύ ειθναι εγγεγραμμεθνες στότητ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρεθπει να
ύπερβαιθνότητύν τα ανώνθτατα επιτρεπταθ ότητθρια ανεκτεθλεστότητύ ύπότητλότητιθπότητύ εργότητλαβικώνθν σύμβαθσεώνν, σύθμ-
φώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 64 αύτότητύθ.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταcxxv

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

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

Σε  περιθπτώνση  εθνώνσης  ότητικότητνότητμικώνθν  φότητρεθώνν,  ότητι  παραπαθνών  ελαθχιστες  απαιτηθσεις  καλύθπτότητνται
αθρότητιστικαθ απότητθ τα μεθλη της εθνώνσης. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςcxxvi

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

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

Όσότητν αφότητραθ τα κριτηθρια της ότητικότητνότητμικηθς και χρηματότητότητικότητνότητμικηθς επαθρκειας και τα κριτηθρια σχετικαθ
με την τεχνικη θ και επαγγελματικηθ ικανότητθτητα, εθνας ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας μπότητρειθ,  να στηριθζεται στις
ικανότητθτητες αθλλώνν φότητρεθώνν, ασχεθτώνς της νότητμικηθς φύθσης τώνν δεσμώνθν τότητύ με αύτότητύθς.  Στην περιθπτώνση
αύτηθ, απότητδεικνύθότητύν ότητθτι θα εθχότητύν στη διαθθεσηθ τότητύς τότητύς αναγκαιθότητύς πότητθρότητύς, με την πρότητσκότητθμιση της
σχετικηθς δεθσμεύσης τώνν φότητρεθώνν στην ικανότητθτητα τώνν ότητπότητιθώνν στηριθζότητνται.





Όσότητν αφότητραθ τα κριτηθρια πότητύ σχετιθζότητνται με τότητύς τιθτλότητύς σπότητύδώνθν και τα επαγγελματικαθ πρότητσότητθντα
πότητύ ότητριθζότητνται στην περιθπτώνση στ τότητύ Μεθρότητύς ΙΙ  τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς Α ν.
4412/2016 ηθ με την σχετικηθ επαγγελματικηθ εμπειριθα, ότητι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς, μπότητρότητύθν να βασιθζότητνται
στις ικανότητθτητες αθλλώνν φότητρεθώνν μότητθνότητ εαθν ότητι τελεύταιθότητι θα εκτελεθσότητύν τις εργασιθες ηθ τις ύπηρεσιθες για
τις ότητπότητιθες απαιτότητύθνται ότητι σύγκεκριμεθνες ικανότητθτητες.

Όταν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας στηριθζεται στις ικανότητθτητες αθλλώνν φότητρεθώνν ότητθσότητν αφότητραθ τα κριτηθρια πότητύ
σχετιθζότητνται με την ότητικότητνότητμικηθ και χρηματότητότητικότητνότητμικηθ επαθρκεια, ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας και αύτότητιθ ότητι
φότητρειθς ειθναι απότητθ κότητινότητύθ ύπεύθθύνότητιcxxvii για την εκτεθλεση της σύθμβασης.

Στην περιθπτώνση εθνώνσης ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν, η εθνώνση μπότητρει θ να στηριθζεται στις ικανότητθτητες τώνν
σύμμετεχότητθντώνν  στην  εθνώνση  η θ αθλλώνν  φότητρεθώνν  (Αγια  τα  κριτηθρια  της  ότητικότητνότητμικηθς  και
χρηματότητότητικότητνότητμικηθς  επαθρκειας  και  τα  κριτηθρια  σχετικα θ με  την  τεχνικη θ και  επαγγελματικηθ
ικανότητθτητα).

Η αναθεθτότητύσα αρχηθ ελεθγχει, σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 23 της παρότητύθσας, εαθν ότητι φότητρειθς,
στις ικανότητθτητες τώνν ότητπότητιθώνν πρότηττιθθεται να στηριχθει θ ότητ πρότητσφεθρώνν, πληρότητύθν τα σχετικαθ κριτηθρια
επιλότητγηθς και, εαθν σύντρεθχότητύν λότητθγότητι απότητκλεισμότητύθ καταθ τα ότητριζότητθμενα στην παρότητύθσα διακηθρύξη. 

Η αναθεθτότητύσα αρχη θ απαιτει θ απότητ θ τότητν  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα  να  αντικαταστηθσει  εθναν  φότητρεθα  πότητύ  δεν
πληρότητιθ σχετικότητθ κριτηθριότητ επιλότητγηθς ηθ για τότητν ότητπότητιθότητ σύντρεθχότητύν ότητι λότητθγότητι απότητκλεισμότητύθ τότητύ αθρθρότητύ 22.Α
της παρότητύθσας.

Η αντικαταθσταση τότητύ φότητρεθα, στις ικανότητθτητες τότητύ ότητπότητιθότητύ στηριθζεται ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας πότητύ δεν
πληρότητιθ σχετικότητθ κριτηθριότητ επιλότητγηθς  η θ για τότητν ότητπότητιθότητν σύντρεθχότητύν λότητθγότητι απότητκλεισμότητύθ της παρότητύθσας,
γιθνεται  κατότητθπιν  πρότητθσκλησης  πρότητς  τότητν  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα,  εντότητθς  τριαθντα  (Α30)  ημερώνθν  απότητ θ την
ημερότητμηνιθα κότητινότητπότητιθησης της πρότητθσκλησης στότητν ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα, για καθθε τριθτότητ στις ικανότητθτητες
τότητύ ότητπότητιθότητύ στηριθζεται, στότητ πλαιθσιότητ της παρότητύθσας διαδικασιθας αναθθεσης σύθμβασης. Ο φότητρεθας με τότητν
ότητπότητιθότητ αντικαθιθσταται ότητ φότητρεθας τότητύ πρότητηγότητύθμενότητύ εδαφιθότητύ δεν επιτρεθπεται να αντικατασταθει θ εκ
νεθότητύ.

Η εκτεθλεση τώνν ......cxxviii γιθνεται ύπότητχρεώντικαθ απότητθ τότητν πρότητσφεθρότητντα ηθ, αν η πρότητσφότητραθ ύπότητβαθλλεται
απότητθ εθνώνση ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν, απότητθ εθναν απότητθ τότητύς σύμμετεθχότητντες στην εθνώνση αύτηθ.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςcxxix

23.1 Κατα θ την  ύπότητβότητλη θ πρότητσφότητρώνθν  ότητι  ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  ύπότητβαθλλότητύν  τότητ  Εύρώνπαιοκότητ θ Ενιαιθότητ
Έγγραφότητ Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ), σύθμφώννα με τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 79  παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016, τότητ
ότητπότητιθότητ ισότητδύναμειθ με  ενημερώνμεθνη ύπεύθθύνη δηθλώνση, με τις σύνεθπειες τότητύ ν. 1599/1986 (ΑΑ΄75), ώνς
προκαταρκτική απόδειξη πρότητς αντικαταθσταση τώνν πιστότητπότητιητικώνθν πότητύ εκδιθδότητύν δημότητθσιες αρχεθς ηθ
τριθτα μεθρη, επιβεβαιώνθνότητντας ότητθτι ότητ εν λότητθγών ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας πληρότητιθ τις ακότητθλότητύθες πρότητύοπότητθεθσεις:
α)  δεν  βριθσκεται  σε  μιθα  απότητ θ τις  κατασταθσεις  τότητύ  αθρθρότητύ  22  Α  της  παρότητύθσας,
β) πληρότητιθ τα σχετικαθ κριτηθρια επιλότητγηθς τα ότητπότητιθα εθχότητύν καθότητρισθειθ, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 22 Β-Ε της
παρότητύθσας.

Σε  ότητπότητιότητδηθπότηττε  χρότητνικότητ θ σημειθότητ  κατα θ τη  διαθρκεια  της  διαδικασιθας,  μπότητρει θ να  ζητηθει θ απότητ θ τότητύς
πρότητσφεθρότητντες να ύπότητβαθλλότητύν ότητθλα ηθ ότητρισμεθνα δικαιότητλότητγητικαθ της επότητθμενης παραγραθφότητύ, ότητθταν αύτότητθ
απαιτειθται για την ότητρθηθ διεξαγώνγηθ της διαδικασιθας.

Τότητ ΕΕΕΣ φεθρει ύπότητγραφηθ με ημερότητμηνιθα εντότητθς τότητύ χρότητνικότητύθ διαστηθματότητς, καταθ τότητ ότητπότητιθότητ μπότητρότητύθν να
ύπότητβαθλότητνται πρότητσφότητρεθς. 

Αν στότητ διαθστημα πότητύ μεσότητλαβειθ μεταξύθ της ημερότητμηνιθας ύπότητγραφηθς τότητύ ΕΕΕΣ και της καταληκτικηθς





ημερότητμηνιθας ύπότητβότητληθς πρότητσφότητρώνθν εθχότητύν επεθλθει μεταβότητλεθς στα δηλώνθεθντα στότητιχειθα, εκ μεθρότητύς τότητύ,
στότητ ΕΕΕΣ,  ότητ ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας απότητσύθρει  την πρότητσφότητρα θ τότητύ,  χώνριθς  να απαιτειθται απότητθφαση της
αναθεθτότητύσας αρχηθς. Στη σύνεθχεια μπότητρειθ να την ύπότητβαθλει εκ νεθότητύ με επιθκαιρότητ ΕΕΕΣ.cxxx.

Ο ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας δύθναται να διεύκρινιθζει τις δηλώνθσεις και πληρότητφότητριθες πότητύ παρεθχει στότητ ΕΕΕΣ
με σύνότητδεύτικηθ ύπεύθθύνη δηθλώνση, την ότητπότητιθα ύπότητβαθλλει μαζιθ με τότητ ΕΕΕΣ. 

Καταθ την ύπότητβότητληθ τότητύ ΕΕΕΣ, καθώνθς και της σύνότητδεύτικηθς ύπεύθθύνης δηθλώνσης, ειθναι δύνατηθ, με μότητθνη
την ύπότητγραφηθ τότητύ καταθ περιθπτώνση εκπρότητσώνθπότητύ τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα, η πρότητκαταρκτικηθ απότητθδειξη
τώνν  λότητθγώνν  απότητκλεισμότητύ θ πότητύ  αναφεθρότητνται  στότητ  αθρθρότητ  22.Α.1  της  παρότητύθσας,  για  τότητ  σύθνότητλότητ  τώνν
φύσικώνθν πρότητσώνθπώνν πότητύ ειθναι μεθλη τότητύ διότητικητικότητύθ, διεύθύντικότητύθ ηθ επότητπτικότητύθ ότητργαθνότητύ τότητύ ηθ εθχότητύν
εξότητύσιθα εκπρότητσώνθπησης, ληθψης απότητφαθσεώνν ηθ ελεθγχότητύ σε αύτότητθν cxxxi.

Ως  εκπρότητθσώνπότητς  τότητύ  ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα,  για  την  εφαρμότητγη θ τότητύ  παρότητθντότητς,  νότητειθται  ότητ  νότητθμιμότητς
εκπρότητθσώνπότητς αύτότητύθ, ότητθπώνς πρότητκύθπτει απότητθ τότητ ισχύθότητν καταστατικότητθ ηθ τότητ πρακτικότητθ εκπρότητσώνθπησηθς τότητύ
κατα θ τότητ  χρότητθνότητ  ύπότητβότητληθς  της  πρότητσφότητραθς  η θ τότητ  αρμότητδιθώνς  εξότητύσιότητδότηττημεθνότητ  φύσικότητ θ πρότητθσώνπότητ  να
εκπρότητσώνπει θ τότητν  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα  για  διαδικασιθες  σύθναψης  σύμβαθσεώνν  η θ για  τη  σύγκεκριμεθνη
διαδικασιθα σύθναψης σύθμβασηςcxxxii.

Ο ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας φεθρει την ύπότητχρεθώνση,  να δηλώνθσει,  μεθσών τότητύ ΕΕΕΣ, με ακριθβεια στην ανα-
θεθτότητύσα αρχηθ,  ώνς εθχότητύσα την απότητκλειστικη θ αρμότητδιότητθτητα ελεθγχότητύ για την τύχότητθν σύνδρότητμη θ λότητθγώνν
απότητκλεισμότητύθcxxxiii, την καταθστασηθ τότητύ σε σχεθση με τότητύς λότητθγότητύς πότητύ πρότητβλεθπότητνται στότητ αθρθρότητ 73 τότητύ ν.
4412/2016 και στότητ αθρθρότητ 22.Α  της παρότητύθσηςcxxxiv και  ταύτότητθχρότητνα να επικαλεσθει θ και  τύχότητθν  λη-
φθεθντα μεθτρα πρότητς απότητκαταθσταση της αξιότητπιστιθας τότητύ.

Επισημαιθνεται  ότητθτι,  κατα θ την  απαθντηση  ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα  στότητ  ερώνθτημα  τότητύ  ΕΕΕΣ  η θ αθλλότητύ
αντιθστότητιχότητύ εντύθπότητύ ηθ δηθλώνσης για σύθναψη σύμφώννιώνθν με αθλλότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς με στότητθχότητ τη
στρεθβλώνση τότητύ ανταγώννισμότητύθ, η σύνδρότητμηθ περισταθσεώνν, ότητθπώνς η τριετηθς παραγραφηθ της παρ. 10
τότητύ αθρθρότητύ 73, περιθ λότητθγώνν απότητκλεισμότητύθ, ηθ η εφαρμότητγηθ της παρ. 3β τότητύ αθρθρότητύ 44 τότητύ ν. 3959/2011
(ΑΑ’ 93), αναλύθεται στότητ σχετικότητθ πεδιθότητ πότητύ πρότητβαθλλει κατότητθπιν θετικηθς απαθντησης.

Οι  πρότητηγότητύθμενες  αρνητικεθς  απαντηθσεις  στότητ  ανώντεθρών  ερώνθτημα  τότητύ  ΕΕΕΣ  η θ αθλλότητύ  αντιθστότητιχότητύ
εντύθπότητύ ηθ δηθλώνσης, απότητθ ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς ότητι ότητπότητιθότητι εμπιθπτότητύν στότητ πεδιθότητ εφαρμότητγηθς της παρ. 3β
τότητύ αθρθρότητύ 44 τότητύ ν. 3959/2011, δεν στότητιχειότητθετότητύθν τότητν λότητθγότητ απότητκλεισμότητύθ τώνν περ. ζ’ ηθ/ και θ’ της
παρ. 4 τότητύ αθρθρότητύ 73 τότητύ παρότητθντότητς και δεν απαιτειθται να δηλώνθότητύθν καταθ τη σύμπληθρώνση τότητύ ΕΕΕΣ
και καθθε αντιθστότητιχότητύ εντύθπότητύ.

Όσότητν αφότητραθ τις ύπότητχρεώνθσεις  για την καταβότητληθ φότητθρώνν ηθ εισφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης (Απερ. α’
και β’ της παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 73 τότητύ ν. 4412/2016) αύτεθς θεώνρειθται ότητθτι δεν εθχότητύν αθετηθειθ εφότητθσότητν
δεν  εθχότητύν  καταστει θ ληξιπρότητθθεσμες  η θ εφότητθσότητν  εθχότητύν  ύπαχθει θ σε  δεσμεύτικότητ θ διακανότητνισμότητ θ πότητύ
τηρειθται. Στην περιθπτώνση αύτηθ, ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας δεν ύπότητχρεότητύθται να απαντηθσει καταφατικαθ
στότητ σχετικότητ θ πεδιθότητ τότητύ ΕΕΕΣ, με τότητ ότητπότητιθότητ ερώνταθται εαθν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας εθχει  ανεκπληθρώντες
ύπότητχρεώνθσεις  ότητθσότητν  αφότητρα θ στην  καταβότητλη θ φότητθρώνν  η θ εισφότητρώνθν  κότητινώννικηθς  ασφαθλισης  ηθ,  καταθ
περιθπτώνση, εαθν εθχει αθετηθσει τις παραπαθνών ύπότητχρεώνθσεις τότητύ. cxxxv

Στην  περιθπτώνση  ύπότητβότητληθς  πρότητσφότητραθς  απότητ θ εθνώνση  ότητικότητνότητμικώνθν  φότητρεθώνν,  τότητ  Εύρώνπαιοκότητ θ Ενιαιθότητ
Έγγραφότητ Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ), ύπότητβαθλλεται χώνρισταθ απότητθ καθθε μεθλότητς της εθνώνσης.

Στην  περιθπτώνση  πότητύ  πρότητσφεθρώνν  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας  δηλώνθνει  στότητ  Εύρώνπαιοκότητ θ Ενιαιθότητ  Έγγραφότητ
Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ) την πρότητθθεσηθ τότητύ για αναθθεση ύπεργότητλαβιθας, ύπότητβαθλλει μαζιθ με τότητ δικότητθ τότητύ ΕΕΕΣ
και τότητ ΕΕΕΣ  τότητύ ύπεργότητλαθβότητύ.

Στην  περιθπτώνση  πότητύ  πρότητσφεθρώνν  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας  στηριθζεται  στις  ικανότητθτητες  ενότητθς  ηθ
περισσότητθτερώνν φότητρεθώνν ύπότητβαθλλει μαζιθ με τότητ δικότητθ τότητύ ΕΕΕΣ και τότητ ΕΕΕΣ καθθε φότητρεθα, στις ικανότητθτητες





τότητύ ότητπότητιθότητύ στηριθζεται.

Τεθλότητς, επισημαιθνεται ότητθτι ότητι πρότητσφεθρότητντες δηλώνθνότητύν τότητ ανεκτεθλεστότητ ύπότητθλότητιπότητ εργότητλαβικώνθν 
σύμβαθσεώνν στότητ Μεθρότητς κV τότητύ ΕΕΕΣ, Ενότητθτητα Β (ΑΗΟικότητνότητμικηθ και Χρηματότητότητικότητνότητμικηθ Επαθρκεια»), 
στότητ πεδιθότητ ΗΛότητιπεθς ότητικότητνότητμικεθς ηθ χρηματότητότητικότητνότητμικεθς απαιτηθσεις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τότητ δικαιθώνμα σύμμετότητχηθς και ότητι ότητθρότητι και πρότητύοπότητθεθσεις σύμμετότητχηθς, ότητθπώνς ότητριθστηκαν στα αθρθρα 21
και 22 της παρότητύθσας, κριθνότητνται:
α) καταθ την ύπότητβότητληθ της πρότητσφότητραθς, με την ύπότητβότητληθ τότητύ ΕΕΕΣ, 
β) καταθ την ύπότητβότητληθ τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν κατακύθρώνσης, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 4.2 (Αα  εθώνς δ) και 
γ)καταθ την εξεθταση της ύπεύθθύνης δηθλώνσης, σύθμφώννα με  την περ. γ’ της παρ. 3 τότητύ αθρθρότητύ 105 τότητύ
ν.4412/16, και στότητ αθρθρότητ 4.2  (Αε) της παρότητύθσας.

Στην περιθπτώνση πότητύ πρότητσφεθρώνν ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας η θ εθνώνση αύτώνθν  στηριθζεται στις ικανότητθτητες
αθλλώνν φότητρεθώνν, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 22.ΣΤ της παρότητύθσας, ότητι φότητρειθς στην ικανότητθτητα τώνν ότητπότητιθώνν
στηριθζεται  ότητ  πρότητσφεθρώνν  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας  η θ εθνώνση  αύτώνθν,  ύπότητχρεότητύθνται  στην  ύπότητβότητλη θ τώνν
δικαιότητλότητγητικώνθν πότητύ απότητδεικνύθότητύν ότητθτι δεν σύντρεθχότητύν ότητι λότητθγότητι απότητκλεισμότητύθ τότητύ αθρθρότητύ 22 Α της
παρότητύθσας και ότητθτι πληρότητύθν τα σχετικαθ κριτηθρια επιλότητγηθς καταθ περιθπτώνση (Ααθρθρότητύ 22 Β ι Ε).

Οι  ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  δεν  ύπότητχρεότητύθνται  να  ύπότητβαθλλότητύν  δικαιότητλότητγητικα θ η θ αθλλα  απότητδεικτικαθ
στότητιχειθα, αν και στότητ μεθτρότητ πότητύ η αναθεθτότητύσα αρχηθ εθχει τη δύνατότητθτητα να λαμβαθνει τα πιστότητπότητιητικαθ
ηθ τις σύναφειθς πληρότητφότητριθες απεύθειθας μεθσών πρότητθσβασης σε εθνικηθ βαθση δεδότητμεθνώνν σε ότητπότητιότητδηθπότηττε
κραθτότητς - μεθλότητς της Ένώνσης, η ότητπότητιθα διατιθθεται δώνρεαθν, ότητθπώνς εθνικότητθ μητρώνθότητ σύμβαθσεώνν, εικότητνικότητθ
φαθκελότητ  επιχειθρησης,  ηλεκτρότητνικότητ θ σύθστημα  απότητθηθκεύσης  εγγραθφώνν  η θ σύθστημα  πρότητεπιλότητγηθς.  Η
δηθλώνση για την πρότητθσβαση σε εθνικηθ βαθση δεδότητμεθνώνν εμπεριεθχεται στότητ Εύρώνπαιοκότητθ Ενιαιθότητ Έγγραφότητ
Σύθμβασης  (ΑΕΕΕΣ).  Η  δηθλώνση  για  την  πρότητθσβαση  σε  εθνικη θ βαθση  δεδότητμεθνώνν  εμπεριεθχεται   στότητ
Εύρώνπαιοκότητ θ Ενιαιθότητ  Έγγραφότητ Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ),  στότητ ότητπότητιθότητ περιεθχότητνται επιθσης ότητι  πληρότητφότητριθες πότητύ
απαιτότητύθνται  για  τότητν σύγκεκριμεθνότητ  σκότητπότητθ,  ότητθπώνς η  ηλεκτρότητνικη θ διεύθθύνση της  βαθσης  δεδότητμεθνώνν,
τύχότητθν δεδότητμεθνα αναγνώνθρισης και, καταθ περιθπτώνση, η απαραιθτητη δηθλώνση σύναιθνεσης. 

Οι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς δεν ύπότητχρεότητύθνται να ύπότητβαθλότητύν δικαιότητλότητγητικαθ, ότητθταν η αναθεθτότητύσα αρχηθ πότητύ
εθχει αναθεθσει τη σύθμβαση διαθεθτει ηθδη τα δικαιότητλότητγητικαθ αύταθ.

Όλα τα απότητδεικτικαθ εθγγραφα τότητύ αθρθρότητύ 23.3 εθώνς 23.10 της παρότητύθσας, ύπότητβαθλλότητνται και γιθνότητνται
απότητδεκταθ,  σύθμφώννα με τα αναλύτικαθ ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 4.2 (Αβ) της παρότητύθσας.  Τα απότητδεικτικαθ
εθγγραφα σύνταθσσότητνται στην ελληνικηθ γλώνθσσα ηθ σύνότητδεύθότητνται απότητθ επιθσημη μεταθφρασηθ τότητύς στην
ελληνικηθ γλώνθσσα σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 6 της παρότητύθσας.  Η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ να ζητειθ απότητθ
πρότητσφεθρότητντες, σε ότητπότητιότητδηθπότηττε χρότητνικότητ θ σημειθότητ κατα θ τη διαθρκεια της διαδικασιθας, να ύπότητβαθλλότητύν
ότητθλα ηθ ότητρισμεθνα δικαιότητλότητγητικαθ, ότητθταν αύτότητθ απαιτειθται για την ότητρθηθ διεξαγώνγηθ της διαδικασιθας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρότητσώνρινότητθς  αναθδότητχότητς,  κατότητθπιν  σχετικηθς  ηλεκτρότητνικηθς  πρότητθσκλησης απότητ θ την αναθεθτότητύσα αρχηθ,
ύπότητβαθλλει  τα  ακότητθλότητύθα  δικαιότητλότητγητικαθ,  κατα θ τα  ειδικότητθτερα  ότητριζότητθμενα  στότητ  αθρθρότητ  4.2  της
παρότητύθσαςcxxxvi:

Για  την  απότητθδειξη  της  μη  σύνδρότητμηθς  τώνν  λότητθγώνν  απότητκλεισμότητύ θ τότητύ  άρθρου  22Α,  ότητ  πρότητσώνρινότητθς
αναθδότητχότητς ύπότητβαθλλει  αντιθστότητιχα τα παρακαθτών δικαιότητλότητγητικαθ:

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





απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ηθ,  ελλειθψει αύτότητύθ,  ισότητδύθναμότητύ εγγραθφότητύ πότητύ εκδιθδεται απότητθ
αρμότητθδια δικαστικηθ ηθ διότητικητικηθ αρχηθ τότητύ κραθτότητύς-μεθλότητύς ηθ της χώνθρας καταγώνγηθς ηθ της χώνθρας ότητθπότητύ
ειθναι εγκατεστημεθνότητς ότητ εν λότητθγών ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας, απότητθ τότητ ότητπότητιθότητ πρότητκύθπτει ότητθτι πληρότητύθνται αύτεθς
ότητι  πρότητύοπότητθεθσεις,  πότητύ  να  εθχει  εκδότητθει θ εθώνς  τρεις  (Α3)  μηθνες  πριν  απότητ θ την  ύπότητβότητλη θ τότητύ cxxxvii.  Η
ύπότητχρεθώνση  πρότητσκότητθμισης  τότητύ  ώνς  αθνών  απότητσπαθσματότητς  αφότητρα θ και  τα  πρότητθσώνπα  τώνν  τελεύταιθώνν
τεσσαθρώνν εδαφιθώνν  της παραγραθφότητύ Α.1 τότητύ αθρθρότητύ 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστότητπότητιητικότητθ πότητύ εκδιθδεται απότητθ την αρμότητθδια αρχηθ
τότητύ  ότητικειθότητύ  κραθτότητύς  -  μεθλότητύς  η θ χώνθρας,  περι θ τότητύ  ότητθτι  εθχότητύν  εκπληρώνθει θ ότητι  ύπότητχρεώνθσεις  τότητύ
ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα,  ότητθσότητν  αφότητρα θ στην  καταβότητλη θ φότητθρώνν  (φορολογική  ενημερότητα) και  στην
καταβότητληθ τώνν εισφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)cxxxviii, σύθμφώννα με την
ισχύθότητύσα νότητμότητθεσιθα τότητύ κραθτότητύς εγκαταθστασης ηθ την ελληνικηθ νότητμότητθεσιθα αντιθστότητιχα, πότητύ να ειθναι
εν ισχύθ καταθ τότητ χρότητθνότητ ύπότητβότητληθς τότητύ, αθλλώνς, στην περιθπτώνση πότητύ δεν αναφεθρεται σε αύτότητθ χρότητθνότητς
ισχύθότητς, πότητύ να εθχει εκδότητθειθ εθώνς τρεις (Α3) μηθνες πριν απότητθ την ύπότητβότητληθ τότητύcxxxix.

Για  τότητύς  πρότητσφεθρότητντες  πότητύ  ειθναι  εγκατεστημεθνότητι  η θ εκτελότητύθν  εθργα  στην  Ελλαθδα τα  σχετικαθ
δικαιότητλότητγητικαθ πότητύ ύπότητβαθλλότητνται ειθναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  πότητύ  εκδιθδεται  απότητ θ την  Ανεξαθρτητη  Αρχηθ
Δημότητσιθώνν  Εσότητθδώνν  (ΑΑ.Α.Δ.Ε.), για  τότητν  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα  και  για  τις  κότητινότητπραξιθες  στις  ότητπότητιθες
σύμμετεθχει για τα δημότητθσια εθργα πότητύ ειθναι σε εξεθλιξη. Οι αλλότητδαπότητι θ πρότητσφεθρότητντες θα ύπότητβαθλλότητύν
ύπεύθθύνη  δηθλώνσηcxl περι θ τότητύ  ότητθτι  δεν  εθχότητύν  ύπότητχρεθώνση  καταβότητληθς  φότητθρώνν  στην  Ελλαθδα.  Σε
περιθπτώνση πότητύ εθχότητύν τεθτότητια ύπότητχρεθώνση θα ύπότητβαθλλότητύν σχετικότητθ απότητδεικτικότητθ της  Α.Α.Δ.Ε.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πότητύ εκδιθδεται απότητθ τότητν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικηθ
ενημερότητθτητα καλύθπτει τις ασφαλιστικεθς ύπότητχρεώνθσεις τότητύ πρότητσφεθρότητντότητς ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα α) ώνς
φύσικότητθ ηθ νότητμικότητθ πρότητθσώνπότητ για τότητ πρότητσώνπικότητθ τότητύς με σχεθση εξαρτημεθνης εργασιθας, β) για εθργα πότητύ
εκτελειθ μότητθνότητς τότητύ ηθ σε κότητινότητπραξιθα καθώνθς και γ)  για τα στελεθχη-μηχανικότητύθς τότητύ πότητύ στελεχώνθνότητύν
τότητ πτύχιθότητ της εργότητληπτικηθς επιχειθρησης και πότητύ εθχότητύν ύπότητχρεθώνση ασφαθλισης στότητν eΕΦΚΑ (Ατότητμεθας
πρώνθην ΕΤΑΑ ιΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημεθνότητι στην Ελλαθδα ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς ύπότητβαθλλότητύν απότητδεικτικότητθ
ασφαλιστικηθς ενημερότητθτητας (Ακύθριας και επικότητύρικηθς ασφαθλισης) για τότητ πρότητσώνπικότητθ τότητύς με σχεθση
εξαρτημεθνης  εργασιθας.  Δεν  απότηττελότητύθν  απότητθδειξη  ενημερότητθτητας  της  πρότητσφεθρότητύσας  εταιριθας,
απότητδεικτικαθ ασφαλιστικηθς ενημερότητθτητας  τώνν φύσικώνθν πρότητσώνθπώνν πότητύ στελεχώνθνότητύν τότητ πτύχιθότητ της
εταιριθας ώνς εταιθρότητι. Οι αλλότητδαπότητιθ πρότητσφεθρότητντες (Αφύσικαθ και νότητμικαθ πρότητθσώνπα), πότητύ δεν ύπότητβαθλότητύν
τα αθνών απότητδεικτικαθ, ύπότητβαθλλότητύν ύπεύθθύνη δηθλώνση περιθ τότητύ ότητθτι δεν απασχότητλότητύθν πρότητσώνπικότητθ, για τότητ
ότητπότητιθότητ ύπαθρχει  ύπότητχρεθώνση ασφαθλισης σε ημεδαπότητύθς  ασφαλιστικότητύθς  ότητργανισμότητύθς.  Αν απασχότητλότητύθν
τεθτότητιότητ  πρότητσώνπικότητθ,  πρεθπει  να  ύπότητβαθλλότητύν  σχετικότητ θ απότητδεικτικότητ θ ασφαλιστικηθς  ενημερότητθτητας
εκδιδότητθμενότητ απότητθ τότητν eΕΦΚΑ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση τότητύ πρότητσφεθρότητντότητς ότητθτι δεν εθχει εκδότητθειθ δικαστικηθ ηθ διότητικητικηθ απότητθφαση με
τελεσιθδικη και δεσμεύτικηθ ισχύθ για την αθεθτηση τώνν ύπότητχρεώνθσεώνθν τότητύ ότητθσότητν αφότητραθ στην καταβότητληθ
φότητθρώνν ηθ εισφότητρώνθν κότητινώννικηθς ασφαθλισης. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cxli: πιστότητπότητιητικότητθ πότητύ εκδιθδεται απότητθ την αρμότητθδια
δικαστικηθ ηθ διότητικητικηθ αρχηθ τότητύ ότητικειθότητύ κραθτότητύς - μεθλότητύς ηθ χώνθρας,  πότητύ να εθχει εκδότητθειθ εθώνς τρεις (Α3)
μηθνες πριν απότητθ την ύπότητβότητληθ τότητύcxlii. 

Για τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς πότητύ ειθναι εγκαταστημεθνότητι ηθ εκτελότητύθν εθργα στην Ελλαθδα:

γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»cxliii,  με  τότητ  ότητπότητιθότητ  βεβαιώνθνεται  ότητθτι  δεν
τελότητύθν  ύπότητ θ πτώνθχεύση,  πτώνχεύτικότητ θ σύμβιβασμότητθ,  αναγκαστικη θ διαχειθριση,  δεν  εθχότητύν  ύπαχθει θ σε
διαδικασιθα  εξύγιθανσης   καθώνθς  και   ότητθτι  τότητ  νότητμικότητ θ πρότητθσώνπότητ  δεν  εθχει  τεθει θ ύπότητ θ εκκαθαθριση  με
δικαστικηθ απότητθφαση. Τότητ εν λότητθγών πιστότητπότητιητικότητθ εκδιθδεται απότητθ τότητ αρμότητθδιότητ πρώντότητδικειθότητ της εθδρας τότητύ
ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα. 





γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύθμφώννα με τις κειθμενες διαταθξεις, ώνς καθθε
φότητραθ ισχύθότητύν.  Τα φύσικαθ πρότητθσώνπα δεν ύπότητβαθλλότητύν πιστότητπότητιητικότητθ περιθ μη θεθσης σε εκκαθαθριση. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότητθπώνς αύταθ εμφανιθζότητνται στότητ taxisnet,
απότητθ την ότητπότητιθα να πρότητκύθπτει η μη αναστότητληθ της επιχειρηματικηθς δραστηριότητθτηταθς τότητύς.

Πρότητκειμεθνότητύ  για  τα  σώνματειθα  και  τότητύς  σύνεταιρισμότητύθς,  τότητ  Ενιαιθότητ  Πιστότητπότητιητικότητ θ Δικαστικηθς
Φερεγγύότητθτητας εκδιθδεται για τα σώνματειθα απότητθ τότητ αρμότητθδιότητ Πρώντότητδικειθότητ, και για τότητύς σύνεταιρισμότητύθς
για τότητ χρότητνικότητθ διαθστημα εθώνς τις 31.12.2019 απότητθ τότητ Ειρηνότητδικειθότητ και μεταθ την παραπαθνών ημερότητμηνιθα
απότητθ τότητ Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν τότητ κραθτότητς-μεθλότητς ηθ χώνθρα δεν εκδιθδει τα ύπότητθ τώνν περ. (Αα), (Αβ) και (Αγ) πιστότητπότητιητικαθ ηθ ότητθπότητύ τα
πιστότητπότητιητικαθ αύταθ δεν καλύθπτότητύν ότητθλες τις περιπτώνθσεις ύπότητθ  1 και 2 και 4 (Αβ) τότητύ αθρθρότητύ 22 Α, τότητ
εθγγραφότητ ηθ τότητ πιστότητπότητιητικότητθ μπότητρειθ να αντικαθιθσταται απότητθ εθνότητρκη βεβαιθώνση ηθ, στα κραθτη - μεθλη ηθ
στις  χώνθρες ότητθπότητύ δεν πρότητβλεθπεται  εθνότητρκη βεβαιθώνση,  απότητ θ ύπεύθθύνη δηθλώνση τότητύ ενδιαφερότητμεθνότητύ
ενώνθπιότητν αρμότητθδιας δικαστικηθς ηθ διότητικητικηθς αρχηθς, σύμβότητλαιότητγραθφότητύ ηθ αρμότητθδιότητύ επαγγελματικότητύθ ηθ
εμπότητρικότητύ θ ότητργανισμότητύ θ τότητύ  κραθτότητύς  μεθλότητύς  η θ της  χώνθρας  καταγώνγηθς  η θ της  χώνθρας  ότητθπότητύ  ειθναι
εγκατεστημεθνότητς ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας.

Στην περιθπτώνση αύτηθ ότητι αρμότητθδιες δημότητθσιες αρχεθς παρεθχότητύν επιθσημη δηθλώνση στην ότητπότητιθα αναφεθρεται
ότητθτι δεν εκδιθδότητνται τα εθγγραφα ηθ τα  πιστότητπότητιητικαθ της παρότητύθσας παραγραθφότητύ ηθ ότητθτι τα εθγγραφα ηθ τα
πιστότητπότητιητικαθ αύταθ δεν καλύθπτότητύν ότητθλες τις περιπτώνθσεις πότητύ αναφεθρότητνται στα ύπότητθ  1 και 2 και 4 (Αβ)
τότητύ αθρθρότητύ 22 Α της παρότητύθσας 

Οι επιθσημες δηλώνθσεις καθιθστανται διαθεθσιμες μεθσών τότητύ επιγραμμικότητύθ απότητθετηριθότητύ πιστότητπότητιητικώνθν
(Αe-Certis) cxliv τότητύ αθρθρότητύ 81 τότητύ ν. 4412/2016.

(ε) Για  τις  λότητιπεθς  περιπτώνθσεις  της  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22cxlv,  ύπότητβαθλλεται  ύπεύθθύνη
δηθλώνση τότητύ πρότητσφεθρότητντότητς ότητθτι δεν σύντρεθχότητύν στότητ πρότητθσώνπότητθ τότητύ ότητι ότητριζότητθμενότητι λότητθγότητι απότητκλεισμότητύθcxlvi.

Ειδικα θ για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22cxlvii,  για  τις  εργότητληπτικεθς
επιχειρηθσεις πότητύ ειθναι εγγεγραμμεθνες στότητ Μ.Ε.ΕΠ. ύπότητβαθλλότητνται πιστότητπότητιητικαθ χότητρηγότητύθμενα απότητθ τα
αρμότητθδια  επιμελητηθρια  και  φότητρειθς  (ΑΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  ότητθπώνς  πρότητβλεθπεται  στη  με  αριθ.
Δ15/ότητικ/24298/28.07.2005 (ΑΒ΄ 1105)  απότητθφαση, περι θ ενημερότητθτητας πτύχιθότητύ,  ότητθπώνς ισχύθει, απότητ θ τα
ότητπότητιθα απότητδεικνύθεται ότητθτι τα πρότητθσώνπα με βεβαιθώνση τότητύ Μ.Ε.Κ.  πότητύ στελεχώνθνότητύν την εργότητληπτικηθ
επιχειθρηση, δεν εθχότητύν διαπραθξει σότητβαρότητθ επαγγελματικότητθ παραθπτώνμα.

Μεταθ τη ληθξη ισχύθότητς τώνν μεταβατικώνθν διαταθξεώνν τότητύ αθρθρότητύ 65 τότητύ π.δ. 71/2019 και την πληθρη
εθναρξη ισχύθότητς τώνν διαταθξεώνθν τότητύ τελεύταιθότητύ, για τις εγγεγραμμεθνες στότητ Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργότητληπτικεθς
επιχειρηθσεις,  η  μη  σύνδρότητμη θ τότητύ  ώνς  αθνών  λότητθγότητύ  απότητκλεισμότητύ θ περι θ σότητβαρότητύ θ επαγγελματικότητύθ
παραπτώνθματότητς,  απότητδεικνύθεται με την ύπότητβότητλη θ τότητύ πιστότητπότητιητικότητύ θ τότητύ Τμηθματότητς ΙΙ  τότητύ εν λότητθγών
μητρώνθότητύ πότητύ σύνισταθ επιθσημότητ καταθλότητγότητ, σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα πρότητβλεπότητθμενα στότητ αθρθρότητ 47
τότητύ ώνς αθνών π.δ.

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

Για την απότητθδειξη της μη σύνδρότητμηθς  τότητύ λότητθγότητύ απότητκλεισμότητύ θ της παραγραθφότητύ Α.5 τότητύ αθρθρότητύ 22
ύπότητβαθλλότητνται, εφότητθσότητν ότητ πρότητσώνρινότητθς αναθδότητχότητς ειθναι ανώνθνύμη εταιριθα:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών cxlviii, εφότητθσότητν ότητ πρότητσώνρινότητθς αναθδότητχότητς ειθναι ανώνθνύμη
εταιριθα ηθ νότητμικότητθ πρότητθσώνπότητ στη μετότητχικηθ σύθνθεση τότητύ ότητπότητιθότητύ σύμμετεθχει ανώνθνύμη εταιρειθα ηθ νότητμικότητθ
πρότητθσώνπότητ της αλλότητδαπηθς  πότητύ αντιστότητιχειθ σε ανώνθνύμη εταιρειθα  cxlix (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):





i)  Για την απότητθδειξη της εξαιθρεσης απότητθ την ύπότητχρεθώνση ότητνότητμαστικότητπότητιθησης τώνν μετότητχώνθν τότητύς καταθ
την περ. α) τότητύ αθρθρότητύ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 
ii)  Όσότητν  αφότητρα θ την  εξαιθρεση  της  περ.  β)  τότητύ  ιθδιότητύ  αθρθρότητύ,  για  την  απότητθδειξη  τότητύ  ελεθγχότητύ
δικαιώνμαθτώνν ψηθφότητύ, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχότητθμενης εταιρειθας και, εαθν αύτηθ ειθναι διαφότητρετικηθ
τότητύ πρότητσώνρινότητύθ αναδότητθχότητύ,  πρότητθσθετη ύπεύθθύνη δηθλώνση τότητύ τελεύταιθότητύ, στις ότητπότητιθες αναφεθρότητνται ότητι
επιχειρηθσεις  επενδύθσεώνν,  ότητι  εταιρειθες  διαχειθρισης  κεφαλαιθώνν/ενεργητικότητύ θ η θ κεφαλαιθώνν
επιχειρηματικώνθν σύμμετότητχώνθν, ανα θ περιθπτώνση και τότητ σύνότητλικότητ θ πότητσότητστότητθ τώνν δικαιώνμαθτώνν ψηθφότητύ
πότητύ ελεθγχότητύν στην ελεγχότητθμενη απότητθ αύτεθς εταιρειθα.  Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι  εποπτευόμενες  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο
22.Α.5. cl

. 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:

-  Πιστότητπότητιητικότητ θ ΓΕΜΗ,  απότητ θ τότητ ότητπότητιθότητ  να πρότητκύθπτει  ότητθτι  ότητι  μετότητχεθς  ειθναι  ότητνότητμαστικεθς πότητύ να εθχει
εκδότητθειθ εθώνς τριαθντα (Α30) εργαθσιμες ημεθρες πριν απότητθ την ύπότητβότητληθ τότητύ.cli

- Αναλύτικηθ καταθσταση με τα στότητιχειθα τώνν μετότητθχώνν της εταιρειθας και τότητν αριθμότητθ τώνν μετότητχώνθν καθθε
μετότητθχότητύ  (Αμετότητχότητλότητθγιότητ),  ότητθπώνς  τα  στότητιχειθα  αύτα θ ειθναι  καταχώνρημεθνα  στότητ  βιβλιθότητ  μετότητθχώνν  της
εταιρειθας, τότητ πότητλύθ τριαθντα (Α30) εργαθσιμες ημεθρες  πριν απότητθ την ημεθρα ύπότητβότητληθς της πρότητσφότητραθς.

Ειδικότητθτερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
πρότητσκότητμιθζότητύν μότητθνότητ την αναλύτικη θ καταθσταση με τα στότητιχειθα τώνν μετότητθχώνν της εταιρειθας  και τότητν
αριθμότητθ τώνν μετότητχώνθν καθθε μετότητθχότητύ (Αμετότητχότητλότητθγιότητ), ότητθπώνς τα στότητιχειθα αύταθ ειθναι καταχώνρημεθνα στότητ
βιβλιθότητ μετότητθχώνν της εταιρειθας, τότητ πότητλύθ τριαθντα (Α30) εργαθσιμες ημεθρες πριν απότητθ την ημεθρα ύπότητβότητληθς
της πρότητσφότητραθς καθώνθς η απαιθτηση για την ύπότητβότητληθ τότητύ πιστότητπότητιητικότητύθ απότητθ τότητ ότητπότητιθότητ να πρότητκύθπτει
ότητθτι  ότητι  μετότητχεθς  ειθναι  ότητνότητμαστικεθς,  καλύθπτεται  σύθμφώννα  με  τα  ότητριζότητθμενα  στότητ  αθρθρότητ  23.9  της
παρότητύθσας.

β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες, ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε
ανώνυμες εταιρείες εφότητθσότητν, καταθ τότητ διθκαιότητ της εθδρας τότητύς, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρότητσκότητμιθζότητύν:
i) πιστότητπότητιητικότητθ αρμότητθδιας αρχηθς τότητύ κραθτότητύς της εθδρας, απότητθ τότητ ότητπότητιθότητ να πρότητκύθπτει ότητθτι ότητι

μετότητχεθς ειθναι ότητνότητμαστικεθς,
ii) αναλύτικη θ καταθσταση  μετότητθχώνν,  με  αριθμότητ θ τώνν  μετότητχώνθν  τότητύ  καθθε  μετότητθχότητύ,  ότητθπώνς  τα

στότητιχειθα  αύτα θ ειθναι  καταχώνρημεθνα  στότητ βιβλιθότητ  μετότητθχώνν της  εταιρειθας  με  ημερότητμηνιθα  τότητ  πότητλύ θ 30
εργαθσιμες μεθρες πριν την ύπότητβότητληθ πρότητσφότητραθς,

iii) καθθε  αθλλότητ  στότητιχειθότητ  απότητ θ τότητ  ότητπότητιθότητ  να  πρότητκύθπτει  η  ότητνότητμαστικότητπότητιθηση  μεθχρι  φύσικότητύθ
πρότητσώνθπότητύ τώνν μετότητχώνθν, πότητύ εθχει σύντελεστειθ τις τελεύταιθες 30 (Ατριαθντα) εργαθσιμες ημεθρες πριν την
ύπότητβότητληθς της πρότητσφότητραθς. 

Β)  δεν  έχουν  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης μετότητχώνθν ή  δεν  προβλέπεται  η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρότητσκότητμιθζότητύν:

i) βεβαιθώνση περιθ μη ύπότητχρεθώνσης ότητνότητμαστικότητπότητιθησης τώνν μετότητχώνθν απότητθ αρμότητθδια αρχηθ, εφότητθσότητν
ύπαθρχει σχετικηθ πρότητθβλεψη, διαφότητρετικαθ πρότητσκότητμιθζεται ύπεύθθύνη δηθλώνση τότητύ διαγώννιζότητθμενότητύ,

ii)  εθγκύρη  και  ενημερώνμεθνη  καταθσταση  πρότητσώνθπώνν  πότητύ  κατεθχότητύν  τότητύλαθχιστότητν  1%  τώνν
μετότητχώνθν ηθ δικαιώνμαθτώνν ψηθφότητύ,

iii) εαθν δεν τηρειθται τεθτότητια καταθσταση, πρότητσκότητμιθζεται σχετικηθ καταθσταση πρότητσώνθπώνν, πότητύ
κατεθχότητύν τότητύλαθχιστότητν εθνα τότητις εκατότητθ (Α1%) τώνν μετότητχώνθν η θ δικαιώνμαθτώνν ψηθφότητύ, σύθμφώννα με την
τελεύταιθα  Γενικη θ Σύνεθλεύση,  αν  τα  πρότητθσώνπα  αύτα θ ειθναι  γνώνστα θ στην  εταιρειθα.  Σε  αντιθθετη
περιθπτώνση,  η  εταιρειθα  αιτιότητλότητγει θ τότητύς  λότητθγότητύς  πότητύ  δεν  ειθναι  γνώνστα θ τα  ώνς  αθνών  πρότητθσώνπα,  η  δε
αναθεθτότητύσα  αρχη θ δεν  διαθεθτει  διακριτικη θ εύχεθρεια  κατα θ την  κριθση  της  αιτιότητλότητγιθας  αύτηθς.
Εναπότητθκειται στην αναθεθτότητύσα αρχη θ να απότητδειθξει  τη δύνατότητθτητα της εταιρειθας να ύπότητβαθλλει  την





πρότηταναφερότητθμενη  καταθσταση,  διαφότητρετικα θ η  μη  ύπότητβότητλη θ της  σχετικηθς  καταθστασης  δεν  επιφεθρει
εθννότητμες σύνεθπειες σε βαθρότητς της εταιρειθας. 

Όλα τα ανώντεθρών  εθγγραφα πρεθπει  να  ειθναι  επικύρώνμεθνα  απότητ θ την κατα θ νότητθμότητν  αρμότητθδια  αρχη θ τότητύ
κραθτότητύς της εθδρας τότητύ ύπότητψηφιθότητύ και να σύνότητδεύθότητνται απότητθ επιθσημη μεταθφραση στην ελληνικηθ.
      
Ελλειθψεις στα δικαιότητλότητγητικαθ ότητνότητμαστικότητπότητιθησης τώνν μετότητχώνθν σύμπληρώνθνότητνται, καταθ τότητ αθρθρότητ 9
της παρότητύθσας.

Περαιτεθρών, πριν την υπογραφή της σύμβασης ύπότητβαθλλεται η ύπεύθθύνη δηθλώνση της κότητινηθς απότητθφασης
τώνν  Υπότητύργώνθν  Αναθπτύξης  και  Επικρατειθας  20977/23-8-2007  (ΑΒ’  1673)  ΗΔικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν.  3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.  3414/2005»,  ύπότητγεγραμμεθνη
σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για  την  περιθπτώνση  τότητύ  αθρθρότητύ  22.Α.9.  της  παρότητύθσας  διακηθρύξης,  ύπεύθθύνη  δηθλώνση  τότητύ
πρότητσφεθρότητντότητς ότητθτι δεν εθχει εκδότητθειθ σε βαθρότητς τότητύ απότητθφαση απότητκλεισμότητύθ.

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

(α) Όσότητν  αφότητρα θ την  καταλληλότητθτητα  για  την  αθσκηση  της  επαγγελματικηθς  δραστηριότητθτητας,  ότητι
πρότητσφεθρότητντες πότητύ ειθναι εγκατεστημεθνότητι στην Ελλαθδα ύπότητβαθλλότητύν βεβαιθώνση εγγραφηθς στότητ Μ.Ε.ΕΠ
μεθχρι τη ληθξη της μεταβατικηθς περιότητθδότητύ ισχύθότητς, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 65 τότητύ π.δ. 71/2019, και απότητθ
την  πληθρη  εθναρξη  ισχύθότητς  τότητύ  τελεύταιθότητύ  βεβαιθώνση  εγγραφηθς  στότητ  Τμηθμα  Ι  τότητύ  Μητρώνθότητύ
Εργότητληπτικώνθν Επιχειρηθσεώνν Δημότητσιθώνν Έργώνν (ΑΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)clii,  η θ βεβαιθώνση εγγραφηθς στα Μητρώνθα
Περιφερειακώνθν  Ενότηττηθτώνν,  ανα θ περιθπτώνση,  στην/στις  κατηγότητριθα/ες     εθργώνν  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, και
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  Α2 ταθξη και αθνών .

(β) Οι  πρότητσφεθρότητντες  πότητύ  ειθναι  εγκατεστημεθνότητι  σε  λότητιπα θ κραθτη  μεθλη  της  Εύρώνπαιοκηθς  Ένώνσης
πρότητσκότητμιθζότητύν  τις  δηλώνθσεις  και  πιστότητπότητιητικα θ πότητύ  περιγραθφότητνται  στότητ  Παραθρτημα  Xκ τότητύ
Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016.

(γ) Οι  πρότητσφεθρότητντες  πότητύ  ειθναι  εγκατεστημεθνότητι  σε  κραθτότητς  μεθλότητς  τότητύ  Εύρώνπαιοκότητύ θ Οικότητνότητμικότητύθ
Χώνθρότητύ (ΑΕ.Ο.Χ) ηθ σε τριθτες χώνθρες πότητύ εθχότητύν ύπότητγραθψει και κύρώνθσει τη ΣΔΣ, στότητ βαθμότητθ πότητύ η ύπότητθ
αναθθεση  δημότητθσια  σύθμβαση  καλύθπτεται  απότητ θ τα  Παραρτηθματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικεθς
σημειώνθσεις τότητύ σχετικότητύθ με την Ένώνση Πρότητσαρτηθματότητς κ της ώνς αθνών Σύμφώννιθας, ηθ σε τριθτες χώνθρες
πότητύ  δεν  εμπιθπτότητύν  στην  πρότητηγότητύθμενη   περιθπτώνση  και  εθχότητύν  σύναθψει  διμερειθς  η θ πότητλύμερειθς
σύμφώννιθες  με  την Ένώνση σε θεθματα διαδικασιώνθν  αναθθεσης δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν,  πρότητσκότητμιθζότητύν
πιστότητπότητιητικότητθ αντιθστότητιχότητύ επαγγελματικότητύθ η θ εμπότητρικότητύθ μητρώνθότητύ. Στην περιθπτώνση πότητύ χώνθρα δεν
τηρει θ τεθτότητιότητ  μητρώνθότητ,  τότητ  εθγγραφότητ  η θ τότητ  πιστότητπότητιητικότητ θ μπότητρει θ να  αντικαθιθσταται  απότητ θ εθνότητρκη
βεβαιθώνση ηθ, στα κραθτη - μεθλη ηθ στις χώνθρες ότητθπότητύ δεν πρότητβλεθπεται εθνότητρκη βεβαιθώνση, απότητθ ύπεύθθύνη
δηθλώνση τότητύ ενδιαφερότητμεθνότητύ ενώνθπιότητν αρμότητθδιας δικαστικηθς ηθ διότητικητικηθς αρχηθς, σύμβότητλαιότητγραθφότητύ ηθ
αρμότητθδιότητύ επαγγελματικότητύθ η θ εμπότητρικότητύθ ότητργανισμότητύθ της χώνθρας καταγώνγηθς η θ της χώνθρας ότητθπότητύ ειθναι
εγκατεστημεθνότητς  ότητ  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας,  ότητθτι  δεν  τηρειθται  τεθτότητιότητ  μητρώνθότητ  και  ότητθτι  ασκει θ τη
δραστηριότητθτητα τότητύ αθρθρότητύ 21 της παρότητύθσας.

 Τα ώνς αθνών δικαιότητλότητγητικαθ ύπότητθ α), β) και γ) γιθνότητνται απότητδεκταθ, εφότητθσότητν εθχότητύν εκδότητθειθ εθώνς τριαθντα
(Α30) εργαθσιμες ημεθρες πριν απότητθ την ύπότητβότητληθ τότητύς, εκτότητθς αν σύθμφώννα με τις ειδικότητθτερες διαταθξεις
εθκδότητσης αύτώνθν πρότητβλεθπεται σύγκεκριμεθνότητς χρότητθνότητς ισχύθότητς και ειθναι σε ισχύθ καταθ την ύπότητβότητληθ τότητύςcliii





23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η ότητικότητνότητμικηθ και χρηματότητότητικότητνότητμικηθ επαθρκεια τώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν απότητδεικνύθεται:

(α) για τις εγγεγραμμεθνες εργότητληπτικεθς επιχειρηθσεις στότητ Μ.Ε.ΕΠ ηθ στότητ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

 ειθτε απότητθ τη βεβαιθώνση εγγραφηθς στότητ Μ.Ε.Ε.Π, η ότητπότητιθα απότηττελει θ τεκμηθριότητ τώνν πληρότητφότητριώνθν
πότητύ περιεθχει, μεθχρι τη ληθξη της μεταβατικηθς περιότητθδότητύ ισχύθότητς, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 65 τότητύ
π.δ.  71/2019,  και  απότητ θ την πληθρη εθναρξη  ισχύθότητς  τότητύ τελεύταιθότητύ,  βεβαιθώνση εγγραφηθς  στότητ
Τμηθμα ΙΙ τότητύ Μητρώνθότητύ Εργότητληπτικώνθν Επιχειρηθσεώνν Δημότητσιθώνν Έργώνν (ΑΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειθτε, στην περιθπτώνση πότητύ ότητι απαιτηθσεις τότητύ αθρθρότητύ 22.Γ δεν καλύθπτότητνται  απότητθ την ώνς αθνών
βεβαιθώνση εγγραφηθς,  με  την ύπότητβότητλη θ ενότητθς  η θ περισσότητθτερώνν απότητ θ τα απότητδεικτικα θ μεθσα πότητύ
πρότητβλεθπότητνται  στότητ  Μεθρότητς  Ι  τότητύ  Παραρτηθματότητς  ΧΙΙ  (ΑΑπότητδεικτικα θ μεθσα  για  τα  κριτηθρια
επιλότητγηθς) τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016. 

Σε καθθε περιθπτώνση,  η βεβαιθώνση εγγραφηθς μπότητρειθ να ύπότητβαθλλεται για την απότητθδειξη μότητθνότητ ότητρισμεθνώνν
απαιτηθσεώνν ότητικότητνότητμικηθς και χρηματότητότητικότητνότητμικηθς επαθρκειας τότητύ αθρθρότητύ 22.Γ, ενώνθ για την απότητθδειξη
τώνν λότητιπώνθν απαιτηθσεώνν μπότητρότητύθν να πρότητσκότητμιθζότητνται  εθνα ηθ περισσότητθτερα απότητθ τα απότητδεικτικαθ μεθσα
πότητύ πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς Ι τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ τότητύ ν. 4412/2016,  αναθλότητγα με την τιθεθμενη
στότητ αθρθρότητ 22.Γ απαιθτηση.

Ειδικαθ,  για  την  απότητθδειξη  της  απαιθτησης  της  μη  ύπεθρβασης  τώνν ανώνθτατώνν  επιτρεπτώνθν  ότητριθώνν
ανεκτεθλεστότητύ ύπότητλότητιθπότητύ εργότητλαβικώνθν σύμβαθσεώνν:
 με την ύπότητβότητληθ ενημερότητθτητας πτύχιθότητύ εν ισχύθει, σύνότητδεύότητθμενης, αναθ περιθπτώνση, απότητθ πιθνακα

ότητθλώνν τώνν ύπότητθ εκτεθλεση εθργώνν (Αειθτε ώνς μεμότητνώνμεθνότητς αναθδότητχότητς ειθτε στότητ πλαιθσιότητ κότητινότητπραξιθας
η θ ύπεργότητλαβιθας)  και  αναφότητρα θ για  τότητ  ανεκτεθλεστότητ  ύπότητθλότητιπότητ  ανα θ εθργότητ  και  τότητ  σύνότητλικότητθ
ανεκτεθλεστότητ,  για  τα  εθργα  πότητύ  ειθναι  ύπότητ θ εξεθλιξη  και  δεν  σύμπεριλαμβαθνότητνται  στην
ενημερότητθτητα πτύχιθότητύ ηθ

 με την ύπότητβότητληθ ύπεύθθύνης δηθλώνσης τότητύ πρότητσώνρινότητύθ αναδότητθχότητύ, σύνότητδεύότητθμενης απότητθ πιθνακα
ότητθλώνν τώνν ύπότητθ εκτεθλεση εθργώνν (Αειθτε ώνς μεμότητνώνμεθνότητς αναθδότητχότητς ειθτε στότητ πλαιθσιότητ κότητινότητπραξιθας
η θ ύπεργότητλαβιθας)  και  αναφότητρα θ για  τότητ  ανεκτεθλεστότητ  ύπότητθλότητιπότητ  ανα θ εθργότητ  και  τότητ  σύνότητλικότητθ
ανεκτεθλεστότητ, για τις εργότητληπτικεθς επιχειρηθσεις πότητύ δεν διαθεθτότητύν ενημερότητθτητα πτύχιθότητύ, καταθ
τις κειθμενες διαταθξεις. 

Ειδικαθ για τότητύς εγγεγραμμεθνότητύς στα Μητρώνθα Περιφερειακώνθν Ενότηττηθτώνν,  ότητι απαιτηθσεις τότητύ αθρθρότητύ
22.Γ  απότητδεικνύθότητνται  με  την  ύπότητβότητλη θ ενότητθς  η θ περισσότητθτερώνν  απότητ θ τα  απότητδεικτικα θ μεθσα  πότητύ
πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς Ι τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ (ΑΑπότητδεικτικαθ μεθσα για τα κριτηθρια επιλότητγηθς) τότητύ
Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλότητδαπότητι θ ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  πότητύ  ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  σε  επίσημους  καταλόγους  ηθ
διαθεθτότητύν πιστότητπότητιητικότητ θ απότητ θ ότητργανισμότητύθς  πιστότητπότητιθησης  πότητύ σύμμότητρφώνθνότητνται  με  τα εύρώνπαιοκαθ
πρότητθτύπα  πιστότητπότητιθησης,  κατα θ την  εθννότητια  τότητύ  Παραρτηθματότητς  Vκκ τότητύ  Πρότητσαρτηθματότητς  Α΄  τότητύ  ν.
4412/2016, μπότητρότητύθν να πρότητσκότητμιθζότητύν στις αναθεθτότητύσες αρχεθς πιστότητπότητιητικότητθ εγγραφηθς εκδιδότητθμενότητ
απότητθ την αρμότητθδια αρχηθ ηθ τότητ πιστότητπότητιητικότητθ πότητύ εκδιθδεται απότητθ τότητν αρμότητθδιότητ ότητργανισμότητθ πιστότητπότητιθησης,
καταθ τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 83 ν. 4412/2016 και στην παραθγραφότητ 9 τότητύ παρότητθντότητς αθρθρότητύ .

(γ) Οι  αλλότητδαπότητι θ ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  πότητύ  δεν  ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  σε  επιθσημότητύς  καταλότητθγότητύς  ηθ
διαθεθτότητύν  πιστότητπότητιητικότητ θ απότητ θ ότητργανισμότητύθς  πιστότητπότητιθησης  κατα θ τα  ανώντεθρών,  ύπότητβαθλλότητύν  ώνς
δικαιότητλότητγητικα θ εθνα η θ περισσότητθτερα απότητ θ τα απότητδεικτικα θ μεθσα πότητύ πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς Ι  τότητύ
Παραρτηθματότητς ΧΙΙ τότητύ ν. 4412/2016. 





23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνικηθ και επαγγελματικηθ ικανότητθτητα τώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν απότητδεικνύθεται:

(α) για τις εγγεγραμμεθνες εργότητληπτικεθς επιχειρηθσεις στότητ Μ.Ε.ΕΠ ηθ στότητ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 ειθτε απότητθ τη βεβαιθώνση εγγραφηθς στότητ Μ.Ε.Ε.Π, η ότητπότητιθα απότηττελει θ τεκμηθριότητ τώνν πληρότητφότητριώνθν
πότητύ περιεθχει μεθχρι τη ληθξη της μεταβατικηθς περιότητθδότητύ ισχύθότητς, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 65 τότητύ
π.δ.  71/2019,  και  απότητ θ την πληθρη εθναρξη  ισχύθότητς  τότητύ τελεύταιθότητύ,  βεβαιθώνση εγγραφηθς  στότητ
Τμηθμα ΙΙ τότητύ Μητρώνθότητύ Εργότητληπτικώνθν Επιχειρηθσεώνν Δημότητσιθώνν Έργώνν (ΑΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειθτε, στην περιθπτώνση πότητύ ότητι απαιτηθσεις τότητύ αθρθρότητύ 22.Δ δεν καλύθπτότητνται απότητθ την ώνς
αθνών βεβαιθώνση εγγραφηθς, με την ύπότητβότητληθ ενότητθς ηθ περισσότητθτερώνν απότητθ τα απότητδεικτικαθ
μεθσα πότητύ πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς ΙΙ τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ (ΑΑπότητδεικτικαθ μεθσα για τα
κριτηθρια επιλότητγηθς) τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016, αναθλότητγα με την τιθεθμενη
στότητ αθρθρότητ 22.Δ απαιθτηση.

Σε καθθε περιθπτώνση,  η βεβαιθώνση εγγραφηθς μπότητρειθ να ύπότητβαθλλεται για την απότητθδειξη μότητθνότητ ότητρισμεθνώνν
απαιτηθσεώνν τεχνικηθς και επαγγελματικηθς ικανότητθτητας τότητύ αθρθρότητύ 22.Δ, ενώνθ για την απότητθδειξη τώνν
λότητιπώνθν απαιτηθσεώνν μπότητρότητύθν να πρότητσκότητμιθζότητνται  εθνα ηθ περισσότητθτερα απότητθ τα απότητδεικτικαθ μεθσα  πότητύ
πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς ΙΙ τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ τότητύ ν. 4412/2016.

Ειδικαθ για τότητύς εγγεγραμμεθνότητύς στα Μητρώνθα Περιφερειακώνθν Ενότηττηθτώνν,   ότητι απαιτηθσεις τότητύ αθρθρότητύ
22.Δ  απότητδεικνύθότητνται  με  την  ύπότητβότητλη θ ενότητθς  η θ περισσότητθτερώνν  απότητ θ τα  απότητδεικτικα θ μεθσα  πότητύ
πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς ΙΙ τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ (ΑΑπότητδεικτικαθ μεθσα για τα κριτηθρια επιλότητγηθς) τότητύ
Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλότητδαπότητι θ ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  πότητύ  ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  σε  επίσημους  καταλόγους ηθ
διαθεθτότητύν  πιστότητπότητιητικότητ θ απότητ θ ότητργανισμότητύθς  πιστότητπότητιθησης  πότητύ  σύμμότητρφώνθνότητνται  με  τα
εύρώνπαιοκαθ πρότητθτύπα πιστότητπότητιθησης, καταθ την εθννότητια τότητύ Παραρτηθματότητς Vκκ τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς
Α΄  τότητύ  ν.  4412/2016,  μπότητρότητύθν  να  πρότητσκότητμιθζότητύν  στις  αναθεθτότητύσες  αρχεθς  πιστότητπότητιητικότητθ
εγγραφηθς εκδιδότητθμενότητ απότητθ την αρμότητθδια αρχηθ ηθ τότητ πιστότητπότητιητικότητθ πότητύ εκδιθδεται απότητθ τότητν αρμότητθδιότητ
ότητργανισμότητθ πιστότητπότητιθησης, καταθ τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 83 ν. 4412/2016 και στην παραθγραφότητ 9
τότητύ παρότητθντότητς αθρθρότητύ .

(γ) Οι  αλλότητδαπότητι θ ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  πότητύ  δεν  ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  σε  επιθσημότητύς  καταλότητθγότητύς  ηθ
διαθεθτότητύν  πιστότητπότητιητικότητ θ απότητ θ ότητργανισμότητύθς  πιστότητπότητιθησης  κατα θ τα  ανώντεθρών, ύπότητβαθλλότητύν ώνς
δικαιότητλότητγητικα θ εθνα η θ περισσότητθτερα απότητθ τα απότητδεικτικα θ μεθσα πότητύ πρότητβλεθπότητνται στότητ Μεθρότητς ΙΙ τότητύ
Παραρτηθματότητς ΧΙΙ τότητύ ν. 4412/2016.

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

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

................................................................................................................................................
Η αναθεθτότητύσα αρχηθ αναγνώνριθζει ισότητδύθναμα πιστότητπότητιητικαθ πότητύ εθχότητύν εκδότητθειθ απότητθ φότητρειθς διαπιστεύ-
μεθνότητύς απότητθ ισότητδύθναμότητύς Οργανισμότητύθς διαπιθστεύσης, εδρεύθότητντες και σε αθλλα κραθτη - μεθλη. Επιθσης,
καθνει δεκταθ αθλλα απότητδεικτικαθ στότητιχειθα για ισότητδύθναμα μεθτρα διασφαθλισης πότητιότητθτητας, εφότητθσότητν ότητ εν-
διαφερότητθμενότητς ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας δεν ειθχε τη δύνατότητθτητα να απότητκτηθσει τα εν λότητθγών πιστότητπότητιητικαθ





εντότητθς τώνν σχετικώνθν πρότητθεσμιώνθν για λότητθγότητύς για τότητύς ότητπότητιθότητύς δεν εύθύθνεται ότητ ιθδιότητς, ύπότητθ την πρότητ -
ύοπότητθθεση ότητθτι ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας απότητδεικνύθει ότητθτι τα πρότηττεινότητθμενα μεθτρα διασφαθλισης πότητιότητθτητας ηθ
περιβαλλότητντικηθς διαχειθρισης πληρότητύθν τα απαιτότητύθμενα πρότητθτύπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιθπτώνση  νότητμικότητύ θ πρότητσώνθπότητύ,  ύπότητβαθλλότητνται  ηλεκτρότητνικαθ,  μεθσών  της  λειτότητύργικότητθτητας
ΗΕπικότητινώννιθα», με θεθμα: κΔικαιότητλότητγητικαθ Πρότητσώνρινότητύθ Αναδότητθχότητύ- Κατακύθρώνση’’, τα νότητμιμότητπότητιητικαθ
εθγγραφα απότητ θ τα  ότητπότητιθα  πρότητκύθπτει  η  εξότητύσιθα  ύπότητγραφηθς  τότητύ  νότητμιθμότητύ  εκπρότητσώνθπότητύ και  τα ότητπότητιθα
πρεθπει να εθχότητύν εκδότητθειθ εθώνς τριαθντα (Α30) εργαθσιμες ημεθρες πριν απότητθ την ύπότητβότητληθ τότητύς clvi, εκτότητθς αν
σύθμφώννα με τις ειδικότητθτερες διαταθξεις αύτώνθν φεθρότητύν σύγκεκριμεθνότητ χρότητθνότητ ισχύθότητς 

Ειδικότητθτερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτώνθσεις πότητύ ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας ειθναι νομικό πρόσωπο και εγγραθφεται ύπότητχρεώντικαθ
ηθ πρότηταιρετικαθ στότητ ΓΕΜΗ και δηλώνθνει την εκπρότητσώνθπηση και τις μεταβότητλεθς της στότητ ΓΕΜΗ:clvii

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

β)  Για  την  απότητθδειξη  της  νότητθμιμης  σύθστασης  και  τώνν  μεταβότητλώνθν  τότητύ  νότητμικότητύ θ πρότητσώνθπότητύ,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τότητύ ΓΕΜΗ, τότητ ότητπότητιθότητ πρεθπει να εθχει εκδότητθειθ εθώνς τρεις (Α3) μηθνες πριν απότητθ
την ύπότητβότητληθ τότητύ.

2) Στις  λότητιπεθς  περιπτώνθσεις  τα,  κατα θ περιθπτώνση,  νότητμιμότητπότητιητικα θ εθγγραφα σύθστασης και  νότητθμιμης
εκπρότητσώνθπησης  (Αότητθπώνς  καταστατικαθ,  πιστότητπότητιητικα θ μεταβότητλώνθν,  αντιθστότητιχα  ΦΕΚ,  απότητφαθσεις
σύγκρότητθτησης  ότητργαθνώνν  διότητιθκησης  σε  σώνθμα,  κλπ.,  αναθλότητγα  με  τη  νότητμικη θ μότητρφη θ τότητύ  ότητικότητνότητμικότητύθ
φότητρεθα),  σύνότητδεύότητθμενα  απότητ θ ύπεύθθύνη  δηθλώνση  τότητύ  νότητθμιμότητύ  εκπρότητσώνθπότητύ  ότητθτι  εξακότητλότητύθότητύθν  να
ισχύθότητύν καταθ την ύπότητβότητληθ τότητύς.

Σε περιθπτώνση πότητύ για τη διενεθργεια της παρότητύθσας διαδικασιθας αναθθεσης εθχότητύν χότητρηγηθειθ εξότητύσιθες
σε  πρότητθσώνπότητ  πλεθότητν  αύτώνθν  πότητύ  αναφεθρότητνται  στα  παραπαθνών  εθγγραφα,  πρότητσκότητμιθζεται  επιπλεθότητν
απότητθφαση-  πρακτικότητ θ τότητύ  αρμότητδιθότητύ  καταστατικότητύ θ ότητργαθνότητύ  διότητιθκησης  τότητύ  νότητμικότητύ θ πρότητσώνθπότητύ
χότητρηγηθθηκαν ότητι σχετικεθς εξότητύσιθες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς πρότητσκότητμιθζότητύν  τα  πρότητβλεπότητθμενα,  κατα θ τη  νότητμότητθεσιθα  της
χώνθρας εγκαταθστασης, απότητδεικτικαθ εθγγραφα, και εφότητθσότητν δεν πρότητβλεθπότητνται, ύπεύθθύνη δηθλώνση  τότητύ
νότητθμιμότητύ  εκπρότητσώνθπότητύ,  απότητ θ την  ότητπότητιθα  απότητδεικνύθότητνται  τα  ανώντεθρών  ώνς  πρότητς  τη  νότητθμιμη  σύθσταση,
μεταβότητλεθς και εκπρότητσώνθπηση τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα.
Οι ώνς αθνών ύπεύθθύνες δηλώνθσεις γιθνότητνται απότητδεκτεθς, εφότητθσότητν εθχότητύν σύνταχθειθ μεταθ την κότητινότητπότητιθηση
της πρότητθσκλησης για την ύπότητβότητληθ τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν.
Απότητθ τα ανώντεθρών εθγγραφα πρεθπει να πρότητκύθπτότητύν η νότητθμιμη σύθσταση  τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα, ότητθλες ότητι
σχετικεθς τρότητπότητπότητιηθσεις τώνν καταστατικώνθν, τότητ/τα πρότητθσώνπότητ/α πότητύ δεσμεύθει/ότητύν νότητθμιμα την εταιριθα
κατα θ την  ημερότητμηνιθα  διενεθργειας  τότητύ  διαγώννισμότητύ θ (Ανότητθμιμότητς  εκπρότητθσώνπότητς,  δικαιθώνμα  ύπότητγραφηθς
κλπ.),  τύχότητθν  τριθτότητι,  στότητύς  ότητπότητιθότητύς  εθχει  χότητρηγηθει θ εξότητύσιθα  εκπρότητσώνθπησης,  καθώνθς  και  η  θητειθα
τότητύ/τώνν ηθ/και τώνν μελώνθν τότητύ ότητργαθνότητύ διότητιθκησης/ νότητθμιμότητύ εκπρότητσώνθπότητύ.

Γ. Οι ενώνθσεις ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν πότητύ ύπότητβαθλλότητύν κότητινη θ πρότητσφότητραθ,  ύπότητβαθλλότητύν τα παραπαθνών,
καταθ περιθπτώνση δικαιότητλότητγητικαθ, για καθθε ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα πότητύ σύμμετεθχει στην εθνώνση, σύθμφώννα
με τα ειδικότητθτερα πρότητβλεπότητθμενα στότητ αθρθρότητ 19 παρ. 2 τότητύ ν. 4412/2016.





Δ. Σε περιθπτώνση πότητύ ότητ πρότητσφεθρώνν ειθναι φύσικότητθ πρότητθσώνπότητ/ ατότητμικηθ επιχειθρηση, τα φύσικαθ, εφότητθσότητν
εθχει  χότητρηγηθσει  εξότητύσιθες  εκπρότητσώνθπησης  σε  τριθτα  πρότητθσώνπα,  πρότητσκότητμιθζεται  εξότητύσιότητδότητθτηση  τότητύ
ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  πότητύ  ειθναι  εγγεγραμμεθνότητι  σε  επιθσημότητύς  καταλότητθγότητύς  η θ διαθεθτότητύν
πιστότητπότητιθηση απότητ θ ότητργανισμότητύθς  πιστότητπότητιθησης πότητύ σύμμότητρφώνθνότητνται με τα εύρώνπαιοκα θ πρότητθτύπα
πιστότητπότητιθησης, καταθ την εθννότητια τότητύ Παραρτηθματότητς Vκκ τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς Α' τότητύ ν. 4412/2016,
μπότητρότητύθν να  ύπότητβαθλλότητύν στις αναθεθτότητύσες αρχεθς πιστότητπότητιητικότητθ εγγραφηθς εκδιδότητθμενότητ απότητθ την
αρμότητθδια αρχηθ ηθ τότητ πιστότητπότητιητικότητθ πότητύ εκδιθδεται απότητθ τότητν αρμότητθδιότητ ότητργανισμότητθ πιστότητπότητιθησης.
Στα πιστότητπότητιητικαθ αύταθ αναφεθρότητνται τα δικαιότητλότητγητικαθ βαθσει τώνν ότητπότητιθώνν εθγινε η εγγραφηθ τώνν
εν λότητθγών ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν στότητν επιθσημότητ καταθλότητγότητ ηθ η πιστότητπότητιθηση και η καταθταξη στότητν εν
λότητθγών καταθλότητγότητ.
Η πιστότητπότητιότητύθμενη εγγραφηθ στότητύς επιθσημότητύς καταλότητθγότητύς απότητθ τότητύς αρμότητθδιότητύς ότητργανισμότητύθς ηθ τότητ
πιστότητπότητιητικότητθ,  πότητύ  εκδιθδεται  απότητ θ τότητν  ότητργανισμότητ θ πιστότητπότητιθησης,  σύνιστα θ τεκμηθριότητ
καταλληλότητθτητας ότητθσότητν αφότητραθ τις απαιτηθσεις πότητιότηττικηθς επιλότητγηθς, τις ότητπότητιθες καλύθπτει ότητ επιθσημότητς
καταθλότητγότητς ηθ τότητ πιστότητπότητιητικότητθ.
Οι  ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  πότητύ ειθναι εγγεγραμμεθνότητι  σε επιθσημότητύς καταλότητθγότητύς απαλλαθσσότητνται απότητθ
την ύπότητχρεθώνση ύπότητβότητληθς τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν πότητύ αναφεθρότητνται στότητ πιστότητπότητιητικότητθ εγγραφηθς
τότητύς.

(β) Οι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς πότητύ ειθναι εγγεγραμμεθνότητι στότητ Μ.Ε.ΕΠ. στις ταθξεις 3η εθώνς και 7η, μεθχρι
τη  ληθξη  της  μεταβατικηθς  περιότητθδότητύ  ισχύθότητς,  σύθμφώννα  με  τότητ  αθρθρότητ  65  τότητύ  π.δ.  71/2019,
ύπότητβαθλλότητντας ΗΕνημερότητθτητα Πτύχιθότητύ»  εν ισχύ θ απαλλαθσσότητνται  απότητ θ την ύπότητχρεθώνση ύπότητβότητληθς
τώνν δικαιότητλότητγητικώνθν clix:
-  απότητθσπασμα  πότητινικότητύ θ μητρώνθότητύ  τότητύ  αθρθρότητύ  23.3.(Αα)  της  παρότητύθσας  για  τότητν  Πρότητθεδρότητ  και
Διεύθύθνότητντα Σύθμβότητύλότητ εργότητληπτικηθς επιχειθρησης. Για τα λότητιπα θ μεθλη τότητύ Δ.Σ της εταιρειθας,  θα
πρεθπει να ύπότητβληθειθ αύτότηττελώνθς απότητθσπασμα πότητινικότητύθ μητρώνθότητύ, καθότητθσότητν τα πρότητθσώνπα αύταθ δεν
καλύθπτότητνται απότητθ την Ενημερότητθτητα Πτύχιθότητύ. 
- φότητρότητλότητγικηθ και ασφαλιστικηθ ενημερότητθτητα τότητύ αθρθρότητύ 23.3.(Αβ) της παρότητύθσας. clx

- τα πιστότητπότητιητικαθ απότητθ τότητ αρμότητθδιότητ Πρώντότητδικειθότητ και τότητ ΓΕΜΗ τότητύ αθρθρότητύ 23.3.(Αγ) της παρότητύθσας
ύπότητθ την πρότητύοπότητθθεση ότητθμώνς ότητθτι καλύθπτότητνται πληθρώνς (Αότητθλες ότητι πρότητβλεπότητθμενες περιπτώνθσεις) απότητθ
την Ενημερότητθτητα Πτύχιθότητύ.
- τότητ πιστότητπότητιητικότητθ απότητθ τότητ αρμότητθδιότητ επιμελητηθριότητ ότητθσότητν αφότητραθ τότητ λότητθγότητ απότητκλεισμότητύθ τότητύ αθρθρότητύ
22. Α.4. (Αθ).clxi

-  τότητ  πιστότητπότητιητικότητ θ της  αρμότητθδιας  αρχηθς  για  την  ότητνότητμαστικότητπότητιθηση  τώνν  μετότητχώνθν  τότητύ  αθρθρότητύ
23.3. (Αστ).
- τα  απότητδεικτικαθ εθγγραφα νότητμιμότητπότητιθησης  της εργότητληπτικηθς επιχειθρησης.

Σε περιθπτώνση πότητύ καθπότητιότητ απότητθ τα ανώντεθρών δικαιότητλότητγητικαθ εθχει ληθξει, πρότητσκότητμιθζεται τότητ σχετικότητθ
δικαιότητλότητγητικότητθ εν ισχύθ. Εφότητθσότητν στην Ενημερότητθτητα Πτύχιθότητύ δεν αναφεθρεται ρηταθ ότητθτι τα στελεθχη
τότητύ πτύχιθότητύ τότητύ πρότητσφεθρότητντα ειθναι ασφαλιστικώνθς ενηθμερα στότητν eΕΦΚΑ (Ατότητμεθας πρώνθην ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ότητ  πρότητσφεθρώνν  πρότητσκότητμιθζει  επιπλεθότητν  της  ενημερότητθτητας  πτύχιθότητύ,  ασφαλιστικηθ
ενημερότητθτητα για τα στελεθχη αύταθ.

Απότητθ την πληθρη εθναρξη ισχύθότητς τότητύ π.δ/τότητς 71/2019 τότητ πιστότητπότητιητικότητθ εγγραφηθς στότητ Τμηθμα ΙΙ τότητύ
Μητρώνθότητύ  Εργότητληπτικώνθν  Επιχειρηθσεώνν  Δημότητσιθώνν  Έργώνν  (ΑΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότηττελει θ επιθσημότητ
καταθλότητγότητ  και  απαλλαθσσει  τις  εγγεγραμμεθνες  εργότητληπτικεθς  επιχειρηθσεις  απότητ θ την  πρότητσκότητθμιση
τώνν απότητδεικτικώνθν μεθσώνν πότητύ πρότητβλεθπότητνται στα αθρθρα 47 επότητθμενα.





23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περιθπτώνση πότητύ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας επιθύμειθ να στηριχθειθ στις ικανότητθτητες αθλλώνν φότητρεθώνν,
η  απότητθδειξη  ότητθτι  θα  εθχει  στη  διαθθεση θ τότητύ  τότητύς  αναγκαιθότητύς  πότητθρότητύς,  γιθνεται  με  την   ύπότητβότητληθ
σχετικότητύθ σύμφώννητικότητύθ τώνν φότητρεθώνν αύτώνθν για τότητν σκότητπότητθ αύτότητθ.

Ειδικότητθτερα,  πρότητσκότητμιθζεται εθγγραφότητ (Ασύμφώννητικότητ θ η θ σε περιθπτώνση νότητμικότητύ θ πρότητσώνθπότητύ απότητθφαση
τότητύ αρμότητδιθότητύ ότητργαθνότητύ διότητιθκησης αύτότητύθ ηθ σε περιθπτώνση φύσικότητύθ πρότητσώνθπότητύ ύπεύθθύνη δηθλώνση), δύ-
ναθμει τότητύ ότητπότητιθότητύ αμφότητθτερότητι, διαγώννιζότητθμενότητς  ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας και τριθτότητς φότητρεθας, εγκριθνότητύν τη
μεταξύθ τότητύς σύνεργασιθα για την καταθ περιθπτώνση παρότητχηθ πρότητς τότητν διαγώννιζότητθμενότητ της χρηματότητότητικότητ-
νότητμικηθς ηθ/και τεχνικηθς ηθ/και επαγγελματικηθς ικανότητθτητας τότητύ φότητρεθα, ώνθστε αύτηθ να ειθναι στη διαθθεση
τότητύ διαγώννιζότητθμενότητύ  για την εκτεθλεση της Σύθμβασης. Η σχετικηθ αναφότητραθ θα πρεθπει να ειθναι λεπτότητμε-
ρηθς και να αναφεθρει κατ’ ελαθχιστότητν τότητύς σύγκεκριμεθνότητύς πότητθρότητύς πότητύ θα ειθναι διαθεθσιμότητι για την
εκτεθλεση της σύθμβασης και τότητν τρότητθπότητ δια τότητύ ότητπότητιθότητύ θα χρησιμότητπότητιηθότητύθν αύτότητι θ για την εκτεθλεση
της σύθμβασης. Ο τριθτότητς θα δεσμεύθεται ρηταθ ότητθτι θα διαθεθσει στότητν διαγώννιζότητθμενότητ τότητύς σύγκεκριμεθνότητύς
πότητθρότητύς καταθ τη διαθρκεια της σύθμβασης και ότητ διαγώννιζότητθμενότητς  ότητθτι θα καθνει χρηθση αύτώνθν σε περιθπτών -
ση πότητύ τότητύ ανατεθειθ η σύθμβαση. Σε περιθπτώνση πότητύ ότητ τριθτότητς διαθεθτει χρηματότητότητικότητνότητμικηθ επαθρκεια,
θα δηλώνθνει επιθσης ότητθτι καθιθσταται απότητθ κότητινότητύθ με τότητν διαγώννιζότητθμενότητ ύπεύθθύνότητς για την εκτεθλεση της
σύθμβασης. Σε περιθπτώνση πότητύ ότητ τριθτότητς διαθεθτει στότητιχειθα τεχνικηθς ηθ επαγγελματικηθς καταλληλότητθτητας
πότητύ σχετιθζότητνται με τότητύς τιθτλότητύς σπότητύδώνθν και τα επαγγελματικαθ πρότητσότητθντα πότητύ ότητριθζότητνται στην περιθ -
πτώνση στ’ τότητύ Μεθρότητύς ΙΙ τότητύ Παραρτηθματότητς ΧΙΙ τότητύ Πρότητσαρτηθματότητς Α τότητύ ν. 4412/2016 ηθ με την
σχετικη θ επαγγελματικη θ εμπειριθα,  θα δεσμεύθεται ότητθτι  θα εκτελεθσει τις εργασιθες η θ ύπηρεσιθες για τις
ότητπότητιθες απαιτότητύθνται ότητι σύγκεκριμεθνες ικανότητθτητες, δηλώνθνότητντας τότητ τμηθμα της σύθμβασης πότητύ θα εκτε-
λεθσει.

23. 11 Επισημαιθνεται ότητθτι γιθνότητνται απότητδεκτεθς:
• ότητι  εθνότητρκες  βεβαιώνθσεις  πότητύ  αναφεθρότητνται  στην  παρότητύθσα  Διακηθρύξη,  εφότητθσότητν  εθχότητύν
σύνταχθειθ εθώνς τρεις (Α3) μηθνες πριν απότητθ την ύπότητβότητληθ τότητύς, 
• ότητι ύπεύθθύνες δηλώνθσεις, εφότητθσότητν εθχότητύν σύνταχθει θ μεταθ την κότητινότητπότητιθηση της πρότητθσκλησης
για την ύπότητβότητληθ τώνν δικαιότητλότητγητικώνθνclxii Σημειώνθνεται ότητθτι δεν απαιτειθται θεώνθρηση τότητύ γνησιθότητύ της
ύπότητγραφηθς τότητύς.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρότητσφότητρα θ τώνν  διαγώννιζότητμεθνώνν  περιλαμβαθνει  τότητύς  ακότητθλότητύθότητύς  ηλεκτρότητνικότητύθς
ύπότητφακεθλότητύς:
(Αα)  ύπότητφαθκελότητ με την εθνδειξη ΗΔικαιότητλότητγητικαθ Σύμμετότητχηθς»
 (Αβ)  ύπότητφαθκελότητ με την εθνδειξη ΗΟικότητνότητμικηθ Πρότητσφότητραθ»
σύθμφώννα με τα κατώντεθρών:

24.2 Ο ηλεκτρότητνικότητθς ύπότητφαθκελότητς ΗΔικαιότητλότητγητικαθ Σύμμετότητχηθς» πρεθπει, επιθ πότητινηθ απότητκλεισμότητύθ,
να περιεθχει τα ακότητθλότητύθα ύπότητθ (Αα) και (Αβ) στότητιχειθα::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επιθσης δύθναται να περιλαμβαθνει και σύνότητδεύτικηθ ύπεύθθύνη δηθλώνση, με την ότητπότητιθα ότητ ότητικότητνότητμικότητθς
φότητρεθας  μπότητρει θ να  διεύκρινιθζει  τις  δηλώνθσεις  και  πληρότητφότητριθες  πότητύ  παρεθχει  στότητ  ΕΕΕΣ.  Η
σύνότητδεύτικηθ ύπεύθθύνη δηθλώνση ύπότητγραθφεται, σύθμφώννα με ότητθσα πρότητβλεθπότητνται στότητ αθρθρότητ 79 Α τότητύ
ιθδιότητύ ν. 4412/2016.





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

24.3Ο  ηλεκτρότητνικότητθς  ύπότητφαθκελότητς  ΗΟικότητνότητμικη θ Πρότητσφότητραθ»  περιεθχει  τότητ  αρχειθότητ  pdf,  τότητ  ότητπότητιθότητ
παραθγεται  απότητ θ τότητ  ύπότητσύθστημα,  αφότητύ θ σύμπληρώνθότητύθν  καταλληθλώνς  ότητι  σχετικεθς  φότητθρμες  και
ύπότητγραθφεται,  τότητύλαθχιστότητν  με  πρότητηγμεθνη  ηλεκτρότητνικη θ ύπότητγραφηθ,  η  ότητπότητιθα  ύπότητστηριθζεται  απότητθ
αναγνώνρισμεθνότητ (Αεγκεκριμεθνότητ) πιστότητπότητιητικότητθ.

24.4 Στην περιθπτώνση πότητύ με την πρότητσφότητρα θ ύπότητβαθλλότητνται  δημότητθσια ηθ/  και ιδιώντικα θ εθγγραφα,
αύταθ γιθνότητνται απότητδεκταθ, σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 4.2 β της παρότητύθσας.

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





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο πρότητσφεθρώνν ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας αναφεθρει στην πρότητσφότητραθ τότητύ τότητ τμηθμα της σύθμβασης πότητύ
πρότηττιθθεται να αναθεθσει  ύπότητ θ μότητρφη θ ύπεργότητλαβιθας σε τριθτότητύς,  καθώνθς και τότητύς ύπεργότητλαθβότητύς πότητύ
πρότηττειθνει. Αν ότητ αναθδότητχότητς πρότητθτεινε σύγκεκριμεθνότητύς ύπεργότητλαθβότητύς καταθ την ύπότητβότητληθ της πρότητσφότητραθς
τότητύ, ύπότητχρεότητύθται, καταθ την ύπότητγραφηθ της σύθμβασης εκτεθλεσης, να πρότητσκότητμιθσει την ύπεργότητλαβικηθ
σύθμβαση. Η Διεύθύθνότητύσα Υπηρεσιθα μπότητρειθ να χότητρηγηθσει πρότητθεσμιθα στότητν αναθδότητχότητ κατ’ αιθτησηθ τότητύ,
για την πρότητσκότητθμιση της ύπεργότητλαβικηθς σύθμβασης με τότητν αρχικώνθς πρότητταθεθντα ύπεργότητλαθβότητ ηθ αθλλότητν,
πότητύ  διαθεθτει  τα  αναγκαιθα,  κατα θ την  κριθση  της  ύπηρεσιθας  αύτηθς,  πρότητσότητθντα,  εφότητθσότητν  σύντρεθχει
σότητβαρότητθς λότητθγότητς. clxiii 

25.2 Η τηθρηση τώνν ύπότητχρεώνθσεώνν της παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 18 τότητύ ν 4412/2016 απότητθ ύπεργότητλαθβότητύς δεν
αιθρει την εύθύθνη τότητύ κύριθότητύ αναδότητθχότητύ.

25.3 .................................................................... clxiv

25.4  Η αναθεθτότητύσα αρχηθ:

α) ελεθγχει  την  επαγγελματικη θ καταλληλότητθτητα  τότητύ  ύπεργότητλαθβότητύ  να  εκτελεθσει  τότητ  πρότητς  αναθθεση
τμηθμα, καταθ την εθννότητια τότητύ αθρθρότητύ 22.Β (Ααθρθρότητ 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύθει
τη μη σύνδρότητμηθ,  στότητ πρότητθσώνπότητ θ τότητύ,  τώνν λότητθγών απότητκλεισμότητύ θ τότητύ αθρθρότητύ 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(Ααθρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύθμφώννα με τα καταθ περιθπτώνση ειδικώνθς πρότητβλεπότητθμενα
στότητ αθρθρότητ 23 της παρότητύθσας (Ααθρθρα 79 εθώνς 81 ν. 4412/2016). clxv

β) απαιτει θ ύπότητχρεώντικα θ απότητ θ τότητν  ότητικότητνότητμικότητ θ φότητρεθα  να  αντικαταστηθσει  εθναν  ύπεργότητλαθβότητ,  ότητθταν
κατότητθπιν  τότητύ  ελεθγχότητύ  και  της  επαληθθεύσης  της  ώνς  αθνών  περιθπτώνσης  (Αα),  διαπιστώνθνεται  ότητθτι  δεν
πληρότητύθνται ότητι ότητθρότητι  επαγγελματικηθς καταλληλλότητθτητας τότητύ ύπεργότητλαθβότητύ η θ ότητθταν σύντρεθχότητύν ότητι  ώνς
αθνών λότητθγότητι απότητκλεισμότητύθ τότητύ.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Καθθε διαφότητραθ μεταξύθ τώνν σύμβαλλότητθμενώνν μερώνθν πότητύ πρότητκύθπτει ηθ σχετιθζεται με την  ερμηνειθα και/ ηθ
τότητ κύθρότητς και/ηθ την εφαρμότητγηθ και/ηθ την εκτεθλεση της σύμβαθσης  επιλύθεται με την αθσκηση πρότητσφύγηθς
ηθ αγώνγηθς στότητ διότητικητικότητθ εφετειθότητ της περιφεθρειας, στην ότητπότητιθα εθχει ύπότητγραθφει η σύθμβαση σύθμφώννα
με τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 175 ν. 4412/2016. 

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

Τα σύμβαλλότητθμενα μεθρη σύμφώννότητύθν  και  σύναπότητδεθχότητνται  ότητθτι  ότητθλες  ότητι  διαφότητρεθς  πότητύ πρότητκύθπτότητύν ηθ
σχετιθζότητνται με την  ερμηνειθα και/ ηθ τότητ κύθρότητς και/ηθ την εφαρμότητγηθ και/ηθ την εκτεθλεση  της  σύθμβασης,
επιλύθότητνται  ότητριστικα θ απότητ θ διαιτητικότητ θ δικαστηθριότητ  /ότητθργανότητ   τότητ  ότητπότητιθότητ  διότητριθζεται  και  διεξαθγει  τη
διαιτησιθα σύθμφώννα με τις διαταθξεις πότητύ εκαθστότηττε ισχύθότητύν για τις διαιτησιθες τότητύ Δημότητσιθότητύ. (ΑΚαταθ
παρεθκκλιση  απότητ θ τις  διαταθξεις  πότητύ  ισχύθότητύν  για  τις  διαιτησιθες  τότητύ  Δημότητσιθότητύ,  η  αναθεθτότητύσα  αρχηθ
μπότητρει θ να  καθότητριθσει  στότητ  σημειθότητ  αύτότητθ,  κατα θ περιθπτώνση,  τότητ  περιεχότητθμενότητ  της  διαιτητικηθς  ρηθτρας
σύθμφώννα με τότητν επιλεγεθντα φότητρεθα διαιτησιθας, περιεθχότητν μεταξύθ αθλλώνν, τότητύς κανότητθνες πότητύ διεθπότητύν τότητν
ότητρισμότητ θ τώνν  διαιτητώνθν,  τότητύς  εφαρμότητστεθότητύς  κανότητθνες  διαιτησιθας,  την  εθδρα  τότητύ  διαιτητικότητύθ
δικαστηριθότητύ (Αηθ ότητργαθνότητύ), τις αμότητιβεθς τώνν διαιτητώνθν (Αεφότητθσότητν δεν ότητριθζότητνται απότητθ τότητύς εφαρμότητστεθότητύς
κανότητθνες διαιτησιθας), τη γλώνθσσα στην ότητπότητιθα θα διεξαχθειθ η διαιτησιθα και καθθε αθλλότητ σχετικότητθ θεθμα).
 





Η  διεξαγώνγη θ της  διαιτησιθας  ύπότητθκειται  στότητν  ΗΚανότητνισμότητ θ Διαφαθνειας  στις  δύναθμει  Σύνθηθκης
Διαιτησιθες Επενδύτώνθν-Κρατώνθν» (ΑRules on Transparency in Treaty based κnvestor-State Arbitration)
της Επιτρότητπηθς τώνν Ηνώνμεθνώνν Εθνώνθν για τότητ Διεθνεθς Εμπότητρικότητθ Διθκαιότητ (ΑUNCκTRAL), ότητι διαταθξεις τότητύ
ότητπότητιθότητύ κατισχύθότητύν τώνν εφαρμότητστεθώνν κανότητθνώνν διαιτησιθας πότητύ καθότητριθζότητνται σύθμφώννα με την παρ. 3
τότητύ αθρθρότητύ 175 ν. 4412/2016, 

Της  πρότητσφύγηθς  στότητ  διαιτητικότητ θ δικαστηθριότητ/  ότητθργανότητ  πρότητηγειθται  σταθδιότητ  σύμβιβαστικηθς  επιθλύσης
διαφότητρώνθν. Για τη σύμβιβαστικηθ επιθλύση της διαφότητραθς σύγκρότηττειθται Σύμβότητύθλιότητ Επιθλύσης Διαφότητρώνθν
(ΑΣΕΔ). Η αμότητιβηθ καθθε μεθλότητύς τότητύ ΣΕΔ καθότητριθζεται σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 18 ν. 4640/2019 (ΑΑ’ 190),
περι θ αμότητιβηθς  διαμεσότητλαβητηθ.  Κατα θ τα  λότητιπα θ εφαρμότητθζότητνται  ότητι  παρ.  7  και  8  τότητύ  αθρθρότητύ  176  ν.
4412/2016 και ότητ ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Για  την  παρότητύθσα  διαδικασιθα  εθχει  εκδότητθει θ η  167/10-11-2021  (ΑΑΔΑ:  ΨΥ7Β7Λ1-ΓΒΒ)
Απότητθφαση Περιφερειακότητύθ Σύμβότητύλιθότητύ.

26.2  Ο  Κύθριότητς  τότητύ  Έργότητύ  μπότητρει θ να  εγκαταστηθσει  για  τότητ  εθργότητ  αύτότητ θ Τεχνικότητ θ Σύθμβότητύλότητ.  Ο
Αναθδότητχότητς  τότητύ  εθργότητύ,  εθχει  την  ύπότητχρεθώνση  να  διεύκότητλύθνει  τις  δραστηριότητθτητες  τότητύ  Τεχνικότητύθ
Σύμβότητύθλότητύ, πότητύ πηγαθζότητύν απότητθ τη σύμβατικηθ σχεθση της Υπηρεσιθας με αύτότητθν.

26.3 Οι πρότητσφεθρότητντες,  με την ύπότητβότητλη θ της πρότητσφότητραθς τότητύς,  απότητδεθχότητνται ανεπιφύθλακτα τότητύς
ότητθρότητύς της παρότητύθσας Διακηθρύξης 

26.  4 Η Αναθεθτότητύσα Αρχη θ ενημερώνθνει  τότητ φύσικότητ θ πρότητθσώνπότητ πότητύ ύπότητγραθφει  την πρότητσφότητρα θ ώνς
πρότητσφεθρώνν ηθ ώνς νότητθμιμότητς εκπρότητθσώνπότητς πρότητσφεθρότητντότητς, ότητθτι η ιθδια ηθ και τριθτότητι, κατ’ εντότητληθ και για
λότητγαριασμότητθ της, θα επεξεργαθζότητνται πρότητσώνπικαθ δεδότητμεθνα πότητύ περιεθχότητνται στότητύς φακεθλότητύς της
πρότητσφότητραθς  και  τα  απότητδεικτικα θ μεθσα  τα  ότητπότητιθα  ύπότητβαθλλότητνται  σε  αύτηθν,  στότητ  πλαιθσιότητ  τότητύ
παρότητθντότητς  Διαγώννισμότητύθ,  για  τότητ  σκότητπότητ θ της  αξιότητλότητθγησης  τώνν  πρότητσφότητρώνθν  και  της  ενημεθρώνσης
εθτερώνν  σύμμετεχότητθντώνν  σε  αύτότητθν,  λαμβαθνότητντας  καθθε  εύθλότητγότητ  μεθτρότητ  για  τη  διασφαθλιση  τότητύ
απότητθρρητότητύ και της ασφαθλειας της επεξεργασιθας τώνν δεδότητμεθνώνν και της πρότητστασιθας τότητύς απότητθ
καθθε  μότητρφηθς  αθεθμιτη  επεξεργασιθα,  σύθμφώννα  με  τις  διαταθξεις  της  κειθμενης  νότητμότητθεσιθας  περιθ
πρότητστασιθας πρότητσώνπικώνθν δεδότητμεθνώνν.

26.  5 Αν,  μετα θ απότητ θ την  τύχότητθν  ότητριστικότητπότητιθηση  της  εθκπτώνσης  τότητύ  αναδότητθχότητύ,  σύθμφώννα  με  τα
ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 160 τότητύ ν.  4412/2016,   η Πρότητιοσταμεθνη Αρχη θ απότητφασιθσει  την
ότητλότητκληθρώνση  τότητύ  εθργότητύ,  πρότητσκαλει θ τότητν  επότητθμενότητ  κατα θ σειρα θ μειότητδότητθτη  τότητύ  παρότητθντότητς
διαγώννισμότητύ θ και  τότητύ  πρότηττειθνει  να  αναλαθβει  αύτότητθς  τότητ  εθργότητ  ότητλότητκληθρώνσης  της  εθκπτώντης
εργότητλαβιθας, με τότητύς ιθδιότητύς ότητθρότητύς και πρότητύοπότητθεθσεις και βαθσει της πρότητσφότητραθς πότητύ ύπεθβαλε στότητν
διαγώννισμότητθ.  Η σύθμβαση εκτεθλεσης σύναθπτεται,  εφότητθσότητν εντότητθς  δεκαπεθντε (Α15) ημερώνθν απότητ θ την
κότητινότητπότητιθηση  της  πρότητθτασης  περιεθλθει  στην  Πρότητιοσταμεθνη  Αρχη θ εθγγραφη  και  ανεπιφύθλακτη
απότητδότητχηθ της. Η αθπρακτη παθρότητδότητς της πρότητθεσμιθας θεώνρειθται ώνς απότητθρριψη της πρότητθτασης.  Αν ότητ
ανώντεθρών μειότητδότητθτης δεν δεχθειθ την πρότητθταση σύθναψης σύθμβασης, η Πρότητιοσταμεθνη Αρχηθ πρότητσκαλειθ
τότητν επότητθμενότητ καταθ σειραθ μειότητδότητθτη, ακότητλότητύθώνθντας καταθ τα λότητιπαθ την ιθδια διαδικασιθα. Εφότητθσότητν και
αύτότητθς  απότητρριθψει  την  πρότητθταση,  η  Πρότητιοσταμεθνη  Αρχη θ για  την  αναθδειξη  αναδότητθχότητύ  στότητ  εθργότητ
πρότητσφεύθγει  κατα θ την  κριθση  της  ειθτε  στην  ανότητικτη θ δημότητπρασιθα  ειθτε  στη  διαδικασιθα  με
διαπραγμαθτεύση,  κατα θ τις  ότητικειθες  διαταθξεις  τότητύ  ν.  4412/2016.

Η διαδικασιθα  της  παρότητύθσας  δεν  εφαρμότητθζεται  μότητθνότητ  στην περιθπτώνση πότητύ η  Πρότητιοσταμεθνη  Αρχηθ
κριθνει,  ότητθτι ότητι παραπαθνών πρότητσφότητρεθς δεν ειθναι ικανότητπότητιητικεθς για τότητν κύθριότητ τότητύ εθργότητύ η θ εθχότητύν
επεθλθει  λότητθγών  εφαρμότητγηθς  νεθώνν  κανότητνισμώνθν  αλλαγεθς  στότητν  τρότητθπότητ  κατασκεύηθς  τότητύ  εθργότητύ,  ενώνθ





μπότητρει θ να  εφαρμότητθζεται  αναλότητγικα θ και  σε  περιθπτώνση  ότητλότητκληθρώνσης  τότητύ  εθργότητύ,  ύθστερα  απότητθ
αύτότητδιθκαιη διαθλύση της σύθμβασης κατότητθπιν πτώνθχεύσης τότητύ αναδότητθχότητύ ηθ διαθλύση με ύπαιτιότητθτητα
τότητύ κύριθότητύ τότητύ εθργότητύ καταθ τις κειθμενες διαταθξεις.

26.6 ………………………………………….clxvii

 
Τρίπολη ,       09/06/2022

(Τόπος – Ημερομηνία)

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Μηχ.  Έργων Υποδομής με

Α΄β

Ο ΠΡΟΙΣΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχ. Μηχανικός. Α΄β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμότητθ 1391/27-09-2022 απότητθφαση Οικονομικής Επιτροπής









i    Για την εθννότητια τώνν κκαθτών τώνν ότητριθώννπ δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν, πρβ. αθρθρότητ 2 παρ. 1 περ.  29  τότητύ ν.
4412/2016. 
ii    Στην περιθπτώνση πότητύ πηγηθ χρηματότητδότητθτησης ειθναι ότητ τακτικότητθς πρότητύοπότητλότητγισμότητθς,  η αναθεθτότητύσα

αρχηθ αναγραθφει τότητν αριθμότητθ και τη χρότητνότητλότητγιθα της απότητθφασης αναθληψης ύπότητχρεθώνσης, εφότητθσότητν η
πρότητκαλότητύθμενη δαπαθνη πρότητθκειται να βαρύθνει τότητ τρεθχότητν ότητικότητνότητμικότητθ εθτότητς, τότητν αριθμότητθ καταχώνθρισηθς
της στα λότητγιστικαθ βιβλιθα τότητύ ότητικειθότητύ φότητρεθα, καθώνθς και τότητν αριθμότητθ της απότητθφασης εθγκρισης της
πότητλύετότητύθς αναθληψης σε περιθπτώνση πότητύ η δαπαθνη εκτειθνεται σε περισσότητθτερα τότητύ ενότητθς ότητικότητνότητμικαθ
εθτη, σύθμφώννα με ότητθσα πρότητβλεθπότητνται στην παρ. 4 τότητύ αθρθρότητύ 4 τότητύ π.δ. 80/2016 (ΑΑ’ 145), περιθ
διαδικασιθας  για την εθκδότητση της απότητθφασης αναθληψης ύπότητχρεθώνσης.  Στην περιθπτώνση πότητύ πηγηθ
χρηματότητδότητθτησης ειθναι τότητ Πρότητθγραμμα Δημότητθσιώνν Επενδύθσεώνν, αναγραθφει τη Σύλλότητγικηθ Απότητθφαση
Ένταξης και τότητν εναθριθμότητ. (ΑΠρβλ. αθρθρότητ 53 παρ. 2 περ. ζ τότητύ ν. 4412/2016). 

iii Σύμπληρώνθνεται η επώννύμιθα της αναθεθτότητύσας αρχηθς/αναθεθτότητντότητς φότητρεθα
iv     Σύμπληρώνθνεται  ότητ  κώνδικότητθς  πότητύ  αφότητρα θ στην  ηλεκτρότητνικη θ τιμότητλότητθγηση  ότητθπώνς  αύτότητθς

πρότητσδιότητριθζεται  στότητν  επιθσημότητ  ιστότητθτότητπότητ  της  Γ.Γ.  Πληρότητφότητριακώνθν  Σύστημαθτώνν  τότητύ  Υπότητύργειθότητύ
Ψηφιακηθς Διακύβεθρνησης 
      (ΑΠρβλ.αθρθρότητ 53 παρ. 2 περ. α τότητύ ν. 4412/2016).

v      Mεθσών της λειτότητύργικότητθτητας ''Επικότητινώννιθα'' τότητύ ύπότητσύστηθματότητς
vi   Τότητ ΕΕΕΣ καταρτιθζεται βαθσει τότητύ τύπότητπότητιημεθνότητύ εντύθπότητύ τότητύ Παραρτηθματότητς 2 τότητύ Εκτελεστικότητύθ

Κανότητνισμότητύ θ (ΑΕΕ)  2016/7  της  Επιτρότητπηθς  της  5ης Ιανότητύαριθότητύ  2016  για  την  καθιεθρώνση  τότητύ
τύπότητπότητιημεθνότητύ  εντύθπότητύ  για  τότητ  Εύρώνπαιοκότητ θ Έγγραφότητ  Πρότητμηθθειας  (ΑL 3)  και  παρεθχεται
απότητκλειστικαθ σε ηλεκτρότητνικηθ μότητρφηθ. 

Τότητ ΕΕΕΣ φεθρει ύπότητγραφηθ με ημερότητμηνιθα εντότητθς τότητύ χρότητνικότητύθ διαστηθματότητς, καταθ τότητ ότητπότητιθότητ
μπότητρότητύθν να ύπότητβαθλλότητνται πρότητσφότητρεθς.

Ο ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας δύθναται να διεύκρινιθζει τις δηλώνθσεις και πληρότητφότητριθες πότητύ παρεθχει
στότητ ΕΕΕΣ με σύνότητδεύτικηθ ύπεύθθύνη δηθλώνση, την ότητπότητιθα ύπότητβαθλλει μαζι θ με τότητ ΕΕΕΣ Aπότητθ τις 2-5-
2019,  παρεθχεται  η  ηλεκτρότητνικη θ ύπηρεσιθα εromitheus
ESεDint   (Αhttps://espdint.eprocurement.gov.gr/)  πότητύ  πρότητσφεθρει  τη  δύνατότητθτητα  ηλεκτρότητνικηθς
σύθνταξης και διαχειθρισης τότητύ Εύρώνπαιοκότητύθ Ενιαιθότητύ Εγγραθφότητύ Σύθμβασης (ΑΕΕΕΣ). Μπότητρειθτε να δειθτε
τη σχετικηθ ανακότητιθνώνση στη Διαδικτύακηθ Πύθλη τότητύ ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr Πρβλ. και τότητ
Διότητρθώντικότητ θ (ΑΕπιθσημη Εφημεριθδα της Εύρώνπαιοκηθς Ένώνσης L 17/65 της 23ης Ιανότητύαριθότητύ 2018)
στότητν Εκτελεστικότητθ Κανότητνισμότητθ (ΑΕΕ) 2016/7 για την καθιεθρώνση τότητύ τύπότητπότητιημεθνότητύ εντύθπότητύ για τότητ
Εύρώνπαιοκότητθ Ενιαιθότητ Έγγραφότητ Πρότητμηθθειας , με τότητ ότητπότητιθότητ επιλύθθηκαν τα σχετικαθ ζητηθματα ότητρότητλότητγιθας
πότητύ ύπηθρχαν στότητ αρχικότητθ επιθσημότητ ελληνικότητθ  κειθμενότητ τότητύ Εκτελεστικότητύθ Κανότητνισμότητύθ, Μπότητρειθτε να
δειθτε  τότητ  σχετικότητ θ Διότητρθώντικότητ θ στην  ακότητθλότητύθη  διαδρότητμη θ https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(Α01)&from=EL

vii Η περιθπτώνση ι) σύμπληρώνθνεται και περιλαμβαθνεται στη Διακηθρύξη, εφότητθσότητν η αναθεθτότητύσα αρχηθ
πρότητβλεθπει ύπότητδειθγματα εγγραθφώνν πρότητς ύπότητβότητληθ απότητθ τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς, π.χ εγγύητικώνθν
επιστότητλώνθν.

viii Σύμπληρώνθνότητνται τύχότητθν αθλλα εθγγραφα σύθμβασης ηθ τεύθχη πότητύ η αναθεθτότητύσα αρχηθ κριθνει αναγκαιθα
με σκότητπότητθ να περιγραθψει ηθ να πρότητσδιότητριθσει στότητιχειθα της σύθμβασης ηθ της διαδικασιθας σύθναψης.

ix  Πρβλ. αθρθρότητ 67 τότητύ ν. 4412/2016.
x  Όταν ειθναι αδύθνατότητ να παρασχεθειθ ελεύθθερη, πληθρης, αθμεση και δώνρεαθν ηλεκτρότητνικηθ πρότητθσβαση

σε  ότητρισμεθνα  εθγγραφα  της  σύθμβασης  μπότητρει θ να  περιληφθει θ στότητ  παρότητθν  αθρθρότητ  της  διακηθρύξης
πρότητθβλεψη  ότητθτι  τα  σχετικα θ εθγγραφα  της  σύθμβασης  θα  διατεθότητύθν  με  μεθσα  αθλλα  πλην  τώνν
ηλεκτρότητνικώνθν  (Αότητθπώνς  τότητ  ταχύδρότητμειθότητ  η θ αθλλότητ  καταθλληλότητ  μεθσότητ  η θ σύνδύασμότητθς  ταχύδρότητμικώνθν  ηθ
αθλλώνν  καταλληθλώνν  μεθσώνν  και  ηλεκτρότητνικώνθν  μεθσώνν)  (Ατριθτότητ  εδαθφιότητ  παρ.  1  αθρθρότητύ  67   ν.
4412/2016).  Στην περιθπτώνση αύτηθ  πρότηττειθνεται η ακότητθλότητύθη διατύθπώνση: ΗΤα ακότητθλότητύθα εθγγραφα
της σύθμβασης ...........................  διατιθθενται  απότητ θ ………………………….,  ότητδότητθς  …………………, πληρότητφότητριθες
………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφερότητθμενότητι  μπότητρότητύθν  ακότητθμα,  να  λαθβότητύν  γνώνθση  τώνν
παρακαθτών εγγραθφώνν της σύθμβασης ……, στα γραφειθα της αναθεθτότητύσας αρχηθς καταθ τις εργαθσιμες
ημεθρες και ώνθρες.»

xi   Όταν δεν μπότητρειθ να πρότητσφερθειθ ελεύθθερη, πληθρης, αθμεση και δώνρεαθν ηλεκτρότητνικηθ πρότητθσβαση σε
ότητρισμεθνα εθγγραφα της σύθμβασης, διότητθτι η αναθεθτότητύσα αρχηθ πρότηττιθθεται να εφαρμότητθσει την παρ. 2
τότητύ  αθρθρότητύ  21  τότητύ  ν.  4412/2016,  αναφεθρότητνται,  στότητ  παρότητθν  αθρθρότητ  της  διακηθρύξης,  τα  μεθτρα
πρότητστασιθας  τότητύ  εμπιστεύτικότητύ θ χαρακτηθρα  τώνν  πληρότητφότητριώνθν,  τα  ότητπότητιθα  απαιτότητύθνται,  και  τότητν

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




τρότητθπότητ  με  τότητν  ότητπότητιθότητ  ειθναι  δύνατη θ η  πρότητθσβαση  στα  σχετικα θ εθγγραφα.   Ενδεικτικαθ,  λ.χ.,  η
αναθεθτότητύσα  αρχη θ θα  μπότητρότητύθσε  να  αναφεθρει  ότητθτι:  κΟ  ότητικότητνότητμικότητθς  φότητρεθας  αναλαμβαθνει  την
ύπότητχρεθώνση να τηρηθσει εμπιστεύτικαθ και να μη γνώνστότητπότητιηθσει σε τριθτότητύς (Ασύμπεριλαμβανότητμεθνώνν
τώνν  εκπρότητσώνθπώνν  τότητύ  ελληνικότητύ θ και  διεθνότητύθς  Τύθπότητύ),  χώνριθς  την  πρότητηγότητύθμενη  εθγγραφη
σύγκαταθθεση της Αναθεθτότητύσας Αρχηθς, τα ανώντεθρών εθγγραφα ηθ πληρότητφότητριθες πότητύ πρότητκύθπτότητύν απότητθ
αύταθ. Οι ότητικότητνότητμικότητιθ φότητρειθς διασφαλιθζότητύν την τηθρηση τώνν απαιτηθσεώνν αύτώνθν απότητθ τότητ πρότητσώνπικότητθ
τότητύς,  τότητύς  ύπεργότητλαθβότητύς  τότητύς  και  καθθε  αθλλότητ  τριθτότητ  πρότητθσώνπότητ  πότητύ  χρησιμότητπότητιότητύθν  κατα θ την
αναθθεση ηθ εκτεθλεση της σύθμβασης. Για τότητν σκότητπότητθ αύτότητθ, καταθ την παραλαβηθ τώνν εγγραθφώνν της
σύθμβασης, ύπότητβαθλλει ύπεύθθύνη δηθλώνση τότητύ ν. 1599/1986 με την ότητπότητιθα δηλώνθνει τα ανώντεθρώνπ.

xii  Σύμπληρώνθνεται  απότητ θ την Αναθεθτότητύσα Αρχη θ με σαφηθνεια σύγκεκριμεθνη ημερότητμηνιθα  (Αεγκαιθρώνς,
ηθτότητι ώνς την... ), πρότητς απότητφύγηθ ότητιασδηθπότηττε σύθγχύσης και αμφιβότητλιθας.

xiii   Σύμπληρώνθνεται η τεθταρτη ημεθρα πριν απότητθ τη ληθξη της πρότητθεσμιθας τότητύ αθρθρότητύ 18 της παρότητύθσας. 
xiv  Πρβλ  εθγγραφότητ  ΕΑΑΔΗΣΥ  με  α.π.  4121/30-07-2020 Η  Διεύκρινιθσεις  ώνς  πρότητς  την  τηθρηση  τώνν

διατύπώνθσεώνν δημότητσιότητθτητας στη διαγώννιστικηθ διαδικασιθα σε περιθπτώνση τρότητπότητπότητιθησης ότητθρώνν της
διακηθρύξης» (ΑΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

xv  Πρβλ.αθρθρότητ 18 παρ. 2 τότητύ ν. 4412/2016.
xvi  Πρβλ. αθρθρότητ 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα.
xvii  Αν  η  διεύθθύνση  της  ύπηρεσιθας  πότητύ  τηρει θ τότητ  πρώντότητθκότητλλότητ  της  Αναθεθτότητύσας  Αρχηθς  ειθναι

διαφότητρετικη θ απότητ θ την  αναφερότητθμενη  στότητ  αθρθρότητ  1,  αναγραθφεται  στότητ  παρότητθν  σημειθότητ  η  σχετικηθ
διεύθθύνση.

xviii  Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016.
xix  Στην περιθπτώνση πότητύ χρησιμότητπότητιειθται ενιαιθότητ πότητσότητστότητθ εθκπτώνσης απαλειθφεται η περιθπτώνση δ της

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

xx Σε περιθπτώνση εφαρμότητγηθς της διαδικασιθας τότητύ αθρθρότητύ 95 παρ. 2 περ. β ύπότητπ. Αα τότητύ ν. 4412/2016
κΕλεύθθερη  σύμπληθρώνση  τιμότητλότητγιθότητύπ,  ότητι  αναθεθτότητύσες  αρχεθς  περιλαμβαθνότητύν  στην  εν  λότητθγών
περιθπτώνση  (Αστ) αναφότητραθ για την ύπότητβότητληθ τότητύ σχετικότητύθ τιμότητλότητγιθότητύ.

xxi  Πρβλ. αθρθρότητ 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα. 
xxii  Πρβλ. αθρθρότητ 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα. 
xxiii  Πρβλ. αθρθρότητ 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα. 
xxiv  Πρβλ .αθρθρότητ 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα.
xxv  Επισημαιθνεται ότητθτι, ώνς πρότητς τις πρότητθεσμιθες  για την ότητλότητκληθρώνση τώνν ενεργειώνθν της Επιτρότητπηθς

Διενεθργειας Διαγώννισμότητύθ ισχύθότητύν τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 221Α τότητύ ν. 4412/2016. 
xxvi  Πρβλ. αθρθρότητ 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα. 
xxvii  Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 1 ότητθγδότητότητ εδαθφιότητ ν. 4412/2016
xxviii Πρβλ. αθρθρότητ 221Α παρ. 1 περ. β τότητύ ν. 4412/2016.
xxix Πρβλ.  αθρθρότητ 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
xxx Πρβλ. αθρθρότητ 88 παρ. 5 περ. α τότητύ ν. 4412/2016
xxxi  Ως  πρότητς  τη  γνώνμότητδότητθτηση  της  Επιτρότητπηθς  Διαγώννισμότητύ θ για  την  εξεθταση  τώνν  εξηγηθσεώνν  τώνν

ασύνηθθιστα χαμηλώνθν πρότητσφότητρώνθν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιθώνς σκεθψεις 15-21 
xxxiiΠρβλ. αθρθρότητ 103 παρ. 1 εδ. α τότητύ ν. 4412/2016. 
xxxiiiΠρβλ. αθρθρότητ 103 παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016.
xxxiv   Βλ.σχετικαθ με την  ηλεκτρότητνικηθ ύπεύθθύνη δηθλώνση τότητ  αθρθρότητ εικότητστότητθ εθβδότητμότητ της απότητθ 20.3.2020

Π.Ν.Π., (ΑΑ 68) - πότητύ κύρώνθθηκε με τότητ αθρθρότητ 1 τότητύ ν. 4683/2020 (ΑΑ΄83)-καταθ τις παραγραθφότητύς 1 και
2  τότητύ ότητπότητιθότητύ:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.  4635/2019,  μέσω της
ηλεκτρονικής  εφαρμογής  «e-Dilosi».  Η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  και  γίνεται
αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της  παρούσας.   2.  Η
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true




45).  Η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  στην  προηγμένη  ή  εγκεκριμένη  ηλεκτρονική  σφραγίδα  του
Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  αντιστοιχεί  στην  ημερομηνία  έκδοσης  της  ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

xxxv Για τότητύς φότητρειθς τότητύ Βιβλιθότητύ ΙΙ της παρ. 2 τότητύ αθρθρότητύ 259 τότητύ ν.4412/2016
xxxvi Ομότητιθώνς πρότητβλεθπεται και στην περιθπτώνση ύπότητβότητληθς πρότητσφότητρώνθν, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 92 παρ. 8

τότητύ ν.4412/201
xxxvii Πρβλ. αθρθρότητ 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα.
xxxviii  Πρβλ. αθρθρότητ 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα.
xxxix Πρβλ. αθρθρότητ 103 παρ. 2 τότητύ ν. 4412/2016.
xl  Πρβλ. αθρθρότητ 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
xli  Με την επιφύθλαξη τώνν παρ. 7 και 8 τότητύ αθρθρότητύ 78 τότητύ ν.  4412/2016 (Αληθψη επανότητρθώντικώνθν

μεθσώνν).
xlii   Πρβλ. αθρθρότητ 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
xliii  Πρβλ. αθρθρότητ 103 παρ. 6 τότητύ ν. 4412/2016. 
xliv  Πρβλ. αθρθρότητ 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
xlv  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
xlvi  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 2 τότητύ ν. 4412/2016.
xlvii  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
xlviii  Η  φραθση  Ηέχει  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  ο  προσυμβατικός  έλεγχος  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)»  πρότητστιθθεται στη διακηθρύξη μότητθνότητ
στις περιπτώνθσεις εκειθνες, στις ότητπότητιθες πρότητβλεθπεται ύπότητχρεθώνση πρότητσύμβατικότητύθ ελεθγχότητύ.

xlix  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
l Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
li  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 5 τότητύ ν. 4412/2016. 
lii  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
liii  Πρβλ. αθρθρότητ 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
liv  Πρβλ. αθρθρότητ 360 παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τότητύ π.δ. 39/2017.  

lv   Πρβλ. αθρθρότητ 361 τότητύ ν. 4412/2016 και 4 τότητύ π.δ. 39/2017.
lvi  Πρβλ. αθρθρότητ 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημότητθσια Έργα
lvii  Πρβλ. αθρθρότητ 363 τότητύ ν. 4412/2016.
lviii  Πρβλ. αθρθρότητ 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τότητύ π.δ. 39/2017.
lix  Πρβλ. αθρθρότητ 364 παρ. 2 τότητύ ν. 4412/2016.
lx  Πρβλ. παρ. 1 τότητύ αθρθρότητύ 365 τότητύ Ν. 4412/2016.
lxi  Πρβλ. αθρθρα 360 παρ. 2 τότητύ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τότητύ π.δ. 39/2017, πρβλ. αθρθρότητ 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
lxii   Πρβλ. αθρθρότητ 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016. 
lxiii  Πρβλ. τις μεταβατικεθς διαταθξεις τώνν αθρθρώνν 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) τότητύ ν. 4782/2021 ώνς

πρότητς την εθναρξη εφαρμότητγηθς  τώνν νεθώνν ειδικώνθν δικότητνότητμικώνθν διαταθξεώνν τότητύ αθρθρότητύ 138 τότητύ ν.
4782/2021, με τότητ ότητπότητιθότητ επεθρχότητνται σημαντικεθς αλλαγεθς στις ισχύθότητύσες διαταθξεις περιθ δικαστικηθς
πρότητστασιθας τότητύ αθρθρότητύ 372 Ν. 4412/2016 .

lxiv  Πρβλ. αθρθρότητ 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016.
lxv   Πρβλ.  αθρθρότητ 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
lxvi Πρβλ. αθρθρότητ 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
lxvii  Πρβλ. αθρθρότητ 92 παρ. 4 τότητύ ν. 4412/2016.
lxviii  Πρβλ. αθρθρότητ 92 παρ. 4Α τότητύ ν. 4412/2016.
lxix  Τιθθεται  μότητθνότητ  εφότητθσότητν  πρότητθκειται  για σύγχρηματότητδότηττότητύθμενότητ εθργότητ απότητ θ πότητθρότητύς της Εύρώνπαιοκηθς

Ένώνσης.
lxx Απότητθ 1-1-2017 τεθθηκε σε ισχύθ τότητ π.δ 80/2016 (Α Α' 145 ), τότητ ότητπότητιθότητ με τότητ αθρθρότητ 13 καταθργησε τότητ π.δ

113/2010.
lxxi Νότητθμότητι, ΠΔ και ύπότητύργικεθς απότητφαθσεις πότητύ εκδιθδότητνται μεταθ την εθναρξη της διαδικασιθας σύθναψης

της σύθμβασης σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 61 τότητύ ν. 4412/2016, δεν απότηττελότητύθν μεθρότητς τότητύ εφαρμότητστεθότητύ
θεσμικότητύθ πλαισιθότητύ της διακηθρύξης.

lxxii  Όταν  πρότητθκειται  για  σύγχρηματότητδότηττότητύθμενότητ  απότητ θ την  Ε.Ε.  εθργότητ,  τότητύθτότητ  να  αναγραθφεται  στη
Διακηθρύξη  και  ειδικότητθτερα  να  αναγραθφεται  ότητ  τιθτλότητς  της  Πραθξης  και  τότητύ  Επιχειρησιακότητύθ





Πρότητγραθμματότητς στότητ πλαιθσιότητ τότητύ ότητπότητιθότητύ ειθναι ενταγμεθνότητ τότητ δημότητπρατότητύθμενότητ εθργότητ, καθώνθς και τα
πότητσότητσταθ σύγχρηματότητδότητθτησης της δαπαθνης τότητύ εθργότητύ απότητθ εθνικότητύθς και ενώνσιακότητύθς πότητθρότητύς (Αμε
αναφότητρα θ στότητ  διαρθρώντικότητ θ ταμειθότητ).  Επιθσης,  η  σχετικη θ σύμπληθρώνση  ακότητλότητύθει θ τη  διακριτηθ
ότητρότητλότητγιθα  Σύλλότητγικεθς  Απότητφαθσεις  (ΑΣΑ)  εθργώνν,  εναθριθμότητς  εθργότητύ  η θ ΚΑΕ,  αναθλότητγα  την  πηγηθ
χρηματότητδότητθτησης  (ΑΠΔΕ  η θ Τακτικότητθς  πρότητύοπότητλότητγισμότητθς).  Για  τότητ  ζηθτημα  της   αναθληψης  δαπανώνθν
δημότητσιθώνν  επενδύθσεώνν,   βλ.  και  αθρθρότητ  5  τότητύ  π.δ  80/2016. Πρβλ.  αθρθρότητ  53  παρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

lxxiiiΟι κρατηθσεις πρότητσαρμότητθζότητνται αναθλότητγα με τότητν φότητρεθα εκτεθλεσης τότητύ εθργότητύ.
lxxiv  Πρβλ. αθρθρότητ 4 παρ. 3 εθβδότητμότητ εδαθφιότητ τότητύ ν. 4013/2011, ότητθπώνς αντικατασταθθηκε απότητθ τότητ

αθρθρότητ 44 τότητύ ν. 4605/2019.
lxxv  Ή/και η Επιτρότητπηθ Διαγώννισμότητύθ, καταθ περιθπτώνση (Απρβλ. αθρθρότητ 13 παρ. 3 περ. γ’ & ςδ της  ΚΥΑ

ΕΣΗΔΗΣ-Δημότητθσια Έργα).
lxxvi  Πρβλ. αθρθρότητ 102 ν. 4412/2016, ότητθπώνς αντικατασταθθηκε με  τότητ αθρθρότητ 42 τότητύ ν. 4782/2021. Πρβλ

και  εθκθεση σύνεπειώνθν ρύθμιθσεώνν επιθ τότητύ ώνς αθνών αθρθρότητύ 42 ν. 4781/2021 
lxxvii  Σε περιθπτώνση πότητύ περιλαμβαθνότητνται τύχότητθν δικαιώνθματα πρότηταιθρεσης, διαμότητρφώνθνεται αναλότητθγώνς η

εκτιμώνθμενη αξιθα της σύθμβασης (Απρότητύοπότητλότητγισμότητθς δημότητπραθτησης) και τότητ παρότητθν αθρθρότητ (Απρβ. αθρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τότητύ ν. 4412/2016).

lxxviii Τότητ  πότητσότητ θ τώνν  απρότητθβλεπτώνν  δαπανώνθν  επαναύοπότητλότητγιθζεται  κατα θ την  ύπότητγραφη θ της  σύθμβασης,
αναθλότητγα με την πρότητσφερθειθσα εθκπτώνση, ώνθστε να διατηρειθται η εν λότητθγών πότητσότητστιαιθα αναλότητγιθα τότητύ
15% επιθ της δαπαθνης εργασιώνθν με ΓΕ&ΟΕ, σύθμφώννα με την παραθγραφότητ 3 περ. β  τότητύ αθρθρότητύ 156
ν. 4412/2016. 

lxxix Πρβλ. αθρθρότητ 6 παρ. 7 τότητύ ν. 4412/2016.
lxxx   ότητθπώνς σύμπληρώνθθηκε με τότητ αθρθρότητ 43 παρ. 21 τότητύ ν. 4605/2019
lxxxiΜπότητρει θ η  εθναρξη της πρότητθεσμιθας να ότητριθζεται διαφότητρετικαθ,   αν λότητθγότητύ χαθρη δεν πρότητβλεθπεται  η

αθμεση εθναρξη τώνν εργασιώνθν (ΑΠρβλ. αθρθρότητ 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
lxxxii Με την επιφύθλαξη της επότητθμενης ύπότητσημειθώνσης.
lxxxiii  Οι αναθεθτότητύσες αρχεθς μπότητρει θ να επιτρεθπότητύν την ύπότητβότητληθ εναλλακτικώνθν πρότητσφότητρώνθν και στην

περιθπτώνση αύτηθ πρότητσαρμότητθζεται αντιστότητιθχώνς τότητ 13.4. (Α πρβλ αθρθρότητ 57  τότητύ ν. 4412/2016 ).
lxxxiv Τότητ πότητσότητστότητθ της εγγύθησης σύμμετότητχηθς δεν μπότητρειθ να ύπερβαιθνει τότητ 2% της εκτιμώνθμενης αξιθας της

σύθμβασης,  χώνριθς  τότητ  Φ.Π.Α.,  με  στρότητγγύλότητπότητιθηση  στότητ  δεύθτερότητ  δεκαδικότητ θ ψηφιθότητ,  μη
σύνύπότητλότητγιζότητμεθνώνν τώνν δικαιώνμαθτώνν πρότηταιθρεσης και παραθτασης της σύθμβασης (ΑΠρβλ. αθρθρότητ 72
παρ. 1τότητύ ν. 4412/2016),.

lxxxv Πρβλ. αθρθρότητ 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
lxxxviΠρβ. αθρθρότητ 72 παρ. 3 τότητύ ν. 4412/2016
lxxxvii Με απότητθφαση τότητύ Υπότητύργότητύθ Υπότητδότητμώνθν και Μεταφότητρώνθν μπότητρει θ να καθότητριθζεται ότητθριότητ πότητσότητστότητύθ

εθκπτώνσης,  παθνών  απότητ θ τότητ  ότητπότητιθότητ  ότητ  αναθδότητχότητς  ειθναι  ύπότητχρεώνμεθνότητς  να  πρότητσκότητμιθζει,  επιπλεθότητν  της
εγγύθησης  καληθς  εκτεθλεσης,  πρότητθσθετη  εγγύθηση,  κλιμακώντα θ αύξανότητθμενη  βαθσει  τότητύ  πότητσότητστότητύθ
εθκπτώνσης. Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 4 τελεύταιθότητ εδαθφιότητ ν. 4412/2016.

lxxxviii  Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 17 τότητύ ν. 4412/2016
lxxxix Πρβλ. αθρθρότητ 160 παρ. 9 περ. β τότητύ ν. 4412/2016
xc Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 14 περ. β τότητύ ν. 4412/2016
xci  Οι αναθεθτότητύσες αρχεθς μπότητρότητύθν να ζητότητύθν απότητθ τότητύς πρότητσφεθρότητντες να παραθσχότητύν ΗΕγγύθηση καληθς

λειτότητύργιθας»  για  την  απότητκαταθσταση  τώνν  ελαττώνμαθτώνν  πότητύ  ανακύθπτότητύν  η θ τώνν  ζημιώνθν  πότητύ
πρότητκαλότητύθνται  απότητ θ δύσλειτότητύργιθα  τώνν  εθργώνν  κατα θ την  περιθότητδότητ  εγγύθησης  καληθς  λειτότητύργιθας,
εφότητθσότητν  πρότητβλεθπεται  στα  εθγγραφα  της  σύθμβασης.  Τότητ  ύθψότητς  της  εγγύθησης  καληθς  λειτότητύργιθας
καθότητριθζεται στα εθγγραφα της σύθμβασης και δεν μπότητρειθ να ύπερβαιθνει τότητ πεθντε τότητις εκατότητθ (Α5%)
της εκτιμώνθμενης αξιθας της σύθμβασης. Η επιστρότητφηθ της ανώντεθρών εγγύθησης λαμβαθνει χώνθρα μεταθ
απότητθ την ότητλότητκληθρώνση της περιότητθδότητύ εγγύθησης καληθς λειτότητύργιθας..  Οι εγγύητικεθς επιστότητλεθς καληθς
λειτότητύργιθας περιλαμβαθνότητύν κατ’ ελαθχιστότητν τα αναφερότητθμενα στην παραθγραφότητ 15.2 της παρότητύθσας
και επιπρότητθσθετα, τότητν αριθμότητθ και τότητν τιθτλότητ της σχετικηθς σύθμβασης. Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 10 τότητύ ν.
4412/2016.

xcii  Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016
xciii Τα γραμμαθτια σύθστασης χρηματικηθς παρακαταθηθκης τότητύ Ταμειθότητύ Παρακαταθηκώνθν και Δανειθώνν,

για  την  παρότητχη θ εγγύηθσεώνν  σύμμετότητχηθς  και  καληθς  εκτεθλεσης  (Αεγγύότητδότηττικη θ παρακαταθηθκη)
σύστηθνότητνται σύθμφώννα με την ειδικηθ νότητμότητθεσιθα πότητύ  διεθπει αύτότητθ και ειδικότητθτερα βαθσει τότητύ αθρθρότητύ





4  τότητύ  π.δ  της  30  Δεκεμβριθότητύ  1926/3  Ιανότητύαριθότητύ  1927  (ΑκΠερι θ σύσταθσεώνς  και  απότητδότητθσεώνς
παρακαταθηκώνθν και καταθεθσεώνν παραθ τών Ταμειθών Παρακαταθηκώνθν και Δανειθώννπ). Πρβλ. Τότητ με
αρ. πρώντ. 2756/23-5-2017 εθγγραφότητ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

xciv Πρβλ. αθρθρότητ 72 παρ. 13, καθώνθς και τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 4.1.ζ. της παρότητύθσας, ώνς
πρότητς τις εγγύηθσεις σύμμετότητχηθς.

xcv  Η ελαθχιστη πρότητθεσμιθα παραλαβηθς τώνν πρότητσφότητρώνθν καθότητριθζεται σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 121 τότητύ ν.
4412/2016.

xcvi Οριθζεται ότητ χρότητθνότητς απότητθ την Αναθεθτότητύσα Αρχηθ κατ΄ εκτιθμηση τώνν ιδιαιτερότηττηθτώνν της διαδικασιθας.
Για τότητν καθότητρισμότητθ τότητύ χρότητθνότητύ ισχύθότητς της πρότητσφότητραθς, πρβ. Άρθρότητ 97 παρ. 3 τότητύ ν. 4412/2016.
σύθμφώννα με τις διαταθξεις τότητύ ότητπότητιθότητύ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα». 

xcvii  Πρβλ. αθρθρότητ 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
xcviii Σύθμφώννα με τις περ. (Α31) και (Α35) παρ. 1 και την παρ. 3 αθρθρότητύ 377 καθώνθς και τις παρ. 11 και 12

αθρθρότητύ 379 ν. 4412/2016, εξακότητλότητύθει θ η ύπότητχρεθώνση δημότητσιθεύσης πρότητκηθρύξης σύθμφώννα με τις
παρ.  7 και 8 αθρθρότητύ 15 ν.  3669/2008,  σε σύνδύασμότητ θ με τις διαταθξεις τότητύ ν.  3548/2007,  στότητν
περιφερειακότητθ και τότητπικότητθ τύθπότητ μέχρι 31/12/2023.

xcix  Πρβλ.  αθρθρότητ 68 ν.  4412/2016.  Εφότητθσότητν η  αναθεθτότητύσα αρχη θ επιλεθξει  τη  διαβότητύθλεύση επι θ τώνν
δημότητσιεύμεθνώνν  εγγραθφώνν  της  σύθμβασης  σύθμφώννα  πρότητς  τα  ότητριζότητθμενα  στότητ  αθρθρότητ  68  ν.
4412/2016, σύμπληρώνθνεται τότητ αθρθρότητ 20Α, αθλλώνς διαγραθφεται.

c Πρβλ.  Άρθρότητ  25  τότητύ  ν.  4412/2016.  Επισημαιθνεται  ότητθτι  ότητι  αναθεθτότητύσες  αρχεθς  δεν  μπότητρότητύθν  να
καλότητύθν σύγκεκριμεθνες ταθξεις/ πτύχιθα τότητύ ΜΕΕΠ ηθ τότητύ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

ci  Κατ’  αντιστότητιχιθα  με  τα  ότητύσιώνθδη  χαρακτηριστικα θ τότητύ  εθργότητύ  σύθμφώννα  με  τότητ  αθρθρότητ  11  της
παρότητύθσας (Ααναφεθρεται η κατηγότητριθα ηθ ότητι κατηγότητριθες στις ότητπότητιθες εμπιθπτει τότητ εθργότητ σύθμφώννα με τις
διαταθξεις τότητύ  αθρθρότητύ 45  τότητύ  π.δ/τότητς 71/2019 ).

cii  Για  την  κατανότητθηση  πρακτικώνθν  διαδικασιώνθν,  ιδιθώνς  κατα θ την  εξεθταση  της  σύμμετότητχηθς  τριθτώνν
χώνρώνθν σε διαγώννισμότητύθς, βλ. τις ΗΚατεύθύντηθριες γραμμεθς για τη σύμμετότητχηθ τριθτώνν χώνρώνθν στην
αγότητραθ δημότητσιθώνν σύμβαθσεώνν της ΕΕ», Βρύξεθλλες, 24.7.2019 C(Α2019) 5494 final. 

ciii Σύθμφώννα με τότητ ισχύθότητν κειθμενότητ της ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm 
civ  Για τότητ εθλεγχότητ τώνν χώνρώνθν πότητύ εθχότητύν σύναθψει σύμφώννιθες με την Ένώνση δες την ιστότητσελιθδα της

Επιτρότητπηθς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
cv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αθρθρότητύ 91 ν. 4412/2016.
cvi Πρβλ. αθρθρότητ 73 παρ. 1 εδ. α τότητύ ν. 4412/2016ότητθπώνς τρότητπότητπότητιηθθηκε με τότητ αθρθρότητ 107 περ. 6 τότητύ ν.

4497/2017.  Επισημαιθνεται  ότητθτι,  στότητ ΕΕΕΣ,  η αναφότητρα θ σε  κτελεσιθδικη καταδικαστικη θ απότητθφασηπ
νότητειθται, δεδότητμεθνης της ώνς αθνών νότητμότητθετικηθς μεταβότητληθς, ώνς καμεταθκλητη καταδικαστικηθ απότητθφασηπ,
η  δε  σχετικη θ δηθλώνση  τότητύ  ότητικότητνότητμικότητύ θ φότητρεθα  στότητ  Μεθρότητς  ΙΙΙ.Α.  τότητύ  ΕΕΕΣ  αφότητρα θ μότητθνότητ  σε
αμεταθκλητες καταδικαστικεθς απότητφαθσεις.

cvii Πρβλ. αθρθρότητ 73 παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016.
cviii  Πρβλ. αθρθρότητ 73 παρ. 2Α τελεύταιθότητ εδαθφιότητ τότητύ ν. 4412/2016. Σχετικηθ δηθλώνση τότητύ πρότητσφεθρότητντότητς

ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα  περιλαμβαθνεται στότητ ΕΕΕΣ
cix  Επισημαιθνεται  ότητθτι  η  εν  λότητθγών  πρότητθβλεψη  για  παρεθκκλιση  απότητ θ τότητν  ύπότητχρεώντικότητ θ απότητκλεισμότητθ

απότηττελει θ δύνατότητθτητα της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  (Απρβλ.  Άρθρότητ  73  παρ.  3  τότητύ  ν.  4412/2016).  Σε
περιθπτώνση πότητύ δεν επιθύμειθ να πρότητβλεθψει τη σχετικηθ δύνατότητθτητα, η αναθεθτότητύσα αρχηθ διαγραθφει
την  παραθγραφότητ αύτηθ.

cx  Επισημαιθνεται ότητθτι  η εν λότητθγών πρότητθβλεψη για παρεθκκλιση απότητθ τότητν ύπότητχρεώντικότητθ απότητκλεισμότητθ της
απότηττελει θ δύνατότητθτητα της  αναθεθτότητύσας  αρχηθς  (Απρβλ.  Άρθρότητ  73  παρ.  3  τότητύ  ν.  4412/2016).  Σε
περιθπτώνση πότητύ δεν επιθύμειθ να πρότητβλεθψει τη σχετικηθ δύνατότητθτητα, η αναθεθτότητύσα αρχηθ διαγραθφει
την παραθγραφότητ  αύτηθ.

cxi  Οι  λότητθγότητι  της παραγραθφότητύ 22.Α.4.  απότηττελότητύθν δύνητικότητύθς  λότητθγότητύς απότητκλεισμότητύ θ σύθμφώννα με τότητ
αθρθρότητ 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα θ σύνεθπεια,  η  αναθεθτότητύσα αρχη θ δύθναται  να επιλεθξει  εθναν,
περισσότητθτερότητύς, ότητθλότητύς ηθ ενδεχότητμεθνώνς και κανεθναν απότητθ τότητύς λότητθγότητύς απότητκλεισμότητύθ σύνεκτιμώνθντας
τα  ιδιαιθτερα  χαρακτηριστικα θ της  ύπότητ θ αναθθεση  σύθμβασης  (Αεκτιμώνθμενη  αξιθα  αύτηθς,  ειδικεθς

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




περισταθσεις κλπ), με σχετικηθ πρότητθβλεψη στότητ παρότητθν σημειθότητ της διακηθρύξης. .
cxii  Σχετικηθ δηθλώνση τότητύ πρότητσφεθρότητντότητς ότητικότητνότητμικότητύθ φότητρεθα περιλαμβαθνεται στότητ ΕΕΕΣ
cxiii  Σημειώνθνεται ότητθτι ότητ ανώντεθρών εθνικότητθς λότητθγότητς απότητκλεισμότητύθ σύμπληρώνθνεται στότητ Μεθρότητς ΙΙΙ Δ τότητύ ΕΕΕΣ

(Α  Άλλότητι  Λότητθγότητι  Απότητκλεισμότητύ θ πότητύ  ενδεθχεται  να  πρότητβλεθπότητνται  απότητ θ την  εθνικη θ νότητμότητθεσιθα  τότητύ
κραθτότητύς μεθλότητύς της α.α ηθ τότητύ α.φ ).

cxiv Πρβλ. παρ. 3 αθρθρότητύ 8 τότητύ ν. 3310/2005, ότητθπώνς τρότητπότητπότητιηθθηκε με τότητ αθρθρότητ 239 τότητύ ν. 4782/2
cxv Πρβλ. αθρθρότητ 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
cxvi  Πρβλ. αθρθρότητ 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επιθσης, βλ. ύπ’ αριθμ. πρώντ. 6271/30-11-2018 εθγγραφότητ

της Αρχηθς  (ΑΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα θ με  την απότητθφαση ΔΕΕ της 24 Οκτώνβριθότητύ  2018 στην
ύπότητθθεση C-124/2017 Vossloh, ιδιθώνς σκεθψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

cxvii Υπενθύμιθζεται  ότητθτι   αναφότητρα θ στην  παραθγραφότητ  22.Α.4  θα  γιθνει  μότητθνότητ  στην  περιθπτώνση  πότητύ  η
Αναθεθτότητύσα Αρχηθ επιλεθξει καθπότητιότητν απότητθ τότητύς δύνητικότητύθς λότητθγότητύς απότητκλεισμότητύθ.

cxviii Σχετικαθ με την πρότητσκότητθμιση απότητδειθξεώνν για τα επανότητρθώντικαθ μεθτρα βλ. την απότητθφαση της 14ης
Ιανότητύαριθότητύ 2021 τότητύ ΔΕΕ στην ύπότητθθεση C-387/19

cxix Πρβλ αθρθρότητ 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
cxx  Πρβλ. απότητθφαση ύπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΑΦΕΚ 385 τεύθχότητς ΥΟΔΔ, 25-05-2020),  η ότητπότητιθα

εξακότητλότητύθειθ να ισχύθει εθώνς την  εθκδότητση της απότητθφασης της παρ. 9 τότητύ αθρθρότητύ 73 τότητύ ν. 4412/2016.
cxxi  Επισημαιθνεται ότητθτι ότητθλα τα κριτηθρια πότητιότηττικηθς επιλότητγηθς, πλην της καταλληλότητθτητας για την αθσκηση

επαγγελματικηθς δραστηριότητθτητας (Ααρ. 75 παρ. 2 σε σύνδύασμότητθ με τότητ αρ. 76 τότητύ ν. 4412/2016),
ειθναι πρότηταιρετικαθ για την αναθεθτότητύσα αρχηθ και πρεθπει να σχετιθζότητνται και να ειθναι αναθλότητγα με τότητ
αντικειθμενότητ της σύθμβασης (Ααθρθρότητ 75 παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016). Σε καθθε περιθπτώνση, πρεθπει να
διαμότητρφώνθνότητνται  κατα θ τρότητθπότητ,  ώνθστε  να  μην  περιότητριθζεται  δύσαναθλότητγα  η  σύμμετότητχη θ τώνν
ενδιαφερότητθμενώνν ότητικότητνότητμικώνθν φότητρεθώνν στότητύς διαγώννισμότητύθς. Καταθ τότητ σταθδιότητ τότητύ πρότητσδιότητρισμότητύθ
τώνν  κριτηριθώνν  καταλληλότητθτητας  τώνν  ύπότητψηφιθώνν,  ειθναι  αναγκαιθότητ  να  τηρότητύθνται  απότητ θ τις
αναθεθτότητύσες  αρχεθς,  ότητι  θεμελιώνθδεις  ενώνσιακεθς  αρχεθς,  ιδιθώνς  η  αρχη θ της  ιθσης  μεταχειθρισης  τώνν
σύμμετεχότητθντώνν, της απότητφύγηθς τώνν διακριθσεώνν, της διαφαθνειας και της αναθπτύξης τότητύ ελεύθθερότητύ
ανταγώννισμότητύθ.  Τα  κριτηθρια  επιλότητγηθς  τότητύ  αθρθρότητύ 22.Β ι  22.Ε εξεταθζότητνται  κατα θ τη  διαδικασιθα
ελεθγχότητύ της καταλληλότητθτητας τότητύ πρότητσφεθρότητντότητς να εκτελεθσει τη σύθμβαση (Ακριτηθρια κon/offπ). 

cxxii   Πρβλ. αθρθρότητ 188 παρ. 1 τότητύ ν. 4635/2019, με τότητ ότητπότητιθότητ επανηθλθαν σε ισχύθ τα αθρθρα 105 και 106
τότητύ ν. 3669/2008, μεθχρι την εθκδότητση τότητύ π.δ. τότητύ αθρθρότητύ 

cxxiii Επισημαιθνεται ότητθτι ότητι αναθεθτότητύσες αρχεθς δεν μπότητρότητύθν να καλότητύθν σύγκεκριμεθνες ταθξεις/ πτύχιθα
τότητύ ΜΕΕΠ ηθ, απότητθ την εθναρξη ισχύθότητς τότητύ π.δ. 71/2019, τότητύ Μητρώνθότητύ Εργότητληπτικώνθν Επιχειρηθσεώνν
Δημότητσιθώνν Έργώνν (ΑΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. αθρθρότητ  76 παρ.  4, τότητύ ν. 4412/2016. 

cxxiv Οι  αναθεθτότητύσες  αρχεθς  μπότητρότητύθν  να  επιβαθλλότητύν  απαιτηθσεις  πότητύ  να  διασφαλιθζότητύν  ότητθτι  ότητι
ότητικότητνότητμικότητι θ φότητρειθς  διαθεθτότητύν την  αναγκαιθα  ότητικότητνότητμικη θ και  χρηματότητδότηττικη θ ικανότητθτητα για την
εκτεθλεση της σύθμβασης. Όλες ότητι απαιτηθσεις πρεθπει να σχετιθζότητνται και να ειθναι αναθλότητγες με τότητ
αντικειθμενότητ  της  σύθμβασης (Απρβ.  αθρθρότητ  75  παρ.  1  τελεύταιθότητ  εδαθφιότητ  και  αρ.  75  παρ.  3  τότητύ  ν.
4412/2016).  Οι  εν  λότητθγών  απαιτηθσεις  καθότητριθζότητνται  περιγραφικα θ στότητ  παρότητθν  σημειθότητ,  χώνριθς
παραπότητμπη θ σε  ταθξεις/πτύχιθα  τότητύ  ΜΕΕΠ  η θ τότητύ  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  Σε  καθθε  περιθπτώνση  και  για  τότητ
μεταβατικότητ θ χρότητνικότητ θ διαθστημα  ισχύθότητς  τώνν αθρθρώνν 80  εθώνς  110 τότητύ  ν.  3669/2008,  ότητθπώνς  αύτότητθ
πρότητκύθπτει  απότητ θ τότητ αθρθρότητ 65  τότητύ π.δ.  71/2019 και  την πληθρη  εθναρξη  ισχύθότητς  τότητύ  τελεύταιθότητύ,
επισημαιθνεται ότητθτι, η αναθεθτότητύσα αρχηθ μπότητρειθ να περιγραθφει τις σχετικεθς απαιτηθσεις αναθλότητγα με
τα πρότητβλεπότητθμενα στότητ π.δ. 71/2019, τηρότητύμεθνώνν τώνν ειδικότητθτερώνν ρύθμιθσεώνν τότητύ αθρθρότητύ 76 τότητύ
ν.  4412/2016 αναφότητρικα θ με  τις  πεθραν τώνν πρότητβλεπότητθμενώνν απαιτηθσεώνν για την εγγραφη θ και
καταθταξη σε ταθξη τώνν ότητικειθώνν μητρώνθώνν τότητύ π.δ 71/2019 (ΑΑ΄ 112), αντιθστότητιχότητύ πρότητύοπότητλότητγισμότητύθ
αναθ κατηγότητριθα εθργότητύ.

cxxv Οι αναθεθτότητύσες αρχεθς μπότητρότητύθν να επιβαθλλότητύν απαιτηθσεις πότητύ να διασφαλιθζότητύν ότητθτι ότητι ότητικότητνότητμικότητιθ
φότητρειθς  διαθεθτότητύν  την  αναγκαιθα  τεχνικη θ και  επαγγελματικη θ ικανότητθτητα  για  την  εκτεθλεση  της
σύθμβασης. Όλες ότητι απαιτηθσεις πρεθπει να σχετιθζότητνται και να ειθναι αναθλότητγες με τότητ αντικειθμενότητ της
σύθμβασης (Απρβ. αθρθρότητ 75 παρ. 1 τελεύταιθότητ εδαθφιότητ και αρ. 75 παρ. 4 τότητύ ν. 4412/2016). Οι εν λότητθγών
απαιτηθσεις  καταρχαθς  καθότητριθζότητνται  περιγραφικα θ στότητ  παρότητθν  σημειθότητ,  χώνριθς  παραπότητμπη θ σε
ταθξεις/πτύχιθα  τότητύ  ΜΕΕΠ  η θ τότητύ  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  ότητύθτε  σε  βαθμιθδες/κατηγότητριθες  τότητύ  ΜΕΚ.  Σε  καθθε
περιθπτώνση  και  για  τότητ  μεταβατικότητ θ χρότητνικότητ θ διαθστημα  ισχύθότητς  τώνν  αθρθρώνν  80  εθώνς  110  τότητύ  ν.
3669/2008, ότητθπώνς αύτότητθ πρότητκύθπτει απότητθ τότητ αθρθρότητ 65 τότητύ π.δ. 71/2019 και την πληθρη εθναρξη ισχύθότητς
τότητύ   τελεύταιθότητύ,  επισημαιθνεται  ότητθτι,   η  αναθεθτότητύσα  αρχη θ μπότητρει θ να  περιγραθφει  τις  σχετικεθς





απαιτηθσεις  αναθλότητγα  με  τα  πρότητβλεπότητθμενα  στότητ  π.δ.  71/2019, τηρότητύμεθνώνν  τώνν  ειδικότητθτερώνν
ρύθμιθσεώνν  τότητύ  αθρθρότητύ  76  τότητύ  ν.  4412/2016  αναφότητρικα θ με  τις  πεθραν  τώνν  πρότητβλεπότητθμενώνν
απαιτηθσεώνν για την εγγραφηθ και καταθταξη σε ταθξη τώνν ότητικειθώνν μητρώνθώνν τότητύ π.δ 71/2019 (ΑΑ΄
112), αντιθστότητιχότητύ πρότητύοπότητλότητγισμότητύθ αναθ κατηγότητριθα εθργότητύ.. 

cxxvi  Πρότηταιρετικηθ επιλότητγηθ:  Η παρ. 22.Ε τιθθεται καταθ διακριτικηθ εύχεθρεια της αναθεθτότητύσας αρχηθς και
σύμπληρώνθνεται σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 82 τότητύ ν. 4412/2016. Επισημαιθνεται ότητθτι ότητθλες ότητι απαιτηθσεις
πρεθπει να σχετιθζότητνται και να ειθναι αναθλότητγες με τότητ αντικειθμενότητ της σύθμβασης (Ααθρθρότητ 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

cxxvii Τότητ εδαθφιότητ αύτότητθ πρότητστιθθεται καταθ την κριθση της αναθεθτότητύσας αρχηθς σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 78
παρ. 1 τότητύ ν. 4412/2016, αθλλώνς διαγραθφεται.

cxxviii Πρότηταιρετικη θ επιλότητγη θ σύμπληθρώνσης  τότητύ  εδαφιθότητύ.   Σύθμφώννα  με  τότητ  αθρθρότητ  78  παρ.  2  τότητύ  ν.
4412/2016, στην περιθπτώνση σύμβαθσεώνν εθργώνν ότητι Αναθεθτότητύσες Αρχεθς μπότητρότητύθν να απαιτότητύθν την
εκτεθλεση ότητρισμεθνώνν κριθσιμώνν καθηκότητθντώνν απεύθειθας απότητθ τότητν ιθδιότητ τότητν πρότητσφεθρότητντα.

cxxix Ως πρότητς τότητν τρότητθπότητ ύπότητβότητληθς  τώνν απότητδεικτικώνθν μεθσώνν τότητύ παρότητθντότητς αθρθρότητύ,  τα ότητπότητιθα εθχότητύν
σύνταχθειθ/ παραχθειθ απότητθ τότητύς ιθδιότητύς τότητύς ότητικότητνότητμικότητύθς φότητρειθς πρβλ. αθρθρότητ 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

cxxx Πρβ αθρθρότητ 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
cxxxi Επισημαιθνεται ότητθτι η ανώντεθρών δύνατότητθτητα εναπότητθκειται στη διακριτικηθ εύχεθρεια τότητύ ότητικότητνότητμικότητύθ

φότητρεθα.  Εξακότητλότητύθει θ να ύφιθσταται η δύνατότητθτητα να ύπότητγραθφεται τότητ ΕΕΕΣ απότητθ τότητ σύθνότητλότητ τώνν
φύσικώνθν πρότητσώνθπώνν πότητύ αναφεθρότητνται στα  τελεύταιθα δύθότητ εδαθφια τότητύ αθρθρότητύ 73 παρ. 1 τότητύ  ν.
4412/2016.

cxxxii Πρβλ. αθρθρότητ 79Α ν. 4412/2016
cxxxiii Βλ. Δ.Ε.Ε. απότητθφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
cxxxiv Βλ. ενδεικτικαθ ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (ΑΔ Τμηθμα)
cxxxv Πρβλ. αθρθρότητ 79 παρ. 8, σε σύνδύασμότητθ  με αθρθρότητ  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
cxxxviΕφισταθται  η  πρότητσότητχη θ τώνν  αναθετότητύσώνθν  αρχώνθν  στότητ  ότητθτι  πρεθπει  να  ζητειθται  η  πρότητσκότητθμιση

δικαιότητλότητγητικώνθν πρότητς απότητθδειξη  μότητθνότητ τώνν λότητθγώνν απότητκλεισμότητύθ και τώνν κριτηριθώνν επιλότητγηθς πότητύ
εθχότητύν τεθειθ στην παρότητύθσα διακηθρύξη. Επισημαιθνεται, περαιτεθρών, ότητθτι, η αναθεθτότητύσα αρχηθ δύθναται,
κατα θ τότητ αρ. 79 παρ. 5 τότητύ ν. 4412/2016,  να ζητει θ απότητ θ πρότητσφεθρότητντες, σε ότητπότητιότητδηθπότηττε χρότητνικότητθ
σημειθότητ καταθ τη διαθρκεια της διαδικασιθας, να ύπότητβαθλλότητύν ότητθλα η θ ότητρισμεθνα δικαιότητλότητγητικαθ,  ότητθταν
αύτότητθ απαιτειθται για την ότητρθηθ διεξαγώνγηθ της διαδικασιθας.

cxxxvii Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016.
cxxxviii Σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 73 παρ. 2 τελεύταιθότητ εδαθφιότητ τότητύ ν. 4412/2016 : κ Αν ότητ ότητικότητνότητμικότητθς φότητρεθας

ειθναι Έλληνας πότητλιθτης ηθ εθχει την εγκαταθστασηθ τότητύ στην Ελλαθδα, ότητι ύπότητχρεώνθσεις τότητύ πότητύ αφότητρότητύθν
τις εισφότητρεθς κότητινώννικηθς ασφαθλισης καλύθπτότητύν τότητθσότητ την κύθρια ότητθσότητ και την επικότητύρικηθ ασφαθλιση."

cxxxix Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016.
cxl  Οι ύπεύθθύνες δηλώνθσεις τότητύ παρότητθντότητς τεύθχότητύς ύπότητγραθφότητνται και γιθνότητνται απότητδεκτεθς σύθμφώννα με

τα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 4.2. β) της παρότητύθσας 
cxli  Εφότητθσότητν η αναθεθτότητύσα αρχηθ την επιλεθξει ώνς λότητθγότητ απότητκλεισμότητύθ.
cxlii  Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016.
cxliii  Πρβλ.  τότητ  με  α.π.  2440/22-04-2021εθγγραφότητ  της  Αρχηθς  ΗΕνιαιθότητ  Πιστότητπότητιητικότητ θ Δικαστικηθς

Φερεγγύότητθτητας» (ΑΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
cxliv  Η  πλατφότητθρμα  της  Εύρώνπαιοκηθς  Επιτρότητπηθς  eCertis για  την  αναζηθτηση  ισότητδύθναμώνν

πιστότητπότητιητικώνθν  αθλλώνν  κρατώνθν-μελώνθν  της  Ε.Ε  ειθναι  διαθεθσιμη,  χώνριθς  κότητθστότητς,  στη  διαδρότητμηθ.
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search. Επισημαιθνεται ότητθτι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειθναι ότητ αρμότητθδιότητς εθνικότητθς
φότητρεθας για την καταχώνθρηση και τηθρηση τώνν στότητιχειθώνν τότητύ eCertis για την Ελλαθδα. Πρβλ. τότητ με
αριθμ.  πρώντ.  2282/25-4-2018  σχετικότητ θ εθγγραφότητ  της  Αρχηθς  στότητν  ακότητθλότητύθότητ  σύθνδεσμότητ
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

cxlv  Εφότητθσότητν η αναθεθτότητύσα αρχηθ τις επιλεθξει, ότητθλες ηθ καθπότητια/ες εξ αύτώνθν, ώνς λότητθγότητύς απότητκλεισμότητύθ.
cxlvi Επισημαιθνεται ότητθτι η αναθεθτότητύσα αρχηθ,  εφότητθσότητν μπότητρεθσει να απότητδειθξει,  με καταθλληλα μεθσα, ότητθτι

σύντρεθχει καθπότητια απότητθ τις περιπτώνθσεις αύτεθς, απότητκλειθει ότητπότητιότητνδηθπότηττε ότητικότητνότητμικότητθ φότητρεθα απότητθ τη
σύμμετότητχηθ στη διαδικασιθα σύθναψης της δημότητθσιας σύθμβασης. 

cxlviiΕφότητθσότητν η αναθεθτότητύσα αρχηθ την επιλεθξει ώνς λότητθγότητ απότητκλεισμότητύθ.
cxlviii Πρβλ. αθρθρότητ 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true




cxlix  Για  τις  αλλότητδαπεθς  ανώνθνύμες   εταιρειθες  ιδρύθειθσες  σε  κραθτότητς  μεθλότητς  της  ΕΕ  σχετικότητ θ ειθναι  τότητ
Παραθρτημα  Ι  της  ότητδηγιθας  2012/30/ΕΕ  (ΑL315/91)  με  την  ότητπότητιθα  αναδιατύπώνθθηκε  η  Οδηγιθα
77/91/ΕΟΚ (ΑΕπιθσημη Εφημεριθδα τώνν Εύρώνπαιοκώνθν Κότητινότηττηθτώνν αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(Αεπταμεληθς).

cl  Πρβλ. παρ. 3 αθρθρότητύ 8 τότητύ ν. 3310/2005, ότητθπώνς τρότητπότητπότητιηθθηκε με τότητ αθρθρότητ 239 τότητύ ν. 4782/21.
cli  Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016.
clii  η ότητπότητιθα εκδιθδεται σύθμφώννα με τις ειδικεθς διαταθξεις τότητύ π.δ. 71/2019 (ΑΑ΄ 112). Επισημαιθνεται ότητθτι

τα πτύχιθα τώνν εγγεγραμμεθνώνν στότητ Μητρώνθότητ Εργότητληπτικώνθν Επιχειρηθσεώνν (ΑΜ.Ε.Ε.Π.), πότητύ ειθναι σε
ισχύθ καταθ την 3η Ιότητύλιθότητύ 2019 εξακότητλότητύθότητύθν να ισχύθότητύν ώνς την 1η Σεπτεμβριθότητύ 2021, εφότητθσότητν
πληρότητύθνται ότητι πρότητύοπότητθεθσεις τότητύ νότητμότητθετικότητύθ πλαισιθότητύ πότητύ ιθσχύε εθώνς και την 2α Ιότητύλιθότητύ 2019
(ΑΠρβλ. αθρθρότητ 65 παρ. 1 τότητύ π.δ 71/2019 (ΑΑ΄ 112) ώνς αντικατασταθθηκε με την παρ. 5 τότητύ αθρθρότητύ
144 τότητύ ν. 4764/2020 (ΑΑ΄ 256). 

cliii  Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016. 
cliv  Πρβλ. αθρθρότητ 76 παρ. 4 τότητύ ν. 4412/2016
clv  Εφότητθσότητν εθχει αναφερθειθ σχετικηθ απαιθτηση στότητ αθρθρότητ 22.Ε σύμπληρώνθνεται αναλότητθγώνς σύθμφώννα με

τότητ αθρθρότητ 82 τότητύ ν. 4412/2016.
clvi  Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν. 4412/2016.
clvii Σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 86 ν. 4635/2019 στότητ ΓΕΜΗ εγγραθφότητνται ύπότητχρεώντικαθ: 

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

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

clviii Πρβλ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016. 
clix  Σύθμφώννα  με  τη  διαθταξη  τότητύ  αθρθρότητύ  20  παρ.  5  τότητύ  ν.  3669/2008:  κΓια  τη  σύμμετότητχη θ σε

διαγώννισμότητύθς  δημότητσιθώνν  εθργώνν χότητρηγειθται  σε  καθθε  εργότητληπτικη θ επιχειθρηση εγγεγραμμεθνη  στότητ
Μ.Ε.ΕΠ. Ηενημερότητθτητα πτύχιθότητύ», η ότητπότητιθα, σε σύνδύασμότητθ με τη βεβαιθώνση εγγραφηθς πότητύ εκδιθδεται
απότητ θ την  ύπηρεσιθα  τηθρησης  τότητύ  Μ.Ε.ΕΠ., σύνιστα θ Ηεπιθσημότητ  καταθλότητγότητ  αναγνώνρισμεθνώνν
εργότητληπτώνθν [...].  και απαλλαθσσει τις εργότητληπτικεθς επιχειρηθσεις απότητθ την ύπότητχρεθώνση να καταθεθτότητύν
τα επιμεθρότητύς δικαιότητλότητγητικαθ στότητύς διαγώννισμότητύθς.π  Επισημαιθνεται ότητθτι, σύθμφώννα με τότητ αθρθρότητ 22
(ΑΤρότητπότητπότητιηθσεις τότητύ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τότητύ ν. 4441/2016 (Α Α΄ 227 ].  κα.Τότητ πρώνθτότητ εδαθφιότητ της
περιθπτώνσης  31  της  παραγραθφότητύ  1  τότητύ  αθρθρότητύ  377  αντικαθιθσταται  ώνς  εξηθς:  Η31)  τότητύ  Ν.
3669/2008 (ΑΑ΄  116),  πλην  τώνν αθρθρώνν 80  εθώνς  110,  τα  ότητπότητιθα  παραμεθνότητύν  σε  ισχύ θ μεθχρι  την
εθκδότητση τότητύ πρότητεδρικότητύθ διαταθγματότητς τότητύ αθρθρότητύ 83, τώνν παραγραθφώνν 4 και 5 τότητύ αθρθρότητύ 20 και





της παραγραθφότητύ 1 α τότητύ αθρθρότητύ 176».
clx  Στην  περιθπτώνση  ότητθμώνς  πότητύ  η  Ενημερότητθτητα  Πτύχιθότητύ  δεν  καλύθπτει  τις  εισφότητρεθς  επικότητύρικηθς

ασφαθλισης, τα σχετικαθ δικαιότητλότητγητικαθ ύπότητβαθλλότητνται ξεχώνρισταθ.
clxi  Μότητθνότητ στην περιθπτώνση πότητύ εθχει επιλεγειθ απότητθ την αναθεθτότητύσα αρχηθ ώνς λότητθγότητς απότητκλεισμότητύθ.
clxii  Πρβ. παραθγραφότητ 12 αθρθρότητύ 80 τότητύ ν.4412/2016.
clxiii Πρβλ. αθρθρότητ 165 παρ. 3 τότητύ ν. 4412/2016.
clxiv Οι αναθεθτότητύσες αρχεθς μπότητρότητύθν να πρότητβλεθπότητύν στα εθγγραφα της σύθμβασης ότητθτι, κατότητθπιν αιτηθματότητς

τότητύ ύπεργότητλαθβότητύ και εφότητθσότητν η φύθση της σύθμβασης τότητ επιτρεθπει, η αναθεθτότητύσα αρχηθ καταβαθλλει
απεύθειθας στότητν ύπεργότητλαθβότητ την αμότητιβη θ τότητύ για την εκτεθλεση πρότητμηθθειας,  ύπηρεσιθας η θ εθργότητύ,
δύναθμει  σύθμβασης  ύπεργότητλαβιθας  με  τότητν  αναθδότητχότητ.  Στην  περιθπτώνση  αύτηθ,  στα  εθγγραφα  της
σύθμβασης καθότητριθζότητνται τα ειδικότητθτερα μεθτρα ηθ ότητι μηχανισμότητιθ πότητύ επιτρεθπότητύν στότητν κύθριότητ αναθδότητχότητ
να εγειθρει αντιρρηθσεις ώνς πρότητς αδικαιότητλότητθγητες πληρώνμεθς, καθώνθς και ότητι ρύθμιθσεις πότητύ αφότητρότητύθν
αύτότητθν τότητν τρότητθπότητ πληρώνμηθς.  Στην περιθπτώνση αύτη θ δεν αιθρεται η εύθύθνη τότητύ κύθριότητύ αναδότητθχότητύ.
Σύμπληρώνθνεται αναλότητθγώνς.

clxv   Πρβλ. αθρθρότητ 58 τότητύ ν. 4412/2016 
clxvi  Πρβλ αθρθρότητ 176 ν. 4412/2016. Στα εθγγραφα της σύθμβασης, για εθργα πρότητύοπότητλότητγισμότητύθ ανώνθτερότητύ

τώνν δεθκα  εκατότητμμύριθώνν (Α10.000.000)  εύρώνθ,  μπότητρει θ να  εγκριθει θ και  να  περιληφθει θ ρηθτρα περιθ
διαιτητικηθς επιθλύσης καθθε διαφότητραθς πότητύ πρότητκύθπτει σχετικαθ με την εφαρμότητγηθ, την ερμηνειθα ηθ τότητ
κύθρότητς  της  σύθμβασης. Για  εθργα  κατώνθτερότητύ  πρότητύοπότητλότητγισμότητύθ,  απαιτειθται  για  τη  σύμπεριθληψη
αντιθστότητιχης ρηθτρας η σύθμφώννη γνώνθμη τότητύ αρμότητθδιότητύ τεχνικότητύθ σύμβότητύλιθότητύ. Μπότητρει θ να τεθει θ στότητ
σημειθότητ  αύτότητ θ η θ στην  ΕΣΥ.  Στα  σύμβατικα θ τεύθχη  πότητύ  εθχει  περιληφθει θ ρηθτρα  περι θ διαιτητικηθς
επιθλύσης, δύθναται να πρότητβλεθπεται σταθδιότητ σύμβιβαστικηθς επιθλύσης καθθε διαφότητραθς, πότητύ πρότητηγειθται
της πρότητσφύγηθς στη διαιτησιθα 

clxvii  Στότητ παρότητθν σημειθότητ της Διακηθρύξης ηθ στην ΕΣΥ μπότητρειθ να τεθειθ ρηταθ η πρότητθβλεψη για τη σύθσταση
κατασκεύαστικηθς κότητινότητπραξιθας, σύθμφώννα με τα ειδικότητθτερα ότητριζότητθμενα στότητ αθρθρότητ 165 παρ. 4-6 τότητύ
ν. 4412/2016.
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