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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ 

ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ  

_______________ 

ΓΖΚΝΠ ΑΛΥΓΔΗΥΛ 

  

 

  

  

ΔΔΟΟΓΓΝΝ:: ΒΔΙΡΗΥΡΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ 

ΑΓΟΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖΠ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΓΖΚΝ 

ΑΛΥΓΔΗΥΛ  

ΣΣΟΟΖΖΚΚΑΑΡΡΝΝΓΓΝΝΡΡΖΖΠΠΖΖ:: Ξπόγπαμμα «Ανηώνηρ Ρπίηζηρ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

ΓΗΑ ΡΖ ΠΛΑΤΖ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΔΟΓΝ
1 

(ΘΑΡΥ ΡΥΛ ΝΟΗΥΛ ΡΝ Λ. 4412/2016, ΝΞΥΠ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΘΖΘΔ ΚΔ ΡΝ Λ. 4782/2021) 

ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖΛ ΡΗΚΖ 

γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ  

ΒΔΙΡΗΥΡΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΑΓΟΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖΠ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΓΖΚΝ ΑΛΥΓΔΗΥΛ    
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ2 

ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ 

ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ  

_______________ 

ΓΖΚΝΠ ΑΛΥΓΔΗΥΛ 

 

 

 

ΔΔΟΟΓΓΝΝ:: ΒΔΙΡΗΥΡΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ 

ΑΓΟΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖΠ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ 

ΓΖΚΝ ΑΛΥΓΔΗΥΛ  

ΣΣΟΟΖΖΚΚΑΑΡΡΝΝΓΓΝΝΡΡΖΖΠΠΖΖ
3
:: Ξπόγπαμμα 

«Ανηώνηρ Ρπίηζηρ» 

 

 

 

 

ΓΓΓΗΗΗΑΑΑΘΘΘΖΖΖΟΟΟΜΜΜΖΖΖ   ΑΑΑΛΛΛΝΝΝΗΗΗΘΘΘΡΡΡΖΖΖΠΠΠ   ΓΓΓΗΗΗΑΑΑΓΓΓΗΗΗΘΘΘΑΑΑΠΠΠΗΗΗΑΑΑΠΠΠ   

ΚΚΚΔΔΔΠΠΠΥΥΥ   ΡΡΡΝΝΝ   ΔΔΔΘΘΘΛΛΛΗΗΗΘΘΘΝΝΝ   ΠΠΠΠΠΠΡΡΡΖΖΖΚΚΚΑΑΑΡΡΡΝΝΝΠΠΠ   

ΖΖΖΙΙΙΔΔΔΘΘΘΡΡΡΟΟΟΝΝΝΛΛΛΗΗΗΘΘΘΥΥΥΛΛΛ   ΓΓΓΖΖΖΚΚΚΝΝΝΠΠΠΗΗΗΥΥΥΛΛΛ   ΠΠΠΚΚΚΒΒΒΑΑΑΠΠΠΔΔΔΥΥΥΛΛΛ   (((ΔΔΔ...ΠΠΠ...ΖΖΖ...ΓΓΓΖΖΖ...ΠΠΠ...)))   

ΓΓΓΗΗΗΑΑΑ   ΡΡΡΖΖΖΛΛΛ   ΔΔΔΞΞΞΗΗΗΙΙΙΝΝΝΓΓΓΖΖΖ   ΑΑΑΛΛΛΑΑΑΓΓΓΝΝΝΣΣΣΝΝΝ   ΘΘΘΑΑΑΡΡΡΑΑΑΠΠΠΘΘΘΔΔΔΖΖΖΠΠΠ   ΔΔΔΟΟΟΓΓΓΝΝΝ   

   

   

   

   
Ν Γήμορ Ανυγείυν Λνκνχ ΟΔΘΚΛΝ4 

 

δ ι α κ η π ύ ζ ζ ε ι 

 

ανοικηή διαδικαζία για ηην επιλογή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

 

ΒΔΙΡΗΥΡΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΑΓΟΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖΠ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΓΖΚΝ ΑΛΥΓΔΗΥΛ  

 

εκηιμώμενηρ αξίαρ 1.604.838,71 Δςπώ 

(πλέον Φ.Ξ.Α.), 

 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:  

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4782/2021 θαη β) ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο 
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ΞΞΔΔΟΟΗΗΔΔΣΣΝΝΚΚΔΔΛΛΑΑ  

  

  ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α'  

Άξζξν 1 Θχξηνο ηνπ έξγνπ / Αλαζέηνπζα Αξρή / Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

Άξζξν 2 Έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο θαη Ρεχρε  

Άξζξν 3 Ζιεθηξνληθή πνβνιή Φαθέινπ Ξξνζθνξάο  

Άξζξν 4 Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ / 

Θαηαθχξσζε / Πχλαςε ζχκβαζεο / Δλζηάζεηο / Ξξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο / 

Ξξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία   

 

Άξζξν 5 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο - Ππκθσλεηηθφ – Πεηξά ηζρχνο  

Άξζξν 6 Γιψζζα δηαδηθαζίαο  

Άξζξν 7 Δθαξκνζηέα λνκνζεζία  

Άξζξν 8 Σξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόροι, Δαςμοί κλπ. – Ξιεξσκή Αλαδφρνπ  

Άξζξν 9 Ππκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ  

Άξζξν 10 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε Γέζκεπζεο Ξίζησζεο  

 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β'  

Άξζξν 11 Ρίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ  

Άξζξν 12 Ξξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

Άξζξν 13 Γηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο – Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Άξζξν 14 Θξηηήξην Αλάζεζεο  

Άξζξν 15 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο  

Άξζξν 16 Σνξήγεζε πξνθαηαβνιήο – Οήηξα Ξξφζζεηεο Θαηαβνιήο (Ξξηκ)  

Άξζξν 17 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ  

Άξζξν 17Α Έθδνζε εγγπεηηθψλ  

Άξζξν 18 Ζκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ - απνζθξάγηζεο  

Άξζξν 19 Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ  

Άξζξν 20 Γεκνζηφηεηα / Γαπάλεο δεκνζίεπζεο  

Άξζξν 20Α Γηαβνχιεπζε επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο  

 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'  

Άξζξν 21 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

Άξζξν 22 Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο  

Άξζξν 23 Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο  

Άξζξν 24 Ξεξηερφκελν Φαθέινπ Ξξνζθνξάο  

 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ'  

Άξζξν 25 πεξγνιαβία  

Άξζξν 26 Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  
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ΘΘΔΔΦΦΑΑΙΙΑΑΗΗΝΝ  ΑΑ''  

  

ΆΆππθθπποο  11::  ΘΘύύππιιοορρ  ηηοοςς  ΈΈππγγοοςς  --  ΑΑννααθθέέηηοοςςζζαα  ΑΑππσσήή  --  ΠΠηηοοιισσεείίαα  εεππιικκοοιιννυυννίίααρρ
5 

1.1 Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ο Γήμορ Ανυγείυν 

Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Γεκαξρηαθφ Κέγαξν Αλσγείσλ, Ξιαηεία Αξκί, Ρ.Θ. 74051, Αλψγεηα 

Ρειέθσλα: 2834032500 

Fax: 2834031380 

e-mail: ty@anogeia.gr 

Ξιεξνθνξίεο:  Εαραξέληα Πθνπιά, Αλ. Ξξντζηακέλε Απηνηεινχο Ρκήκαηνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Θαζαξηφηεηαο  

1.2 Δξγνδφηεο ή Θχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ο Γήμορ Ανυγείυν ΞΔ ΟΔΘΚΛΝ 

1.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ο Γήμορ Ανυγείυν. 

1.4 Ξξντζηάκελε Αξρή είλαη η Νικονομική Δπιηποπή ηος Γήμος Ανυγείυν πνπ έρεη έδξα 

Γεκαξρηαθφ Κέγαξν Αλσγείσλ, Ξιαηεία Αξκί, Ρ.Θ. 74051, Αλψγεηα. 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα πεξεζία: Απηνηειέο Ρκήκαηνο Ρερληθψλ πεξεζηψλ, 

Ξεξηβάιινληνο θαη Θαζαξηφηεηαο. 

1.6 Αξκφδην Ρερληθφ Ππκβνχιην: Ρερληθφ Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ πεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Θαηαζθεπήο 

θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο  ζχλαςεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ''Δπηθνηλσλία'' ηνπ ππνζπζηήκαηνο  ζηνπο πξνζθέξνληεο5 ή ζηνλ αλάδνρν ηα 

ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ 

θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

 

ΆΆππθθπποο  22::  ΈΈγγγγππααθθαα  ηηηηρρ  ΠΠύύμμββααζζηηρρ  κκααιι  ΡΡεεύύσσηη  

2.1. Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4412/2016, γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

α) ε Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ6, 

β) ε παξνχζα Γηαθήξπμε, 

γ) ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.)7, 

δ) ην Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, 

ε) ν Ξξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο, 

ζη) ην Ρηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο,  

δ) ε Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ, 

ε) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ζ) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

η) ην ππφδεηγκα …. (8) ηα) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ηβ) ε ηερληθή κειέηε, 

ηγ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ, ηδ) ............................ (9) 

 

2.2 2.2 Ξξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν "ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

www.anogeia.gr,10 11. Δπεηδή ν Νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιινληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ δειψλεη 

φηη έιαβε γλψζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε ηνπο φξνπο θαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ θαη κνξθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη επί ποινή αποκλειζμού 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, λα 

επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ ηδία άπνςε ησλ ζπλζεθψλ θαη 

λα παξαιάβνπλ βεβαίυζη επίζκετηρ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ή νη 

εμνπζηνδνηεζέληεο εθπξφζσπνί ηνπο (κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ν νπνίνη πξέπεη 

λα είλαη ΞΔ Κεραληθνί ή ΡΔ Κεραληθνί), ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο πεξεζίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ην 

αξγφηεξν έσο ηηο 11-04-2022 εκέξα Γεπηέξα (ηει. Δπηθνηλσλίαο 2834032500, θα Πθνπιά 

Εαραξέληα Γηπι. Ξνιηηηθφ Κεραληθφ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηηο 11-04-202212 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 

φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 11-04-

202213. 

ΆΆππθθπποο  33::  ΖΖλλεεκκηηπποοννιικκήή  πποοββοολλήή  θθαακκέέλλοοςς  πππποοζζθθοοππάάρρ  

3.1 Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 

1.2 έσο 1.4 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. 117384/26-10-2017 (ΦΔΘ 3821 Β) 

«Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ έξγσλ, 

κειεηψλ, θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ  ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο,  πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο,  θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο 

/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

3.2 Πηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 

 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο". 

(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε  "Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά". 

 

3.3 Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, θαηά 

ηελ ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε απηή, ν πξνζθέξσλ ππνβάιεη ζηνλ νηθείν  (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε κε 

ηε κνξθή ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ αξρείνπ pdf, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο, σο ζπλεκκέλν ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πξνζθνξάο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   

 

3.4 Πηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο  ζηνηρείσλ κε ρξήζε κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ (π.ρ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθή ZIP), εθείλα ηα νπνία επηζπκεί ν 

πξνζθέξσλ λα ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, ζα πξέπεη 

λα ηα ππνβάιιεη σο ρσξηζηά ειεθηξνληθά αξρεία κε κνξθή Portable Document Format (PDF) ή 

σο ρσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν κνξθφηππνπ θαθέινπ ζπκπηεζκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ πνπ 

λα πεξηιακβάλεη απηά. 

 

3.5 Ν ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 

 

α) Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»  είλαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί /παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή  κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ 117384/ΦΕΚ 3821 Β'/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο.14 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 

εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.). 

 

γ) Νη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ρψξν «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Νη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζε 

εθηχπσζε ειέγρνπ νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηψλ, ζηελ 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016. 

 

ε) Πηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 

(«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπο, ζε 

κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF)). Ρα αξρεία απηά, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' 
αξ. 117384/ΦΕΚ 3821 Β'/26-10-2017 Κ.Υ.Α. θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο 

ηεο πξνζθνξάο. Θαηά ηελ ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί 

απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα 

παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο θαη Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) θαη 

εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί  απνβνχλ επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη  ζην ππνζχζηεκα. 

Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο 

κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη 

ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

 

ζη) Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο 

επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.15 

 

δ)  Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Πηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 

θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

(ήηνη κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΘΖΚΓΖΠ)16 

 

 

3.6 Απόζςπζη πποζθοπάρ 

Νη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή  κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-

2017 Θ..Α., κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Ξηζηνπνηεκέλνο 

ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνζθέξνληα, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. Θαηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ πξνζθνξψλ. 

 

3.7 Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα 

ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο 
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ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ17 

 

ΆΆππθθπποο  44::  ΓΓιιααδδιικκααζζίίαα  ηηλλεεκκηηπποοννιικκήήρρ  ααπποοζζθθππάάγγιιζζηηρρ  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηηζζηηρρ  ηηυυνν  πππποοζζθθοοππώώνν  --  

ΘΘααηηαακκύύππυυζζηη  --  ΠΠύύννααττηη  ζζύύμμββααζζηηρρ  --  ΞΞπποοδδιικκααζζηηιικκέέρρ  πππποοζζθθςςγγέέρρ  --  ΞΞπποοζζυυππιιννήή  

δδιικκααζζηηιικκήή  πππποοζζηηααζζίίαα  

4.1 Ζλεκηπονική Αποζθπάγιζη - Αξιολόγηζη - Έγκπιζη ππακηικού  

α) Κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο 

παξνχζαο θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην 

πνζχζηεκα.  

 

β) Πηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ18, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο,  πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ “Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά”.  

 

γ) Πηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλα  Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ», αλαξηάηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ν ζρεηηθφο θαηάινγνο κεηνδνζίαο,  πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη 

πξνζθέξνληεο. 

 

δ) Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο,ζε έιεγρν ηεο 

νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ, κέζα απφ ην 

ππνζχζηεκα.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε 

κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

ε) Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, θαηαρσξίδνληαη, θαηά 

ηε ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

 

ζη) Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ ίδηα εκέξα, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ 

πξψην κεηνδφηε Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά 

κεηνδνζίαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο19. 

 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο  ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, επηθνηλσλεί 

κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν 

ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξ. 91 θαη 

επφκελα ηνπ ΞΓ 71/2019. 

 

ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε 

παξάξηεκά ηνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο 

“εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε.20 

 

ζ) Πηε ζπλέρεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

4.3 ηεο παξνχζεο. 

 

η) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζε 
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εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί  κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο. 

 

4.2 Ξπόζκληζη ποβολήρ δικαιολογηηικών πποζυπινού αναδόσος / Θαηακύπυζη / 

Ξπόζκληζη για ςπογπαθή ζύμβαζηρ    

α) Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο 

ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ21απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 22 

 

β) Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

γ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ  

ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ (α) 

αίηεκα πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν 

ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. 

 

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ηπρφλ δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ απφ ην 

ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ λ. 

4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο23 

 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) αλαθεξφκελα, πξνζθνκίδνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 ''Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 4250/2014. 

 

δ) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη: 

 

i) ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο 

παξνχζαο,24 

απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) φηη πιεξνί θαη νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο εηδνπνίεζεο/πξφζθιεζεο γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 ηεο παξνχζαο. 

 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ 

άξζξνπ 22, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά 
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ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ25.  Ζ Δπηηξνπή, ζηε ζπλέρεηα,  ην 

θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο «ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ 

έρεη απνθιεηζζεί νξηζηηθά26,  εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», θαη επηπιένλ αλαξηά ηα Γηθαηνινγεηηθά 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηνλ ρψξν «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». 

 

ε) Ζ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 σο αθνινχζσο : 

Κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή,  ζε πεξίπησζε 

άζθεζή ηεο,  φηαλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο 

απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Α.Δ.Ξ.Ξ., φηαλ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην, εθφζνλ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηo άξζξo 324 ηνπ Λ.4700/2020, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο, ππνβάιιεη, εθφζνλ απαηηείηαη,  ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Πηελ 

ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, 

δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 21, φηη εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα  

επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22 θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,. Ζ 

ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ 

ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε27 . 

 

Κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν28. Κε ηελ ίδηα απφθαζε  θαιείηαη ν αλάδνρνο φπσο  

πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  ζέηνληάο ηνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα 

κε νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016.        

 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4.2.γ ηεο παξνχζαο γηα  ηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο29. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε  β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

4.3 Ξποδικαζηικέρ Ξποζθςγέρ / Ξποζυπινή δικαζηική πποζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε 

θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο 

πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ30 . 

Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
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γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 

ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο31. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, θαηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ.  117384/26-10-2017 Θ..Α.  

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, 

ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο 

πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 

νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά 

απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368  ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά32 

 

Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 

ηνπ λ.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο»:  

α. Θνηλνπνηεί ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017.  

β. Δηδνπνηεί, παξέρεη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηαβηβάδεη ζηελ 

Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β‟ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 365 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017  

 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε 

πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 

απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο33 

Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη 

έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε 

πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο34 

 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ
35
. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη 

σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ 

απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί 

αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. 
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Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. 

 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε36 ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη 

ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 

ΆΆππθθπποο  55::    ΈΈγγγγππααθθαα  ηηηηρρ  ζζύύμμββααζζηηρρ  κκααηηάά  ηηοο  ζζηηάάδδιιοο  ηηηηρρ  εεκκηηέέλλεεζζηηρρ  ––  ΠΠεειιππάά  ιιζζσσύύοορρ  

Πρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 105 θαη 

135 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ρα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα 

παξαθάησ. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο 

θαζνξίδεηαη  σο θαησηέξσ.  

  

1. Ρν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. 

4. Ρν Ρηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  

5. Ζ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π..). 

6. Ζ Ρερληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Ρ.Π.) κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηα 

Ξαξαξηήκαηα ηνπο,  

7. Ζ Ρερληθή Ξεξηγξαθή (Ρ.Ξ.).  

8. Ν Ξξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 

9. Νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  

10. Ρν εγθεθξηκέλν Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

ΆΆππθθπποο  66::  ΓΓλλώώζζζζαα  δδιιααδδιικκααζζίίααρρ  

6.1. Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

6.2.  Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

6.3.  Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.37 Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 

θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 

“Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ 

λ.4250/2014. 

6.4.  Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε– κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή 

6.5. Ζ  επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ΆΆππθθπποο  77::  ΔΔθθααππμμοοζζηηέέαα  ννοομμοοθθεεζζίίαα  

7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 

 

- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 

- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147). 
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- ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,  θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»38 

- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα», 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 

- ηνπ λ.4700/20 (ΦΔΘ 127/29.06.2020 ηεχρνο Α'): "Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο." , 

- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»39 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…», 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ησλ άξζξσλ 105 θαη 106, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 

άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Θχξσζε ηεο Θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ έξγσλ» (ΘΓΔ), 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )40 

- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, 

- Ρεο κε αξηζ. ΓΛΠ/61034/ΦΛ 466/29-12-2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη 

Κεηαθνξψλ «Θαηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κεηξψνπ κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Κε.Κ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8 (ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016» (Β 

4841), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα απφθαζε Α ΓΛΠ/νηθ.21137/ΦΛ 466/2-5-2018 (Β 

1511). 

- Ρεο κε αξηζ. 50844/11-5-2018 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ππγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο επί ηεο επάξθεηαο ησλ ιεθζέλησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο» (ΝΓΓ 279), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα απφθαζε 77868 - 18/07/2018 (ΝΓΓ 441).  

- ηεο κε αξ. 117384/26-10-2017 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 3821 Β) "Οπζκίζεηο 

ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ  ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)". 

- ηεο κε αξ. 57654/2017 πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1781) «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

- ηεο κε αξ. 56902/215/19-05-2017 πνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1924) "Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)", 

- ηνπ π.δ. 71/2019 «Κεηξψα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, κειεηψλ, 

ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (ΚΖ.Ρ.Δ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, 

- ηνπ λ. 4635/2019 (Α‟167) "Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη Άιιεο Γηαηάμεηο" θαη εηδηθφηεξα ησλ 

άξζξσλ 140, 188 θαη 235 

- ηνπ Λ.4782/2021 (Φ.Δ.Θ.36/η.Α/09-03-2021) "Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο 
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ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 

πγεία" 

7.2 Ν λ. 3310/2005 “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ.Π.Ο.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα  

„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Λ.3414/2005‟‟, 41 θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ππ‟ 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΝΠ/2005 (Β΄ 1590) “Θαζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

εμσρψξηεο εηαηξίεο”.  

7.3 Νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

7.4 Νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο42, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  

7.5 Ξξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε 

πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

ΆΆππθθπποο  88::  ΣΣππηημμααηηοοδδόόηηηηζζηη  ηηοοςς  ΈΈππγγοοςς,,  ΦΦόόπποοιι,,  ΓΓααζζμμοοίί,,  κκ..λλππ..  --  ΞΞλληηππυυμμήή  ΑΑννααδδόόσσοοςς  

 8.1. Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ "Ξξφγξακκα «Αληψλεο Ρξίηζεο»" κε 1.990.000,00 €.43. 

Ρν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο44 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/201145, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 

% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θξάηεζεο 0,6%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. 

ΓΛΠγ/νηθ.42217/ΦΛ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (Β' 

2235), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ Ξ.Ν.ΚΖ.ΡΔ.Γ., ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

ΓΛΠβ/51667/ΦΛ 466 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΦΔΘ Β΄2780/2019). 

 

8.2. Ρα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο 

θ.ιπ. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ.Π..  Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

8.3. Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν 

άξζξν ηεο Δ.Π.. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO (€). 

  

  ΆΆππθθπποο  99::  ΠΠςςμμππλλήήππυυζζηη  ––  ΑΑπποοζζααθθήήννιιζζηη  ππλληηπποοθθοοππιιώώνν  κκααιι  δδιικκααιιοολλοογγηηηηιικκώώνν  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή46 κπνξεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο λα θαιέζεη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο  ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο „‟Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο,  φηαλ 

νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή 

ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΡΔΓ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, 

λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 

κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  102 θαη 103  ηνπ 

λ. 4412/2016, φπσο ηζρχνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017  Θ..Α. 

Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή47, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

  

ΆΆππθθπποο  1100::  ΑΑππόόθθααζζηη  ααννάάλληηττηηρρ  ςςπποοσσππέέυυζζηηρρ  --  ΈΈγγκκππιιζζηη  δδέέζζμμεεςςζζηηρρ  ππίίζζηηυυζζηηρρ  

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία, έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ.πξση. 1497/08-03-2022 γηα ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο / έγθξηζε δαπάλεο πίζησζεο  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 θαη κε αξ. 

Α/283/2022 θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ν.. 

(ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 

4 ηνπ π.δ. 80/2016)48 
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ΘΘΔΔΦΦΑΑΙΙΑΑΗΗΝΝ  ΒΒ''  

ΆΆππθθπποο  1111::  ΡΡίίηηλλοορρ,,  ΞΞπποοϋϋπποολλοογγιιζζμμόόρρ,,  ΡΡόόπποορρ,,  ΞΞεεππιιγγππααθθήή  κκααιι  οοςςζζιιώώδδηη  σσααππαακκηηηηππιιζζηηιικκάά  

ηηοοςς  έέππγγοοςς  

Ρίηλορ ηος έπγος 

Ν ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: ΒΔΙΡΗΥΡΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ ΑΓΟΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖΠ 

ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΓΖΚΝ ΑΛΥΓΔΗΥΛ . 

  

11.1 Ξποϋπολογιζμόρ δημοππάηηζηρ ηος έπγος (εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ) 

Ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε49 1.990.000,00 € θαη αλαιχεηαη ζε: 

 Γαπάλε Δξγαζηψλ 1.180.929,01 € 

 Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (ΓΔ+ΝΔ) 212.567,22 € 

 Απξφβιεπηα50 (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ ΓΔ+ΝΔ) 

209.024,43 €, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α)  λ. 

4412/201651,  

 Πην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη Αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 2.318,04 €, ζχκθσλα κε ην  

άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Οήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) 0,00€, ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016 

(εθφζνλ πξνβιέπεηαη). 
 Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη αλαηίζεηαη σο εληαίν ζχλνιν γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο Ρν έξγν είλαη εληαίν θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δελ επηδέρεηαη θαηάηκεζε 

ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ52 

11.2 Ρόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος  

Ν Γήμορ Ανυγείυν.  

 

11.3 Ξεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη νη ΒΔΙΡΗΥΡΗΘΔΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ 

ΑΓΟΝΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΖΠ ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ ΓΖΚΝ ΑΛΥΓΔΗΥΛ θαη αθνξά γξακκηθέο παξεκβάζεηο 

βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο ζε κεγάιν κέξνο ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ νδψλ  ηνπ Γήκνπ.  

Νη νδνί παξέκβαζεο θείληαη πςνκεηξηθά ηφζν άλσ ηνπ νηθηζκνχ ησλ Αλσγείσλ (Θσδηθνί Α, Β, Γ, 

Γ, Δ)  φζν θαη θάησ απηνχ (Θσδηθφο Ε). 

Νη πεξηζζφηεξνη νδνί παξέκβαζεο έρνπλ κέζν πιάηνο 3,0κ ελψ δχν εμ απηψλ έρνπλ κέζν πιάηνο  

4,0κ. Ρα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νδνχο θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

α/

α 

Ξεπιγπαθ

ή  

Ξλάηορ 

οδού 

(μ) 

Κήκορ 

(σλμ) 

ποζοζηό 

παπέμβαζ

ηρ 
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Απσήρ και Ρέλοςρ Νδού 

α/α Σ Τ 

Α0 

Άγηνο 

άθηλζνο - 

Θνιέηζη 

4 6,00 70,00% 
Α0.1 579271.57 3903070.17 

Α0.2 578876.85 3900795.43 

Α1 Ξξ. Ζιίαο 3 1,22 60,00% 
Α1.1 577096.34 3900648.78 

A1.2 577968.61 3900990.26 

Α2 

Ξαξαιεκέ

λνπο 

Ιεληθφ  

3 1,18 60,00% 
Α2.1 578920.09 3901167.99 

A2.2 578218.49 3900765.05 

Α3 Ρξηγηψδσ 3 1,60 40,00% 
Α3.1 579103.19 3900808.51 

Α3.2 578644.04 3899293.60 

Α4 Ξαλαγηά 3 1,35 60,00% 
Α4.1 576752.51 3902352.68 

Α4.2 577851.47 3902087.60 

Β0 Μεξνιίκλε 4 4,69 70,00% 
Β0.1 580428.61 3901308.57 

Β0.2 583766.47 3900531.75 

Β1 
Ιηκλνδεμα

κελή κπ 
3 0,69 60,00% 

Β1.1 583050.35 3901392.11 

Β1.2 583643.22 3901475.54 
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Β3  
Άε 

Γηψξγεο  
3 2,36 10,00% 

Β3.1 581037.73 3901049.37 

Β3.2 582559.66 3900553.89 

Δ2 Θνπηζηά 3 2,79 40,00% 
Δ2.1 576733.61 3900565.89 

Δ2.2 575627.63 3900022.93 

Δ1  Ονχβαο 3 2,16 40,00% 

Δ1.1 581744.71 3895709.06 

Δ1.2 581522.63 3894790.17 

Δ1.3 581041.72 3894919.24 

Δ0 
Ξφξνο 

Θαξνχ  
3 1,70 40,00% 

Δ0.1 578164.00 3897048.67 

Δ0.2 577364.52 3896371.07 

Γ0 
Βξνπιφθα

κπνο 
3 4,33 10,00% 

Γ0.1 576365.13 3894439.16 

Γ0.2 580865.70 3894127.71 

Γ0 Θακπηά 3 0,75 40,00% 
Γ0.1 579960.26 3897865.45 

Γ0.2 577170.25 3899306.44 

Γ1 
Αζθεληακη

ά 
3 4,33 20,00% 

Γ1.1 576484.39 3898511.27 

Γ1.2 577203.47 3898584.86 

Πύνολο  35,15     

 

α/

α 

Ξεπιγπα

θή  

Ξλάηορ 

οδού 

(μ) 

Κήκορ 

(σλμ) 

Ξοζοζηό 

παπέμβαζ

ηρ 
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Απσήρ και Ρέλοςρ Νδού 

α/α Σ Τ 

Ε1 
Ρδαγθαξφι

αθθνο 
3 1,77 40,00% 

Ε1.1 580197.11 3903666.21 

Ε1.2 580620.39 3903939.57 

Ε1.3 580560.57 3903621.70 

Ε1.4 581043.67 3903984.35 

Ε2 Βαζηάο 3 0,85 20,00% 
Ε2.1 581058.50 3904245.44 

Ε2.2 581049.62 3903884.58 

Ε3 "Καξίλα" 3 1,18 70,00% 
Ε3.1 580506.93 3905833.98 

Ε3.2 580434.41 3905412.47 

Ε4 
Βφξεηνο 

Γξφκνο 
3 0,59 70,00% 

Ε4.1 579676.64 3905692.87 

Ε4.2 579676.64 3905692.87 

Ε5 Ληψηεο 1 3 0,89 30,00% 
Ε5.1 577874.34 3906629.42 

Ε5.2 578045.81 3906166.30 

Ε6 Ληψηεο 2 3 1,1 10,00% 
Ε6.1 577511.21 3906475.01 

Ε6.2 578008.95 3906164.44 

Ε7 Εεξβνχ 1 3 3,11 10,00% 
Ε7.1 578401.93 3906139.82 

Ε7.2 578237.97 3907160.34 

Ε8 Ρξνχκα 3 0,32 90,00% 
Ε8.1 578754.31 3905791.05 

Ε8.2 579038.79 3905812.34 

Ε9 Εεξβνχ 2 3 1,74 20,00% Ε9.1 578010.99 3907181.79 
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Ε1

0 
Βηνινγηθφ 3 4 30,00% 

Ε10.1 579549.95 3905822.38 

Ε10.2 580490.52 3906340.96 

Ε1

1 

Κειηζνπξγ

άθη 
3 5,8 10,00% 

Ε11.1 580576.56 3905956.30 

Ε11.2 579778.55 3908072.91 

Ε1

2 

Άγηνο 

Ληθήηαο 
3 0,99 30,00% 

Ε12.1 580478.33 3906320.21 

Ε12.2 580954.38 3906692.96 

Ε1

3 
Θνπλά 3 4,67 10,00% 

Ε13.1 582386.60 3905960.05 

Ε13.2 582211.02 3904995.95 

Πύνολο  27,01     

 

Νη νδνί παξέκβαζεο κε θσδηθφ Ε πεξλνχλ κέζα απφ ειαηψλεο ελψ ηα εδάθε έρνπλ κηθξέο 

εγθάξζηεο θιίζεηο θαη ραξαθηεξίδνληαη επί ην πιείζηνλ σο γαηψδε εδάθε. Νη  νδνί κε θσδηθνχο Α, 

Β, Γ, Γ, Δ είλαη πεξηζζφηεξν θηελνηξνθηθνί. 

 

Πηφρνο είλαη λα έρνκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζαξκνγή ζηνλ πθηζηάκελν άμνλα.  

 

2. ΑΛΑΙΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

Νη παξεκβάζεηο ζπλίζηαληαη απφ παξεκβάζεηο ζε νδνχο θαηά θχξην ιφγν εχξνπο ηξηψλ (3) 

κέηξσλ. Νη εξγαζίεο ζπλίζηαληαη απφ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, εθζθαθέο θαη 

επηρψζεηο γηα λα ππάξμεη ζσζηή εμνκάιπλζε ηνπ δξφκνπ θαη ηνλ θαζαξηζκφ απηνχ. Κεηά ην 

πέξαο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαηαζθεπάδεηαη ηζνπεδσηηθή ζηξψζε νδνζηξσζίαο γηα 

εμνκάιπλζε ησλ αλσκαιηψλ εθζθαθήο. Δλψ ζα αθνινπζήζεη ε επίζηξσζε κε δνκηθφ πιέγκα θαη 

ζθπξφδεκα κε ηε ρξήζε μπινηχπσλ. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.990.000,00 € καδί κε ην ΦΞΑ θαη ηελ 

αλαζεψξεζε. 

Δπιζημαίνεηαι φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δελ 

πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 13253 θαη 156 λ. 4412/2016.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο.  

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή 

ζχκβαζε.  

 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα 

Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο 

αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Πηελ 

αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία 

νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. Ρα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ 

φξηα (20% ή θαη 10%), κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α., 

αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» 

απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο.  Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε 

παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε Νκάδεο Δξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ 

ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην 

ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Κε 

απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη 

εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη Νκάδεο Δξγαζηψλ αλά θαηεγνξία 

έξγσλ. 
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ΆΆππθθπποο  1122::  ΞΞπποοθθεεζζμμίίαα  εεκκηηέέλλεεζζηηρρ  ηηοοςς  έέππγγοοςς  

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ΓΔΘΑΝΘΡΥ (18) ΚΖΛΔΠ απφ ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.54 

Νη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δηδηθή 

Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π..) 

 

ΆΆππθθπποο  1133::  ΓΓιιααδδιικκααζζίίαα  ζζύύννααττηηρρ  ζζύύμμββααζζηηρρ  --  ΌΌπποοιι  ςςπποοββοολλήήρρ  πππποοζζθθοοππώώνν  

13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ.4412/2016.  

13.3 Θάθε πποζθέπυν μποπεί να ςποβάλει μόνο μία πποζθοπά.55. 

13.4 Γεν επιηπέπεηαι η ςποβολή εναλλακηικών πποζθοπών56. 

13.5 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΆΆππθθπποο  1144::  ΘΘππιιηηήήππιιοο  ΑΑννάάθθεεζζηηρρ  

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 

ΆΆππθθπποο  1155::  ΔΔγγγγύύηηζζηη  ζζςςμμμμεεηηοοσσήήρρ  

15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016, εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  32.096,77 € θαη ηζρχ ΓΔΘΑΡΔΠΠΑΟΥΛ 

(14) κελψλ.57 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 

φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έλσζε. 

  

15.2 Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

 α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

 β) ηνλ εθδφηε,  

 γ) ηο Γήμο Ανυγείυν, θχξην ηνπ έξγνπ ή θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη, 

 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

 ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

 ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο),  

 δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

 ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ) θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,  

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 

πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 

15.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ήηνη ζπλνιηθά κε ηζρχ 

ΓΔΘΑΡΔΠΠΑΟΥΛ (14) κελψλ άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, 

πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

15.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Ρερληθνχ Ππκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

απηήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 4.2 ηεο παξνχζαο. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο 

απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

  

15.5 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο.  
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.58 

 

ΆΆππθθπποο  1166::  ΣΣοοππήήγγηηζζηη  ΞΞπποοκκααηηααββοολλήήρρ  --  ΟΟήήηηππαα  ππππόόζζθθεεηηηηρρ  κκααηηααββοολλήήρρ  ((ΞΞππιιμμ))
59 

16.1 Γεν πποβλέπεηαι 60 ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 61 

 

16.2 Γεν πποβλέπεηαι ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

ΆΆππθθπποο  1177::  ΔΔγγγγςςήήζζεειιρρ  κκααλλήήρρ  εεκκηηέέλλεεζζηηρρ  κκααιι  λλεειιηηοοςςππγγίίααρρ  ηηοοςς  έέππγγοοςς    

17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε ποζοζηό 5% επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ 

ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε ποζοζηό 5% επί 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο ΦΞΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

17.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο62 

Γελ πξνβιέπεηαη. 

 

ΆΆππθθπποο  1177ΑΑ::  ΈΈκκδδοοζζηη  εεγγγγςςηηηηιικκώώνν  

17.Α.1. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη 

γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- 

κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.63 Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 

ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

17.Α.2 Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/αλαδφρνπ απφ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηψλ.  

Δάλ ε εγγχεζε εθδνζεί απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο 

επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.3. ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο64 

 

ΆΆππθθπποο  1188::  ΖΖμμεεπποομμηηννίίαα  λλήήξξηηρρ  ηηηηρρ  πππποοθθεεζζμμίίααρρ  ςςπποοββοολλήήρρ  ηηυυνν  πππποοζζθθοοππώώνν  --  

ααπποοζζθθππάάγγιιζζηηρρ  

Υρ ημεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών65 νξίδεηαη ε 

14-04-2022, εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα 15:00 

Υρ ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών νξίδεηαη ε 21-04-

2022, εκέξα Ξέμπηη θαη ψξα 10:00 66 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δε δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε 
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θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία θαη αλαξηάηαη 

ζην ΘΖΚΓΖΠ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη, θαζψο θαη ζην  

ειεχζεξα πξνζβάζηκν ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  

  

ΆΆππθθπποο  1199::  ΣΣππόόννοορρ  ιιζζσσύύοορρ  πππποοζζθθοοππώώνν  

Θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δεκαηεζζάπυν (14) μηνών 67, απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

ΆΆππθθπποο  2200::  ΓΓηημμοοζζιιόόηηηηηηαα  //  ΓΓααππάάννεερρ  δδηημμοοζζίίεεςςζζηηρρ  

    1. Ζ πξνθήξπμε ζχκβαζεο68 θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε δεκνζηεχζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ 

(ΑΓΑΚ_____________________________). 

2. Ζ Γηαθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.anogeia.gr, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 

 

3. Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη, επίζεο, ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν69, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα "Γηαχγεηα" diavgeia.gov.gr,  

 

Ρα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ 

πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Ρα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ 

λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

έξγνπ.   

 ΆΆππθθπποο  2200ΑΑ::  ΓΓιιααββοούύλλεεςςζζηη  εεππίί  ηηυυνν  δδηημμοοζζιιεεςςμμέέννυυνν  εεγγγγππάάθθυυνν  ηηηηρρ  ζζύύμμββααζζηηρρ
70 

    

 __ 

 

ΘΘΔΔΦΦΑΑΙΙΑΑΗΗΝΝ  ΓΓ΄́  

  

Ζ ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν 

νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

 

ΆΆππθθπποο  2211::  ΓΓιικκααιιοούύμμεεννοοιι  ζζςςμμμμεεηηοοσσήήρρ  ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

 21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ71 πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία ΝΓΝΞΝΗΗΑ  72 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

21.2 Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο73. 

 

21.3 Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κφξθή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 

γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

ΆΆππθθπποο  2222::  ΘΘππιιηηήήππιιαα  πποοιιοοηηιικκήήρρ  εεππιιλλοογγήήρρ  

Νη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.  

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο : 

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, απηέο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο  

- αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Β ηεο παξνχζαο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα ζην σο 

άλσ άξζξν, ηνπιάρηζηνλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνξά ζην ππφ αλάζεζε έξγν. 

Ξεξαηηέξσ, αζξνηζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ έξγνπ.   

 

22.Α. Ιόγοι αποκλειζμού  

Θάζε πξνζθέξσλ  αποκλείεηαι απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα 

απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε74 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνυζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δυποδοκία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηπομοκπαηικά εγκλήμαηα ή εγκλήμαηα ζςνδεόμενα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

 

ε) νομιμοποίηζη εζόδυν από παπάνομερ δπαζηηπιόηηηερ ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παιδική επγαζία και άλλερ μοπθέρ εμποπίαρ ανθπώπυν, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. Δ.Δ. θαη 

Ηδησηηθψλ Θεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά  

ηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  

ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ75 

22.Α.2 Ζ αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ 

έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε µε ηειεζίδηθε θαη δεζµεπηηθή ηζρχ, 

ζχµθσλα µε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεµέλνο ή ηελ εζληθή λνµνζεζία, β) µπνξεί 

λα απνδείμεη µε ηα θαηάιιεια µέζα φηη ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, γ) γλσξίδεη ή µπνξεί λα 

απνδείμεη µε ηα θαηάιιεια µέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνµηθνχ θνξέα, µέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεµα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία ιήμεο ηεο πξνζεζµίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπµµεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίµνπ απφ ηα αξµφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψµαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνµνζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχµθσλα µε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίµνπ απφ ηα 

αξµφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψµαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνµνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζµεπηηθή ηζρχ. 

Αλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ 

ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζµεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζµεπηηθφ δηαθαλνληζµφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνµηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ 

εξψηεµα ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Έληππνπ πεχζπλεο Γήισζεο ΡΔΓ, ηνπ άξζξνπ 79, µε ην νπνίν 

εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνµηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Νη πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ παχνπλ λα εθαξµφδνληαη φηαλ ν 

νηθνλνµηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο 

ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπµέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίµσλ είηε ππαγφµελνο ζε δεζµεπηηθφ δηαθαλνληζµφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ζην µέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζµεπηηθνχ δηαθαλνληζµνχ.»76 

22.A.3  α) Θαη‟ εμαίξεζε, γηα ηνπο πην θάησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο  (φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή) δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 22.A.1 θαη 22.A.2.77 

β) Θαη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ 

άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη (78) ε παξάγξαθνο 22.Α.2.  

22.Α.4 Αποκλείεηαι από ηη ζςμμεηοσή ζηην παπούζα διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ 

ζύμβαζηρ , πποζθέπυν ζε οποιαδήποηε από ηιρ ακόλοςθερ καηαζηάζειρ79 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016. 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη 

απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016), 
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(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο, πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 13 ηνπ 

Λ.4782/2021 & ηζρχεη, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη 

ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

22.Α.5 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ).(80)  

22.Α.6 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 

Δάν η πεπίοδορ αποκλειζμού δεν έσει καθοπιζηεί με αμεηάκληηη απόθαζη, ζηιρ 

πεπιπηώζειρ ηηρ παπαγπάθος 22.Α.1 η πεπίοδορ αςηή ανέπσεηαι ζε πένηε (5) έηη από 

ηην ημεπομηνία ηηρ καηαδίκηρ με αμεηάκληηη απόθαζη και ζηιρ πεπιπηώζειρ ηηρ 

παπαγπάθος  22.Α.4 ζηα ηπία (3) έηη από ηην ημεπομηνία ηος ζσεηικού γεγονόηορ81. 

 

22.Α.7 Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 22.Α.1, 22.Α.2α θαη 22.Α.482κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν 

ηζρχεη ε απφθαζε. 

22.Α.8 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016. 

22.Α.9 Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

Θπιηήπια επιλογήρ (22.Β – 22.Γ)83 
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22.Β. Θαηαλληλόηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  

νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΔΞ.), ππφ ην 

πξίζκα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65 παξ.1 ηνπ Ξ.Γ. 71/2019 (ΦΔΘ 112/Α/03-07-

2019), φπσο ηζρχνπλ, (σο πξνο ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. θαη ηεο ηζρχνο ησλ βεβαηψζεσλ Κ.Δ.ΔΞ.) ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 

ηεο παξνχζαο.84  

Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Κεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΣΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. 

22.Γ. Νικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια85 

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Κ.Δ.ΔΞ. ππφ ην πξίζκα ησλ 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 65, παξ. 1 θαη 6 ηνπ ΞΓ 71/2019, φπσο ηζρχνπλ, (σο πξνο 

ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. θαη ηεο ηζρχνο ησλ 

βεβαηψζεσλ Κ.Δ.ΔΞ.) δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ 

ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 

ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 

22.Γ.  Ρεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα86 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο γηα έξγα ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ 3β ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 

Λ4412/2016. 

Γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο, απαηηείηαη θαη‟ ειάρηζηνλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

θαηά αληηζηνηρία  κε  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  θνξείο  πνπ  είλαη  εγθαηεζηεκέλνη  ζηελ  Διιάδα  

ζχκθσλα  κε  ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

22.Δ. Ξπόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ (87) 

Γελ απαηηνχληαη. 

22.ΠΡ. Πηήπιξη ζηιρ ικανόηηηερ άλλυν θοπέυν (Γάνεια εμπειπία) 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε 

απηνχο87 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εάλ νη 

θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν πξνζθέξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη 

απηνί νη θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη88 γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα).  
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Ζ εθηέιεζε ησλ φισλ εξγαζηψλ89 γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε 

απηή. 

ΆΆππθθπποο  2233::  ΑΑπποοδδεειικκηηιικκάά  μμέέζζαα  πποοιιοοηηιικκήήρρ  εεππιιλλοογγήήρρ
90 

23.1 Θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Ρππνπνηεκέλν 

Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) ηνπ άξζξνπ 79, παξ. 4  λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), σο πποκαηαπκηική 

απόδειξη πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο,  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ 

ηεο παξνχζαο. 

 

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ91 

 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΡΔΓ, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22.Α.1 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ92 

 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο 

ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν 

λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο93 

 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν 

Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηελ πξφζεζή ηνπ γηα αλάζεζε ππεξγνιαβίαο, ππνβάιιεη καδί κε ην 

δηθφ ηνπ ΡΔΓ θαη ην  ΡΔΓ ηνπ ππεξγνιάβνπ. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ην δηθφ ηνπ ΡΔΓ θαη ην ΡΔΓ  θάζε θνξέα 

ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 

 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ ελφηεηα α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα 

θξηηήξηα επηινγήο, ηνπ κέξνπο IV ηνπ ΡΔΓ, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε 

άιιε ελφηεηα ηνπ κέξνπο IV. 

 

23.2 Γικαιολογηηικά (Αποδεικηικά μέζα) 

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 

θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α έσο δ) θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (ε) ηεο παξνχζαο. 

 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.ΠΡ ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε 

(άξζξνπ 22 Β – Δ).  
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Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 2α θαη 494ηνπ άξζξνπ 22 Α.  

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 

κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 

ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη 

ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ)  

 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή, πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε, δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 

 

Όια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 23.3 έσο 23.10 ηεο παξνχζαο, ππνβάιινληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ 

ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο95. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ96.  Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο  

 

23.3 Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λόγυν αποκλειζμού ηος άπθπος 22 Α.  

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ππνβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο 

παξνχζαο
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. Εφιςτάται η προςοχή των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρέπει να ζητείται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρίων επιλογήσ που έχουν 
τεθεί ςτην παρούςα διακήρυξη. Επιςημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουςα αρχή δύναται, κατά το 
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προςφέροντεσ, ςε οποιοδήποτε χρονικό ςημείο κατά τη 
διάρκεια τησ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ή οριςμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή τησ διαδικαςίασ.: 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άπθπος 22Α ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ππνβάιιεη  αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

(α) γηα ηελ παπάγπαθο Α.1 ηος άπθπος 22 ηηρ παπούζαρ:  

απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ98. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα 

ησλ ηειεπηαίσλ  ηεζζάξσλ εδαθίσλ  ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) για ηην παπάγπαθο Α.2 ηος άπθπος 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα)99 ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα, πνπ λα 

είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ 

ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ100 

Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη  

- θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ν.) 

γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα 

πνπ είλαη ζε εμέιημε101. Νη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε102 πεξί ηνπ 

φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. Πε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα 

ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ν..  

- αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα103. Ζ 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 
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β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ)  γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΡΑΑ – ΡΠΚΔΓΔ.   Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο 

ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΡΠΚΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ 

ΡΔΔ, ΗΘΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο 

εηαηξίαο, απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην 

πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Νη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ 

δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

-   ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

 

(ββ) για ηην παπάγπαθο Α.2Α ηος άπθπος 22: πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ104, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ105. 

 

(γ) γηα ηελ παπάγπαθο Α.4(β) ηος άπθπος 22106  πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ107. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην 

λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 

Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ.,  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Δηδηθά ε κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ108 

(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β), (ββ) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή 

φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ  1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ 

άξζξνπ 22 Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Πηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα 

ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 

παξνχζαο. 

Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)109 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 

πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.  

 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παπαγπάθος Α.4 ηος άπθπος 22110, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ111 .  
Δηδηθά γηα ηελ πεπίπηυζη θ ηηρ παπαγπάθος Α.4 ηος άπθπος 22112, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Κ.Δ.ΔΞ., ππφ ην πξίζκα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 65, παξ. 1 θαη 6 ηνπ ΞΓ 71/2019, φπσο ηζρχνπλ, ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά 

ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΡΔΔ, ΓΔΥΡΔΔ, ΔΔΡΔΚ) απφ ηα νπνία 

απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Κ.Δ.Θ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 
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(ζη) Γικαιολογηηικά ηηρ παπ. Α.5 ηος Άπθπος 22113 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22  

ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία:  

Γικαιολογηηικά ονομαζηικοποίηζηρ μεηοσών. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη 

εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ 

πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].  

- Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο 

είλαη νλνκαζηηθέο πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ.114 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα: 

α) Νι επισειπήζειρ πος είναι εγγεγπαμμένερ ζηο Κ.Δ.ΔΞ., ςπό ηο ππίζμα ηυν 

μεηαβαηικών διαηάξευν ηος άπθπος 65, παπ. 1 και 6 ηος ΞΓ 71/2019, όπυρ ιζσύοςν, 

(υρ ππορ ηη μεηαβαηική πεπίοδο για ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηος ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. και ηηρ 

ιζσύορ ηυν βεβαιώζευν Κ.Δ.ΔΞ.), πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα 

ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), 

φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ 

ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, 

θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο. 

β) Νι αλλοδαπέρ ανώνςμερ εηαιπίερ, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :  

αα) Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.  

ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

γγ) Θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.      

γ) Νι αλλοδαπέρ επισειπήζειρ, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 

εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ. 

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 

κεηνρψλ.  

γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), 

ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή Ππλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  

δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο 

πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο 

σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο 

κεηφρσλ θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Ξεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3414/2005» . 

(δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

23.4 Γικαιολογηηικά απόδειξηρ καηαλληλόηηηαρ για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ ηος άπθπος 22.Β 

(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Κ.Δ.ΔΞ.115,116, ζηελ 3η  ηάξη και άνυ , ζηελ θαηεγνξία ΝΓΝΞΝΗΗΑ. 

Ρν ελ ιφγσ θξηηήξην ηίζεηαη σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο εξγνιήπηεο ησλ 

νπνίσλ νη βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζην Κ.Δ.ΔΞ. είλαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

144  ηνπ Λ. 4764/2020,  νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 

65 ηνπ Ξ.Γ. 71/2019 & ηζρχνπλ.    
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Νη βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζην Κ.Δ.ΔΞ., θαζψο θαη ηα πηπρία εξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Γαζνηερληθψλ 

Έξγσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ έσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2020, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ίζρπε σο 

θαη ηηο 2 Ηνπιίνπ 2019. Νη ππνβαιιφκελεο θαηά ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα αηηήζεηο 

κεηαβνιψλ εμεηάδνληαη κε βάζε ην πξντζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο νη βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζην Κ.Δ.ΔΞ. θαη ηα πηπρία Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ 

Γαζνηερληθψλ Έξγσλ παχνπλ λα ηζρχνπλ. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 3ε Ηνπιίνπ 2019 

κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 εμαθνινπζεί λα εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα κέρξη ηελ 

3ε Ηνπιίνπ 2019, ε ελεκεξφηεηα πηπρίνπ γηα εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θαηαηαγκέλεο 

ζηηο ηάμεηο 3ε έσο 7ε. 

(β) Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

(γ) Νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε 

ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη 

φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 

Ρα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά ππφ α), β) θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο117 

 

23.5 Γικαιολογηηικά Νικονομικήρ και Σπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ ηος άπθπος 22.Γ 

Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθε επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη: 

(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Κ.Δ.ΔΞ.: 

 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Ξ, ππφ ην πξίζκα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 65, παξ.1 θαη 6 ηνπ ΞΓ 71/2019, φπσο ηζρχνπλ, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη 
 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε βεβαίσζε 

εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην Κέξνο Η ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016118 

 

Πε θάζε πεξίπησζε,  ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 

νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα 

ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο Η ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ λ. 4412/2016, 

αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 

 

Δηδηθά, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 

αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή 

 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα 

φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην θνηλνπξαμίαο 

ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην ζπλνιηθφ 

αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  

 

(β) Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζημοςρ καηαλόγοςρ ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 

πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
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πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

(γ) Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 

δηθαηνινγεηηθά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο Η ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  

 

23.6 Γικαιολογηηικά Ρεσνικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ηκανόηηηαρ ηος άπθπος 22.Γ  

Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:  

(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Κ.Δ.ΔΞ. 

 είηε απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Ξ, ππφ ην πξίζκα ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 65, παξ.1 θαη 6 ηνπ ΞΓ 71/2019, φπσο ηζρχνπλ, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη 

 είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 22.Γ δελ θαιχπηνληαη  απφ ηε βεβαίσζε 

εγγξαθήο, κε ηελ ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ (Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016119 αλάινγα κε ηελ ηηζέκελε ζην άξζξν 22.Γ απαίηεζε. 

 

Πε θάζε πεξίπησζε,  ε βεβαίσζε εγγξαθήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν 

νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ, ελψ γηα ηελ 

απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνληαη  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ λ. 4412/2016.  

 

(β) Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζημοςρ καηαλόγοςρ ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 

πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ . 

 

(γ) Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο 

δηθαηνινγεηηθά ένα ή πεπιζζόηεπα από ηα αποδεικηικά μέζα πος πποβλέπονηαι ζηο Κέπορ 

ΗΗ ηος Ξαπαπηήμαηορ ΣΗΗ ηος ν. 4412/2016 

 

23.7 Γικαιολογηηικά για ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ 

διασείπιζηρ ηος άπθπος 22.Δ (120) __________________________ 

23.8 Πσεηικά με ηον έλεγσο νομιμοποίηζηρ ηος πποζυπινού αναδόσος: 

Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηνλ θάθειν "Γηθαηνινγεηηθά 

Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ", ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία 

ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο121, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 

απηψλ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ.: 

1. ΦΔΘ ζχζηαζεο, 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΘ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη 

κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΘ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ ΓΠ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

4. Ξξαθηηθφ Γ.Π πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη 

θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν 

ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, 

5. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ν.Δ., Δ.Δ., ΗΘΔ: 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, ή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, εθφζνλ ππάξρεη. 
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2. Ξηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη 

κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη 

εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

23.9 Δπίζημοι καηάλογοι εγκεκπιμένυν οικονομικών θοπέυν  

(α) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, 

κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

 

(β) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακέλνη ζην Κ.Δ.ΔΞ. εθφζνλ ππνβάιινπλ "Δλεκεξφηεηα 

Ξηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ122 

- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ.Π ηεο εηαηξείαο, ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Ξηπρίνπ. 

- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο123 

- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΚΖ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο παξνχζαο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο) απφ 

ηελ Δλεκεξφηεηα Ξηπρίνπ. 

- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 

22. Α.4. (ζ)124 

- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 23.3. 

(ζη). 

- ηα  απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. 

   

Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ 

δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε 

ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΡΑΑ - ΡΠΚΔΓΔ, ν πξνζθέξσλ 

πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε απηά.  

    

23.10 Γικαιολογηηικά για ηην απόδειξη ηηρ ζηήπιξηρ ζε ικανόηηηερ άλλυν θοπέυν 

(δάνειαρ εμπειπίαρ) ηος άπθπος 22.ΠΡ 

 Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ 

ππνβνιή  ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

ΆΆππθθπποο  2244::  ΞΞεεππιιεεσσόόμμεεννοο  ΦΦαακκέέλλοοςς  ΞΞπποοζζθθοοππάάρρ  

24.1 Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνθαθέινπο: 

(α) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ» 

(β) ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Νικονομική Ξποζθοπά» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.2 Ν ειεθηξνληθφο θάθεινο «Γικαιολογηηικά Πςμμεηοσήρ» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

λα πεξηέρεη125 ηα αθφινπζα:  

 

α) ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) 

 (Ρν ΡΔΓ ζπκπιεξψλεηαη πξνζαξκνδφκελν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ησλ 

 εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ) 
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β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο,  

γ) την βεβαίωςη τησ αναθζτουςασ αρχήσ ότι ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ζλαβε γνϊςη των ςυνθηκϊν 
εκτζλεςησ του ζργου. Η επίςκεψη των ενδιαφερομζνων ςτο χϊρο θα πραγματοποιείται όπωσ αναφζρεται 
ςτο άρθρο 2 παρ. 2 τησ παροφςασ. 
 

 

24.3 Ν ειεθηξνληθφο ππνθάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηέρεη ην ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν αξρείν pdf, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ην ππνζχζηεκα, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ 

θαηαιιήισο νη ζρεηηθέο θφξκεο.  

 

24.4 Πηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α‟ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 

θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη κεηά ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.Γ.Ζ.Π.)126  

  

ΘΘΔΔΦΦΑΑΙΙΑΑΗΗΝΝ  ΓΓ΄́  

  

ΆΆππθθπποο  2255::  ππεεππγγοολλααββίίαα  

25.1 Ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο 

πνπ πξνηείλεη. 

25.2  Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ 

ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

25.3 ______________127 

25.4 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή: 

 α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 

παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, κε ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) θαη 

φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ128 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

81 ηνπ Λ.4782/2021, κε ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ.). 

 β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, 

φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ 

θαιχπηεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ 

Λ.4782/2021.  

 

ΆΆππθθπποο  2266::  ΓΓιιάάθθοοππεερρ  ππςςθθμμίίζζεειιρρ  

26.1 Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 

26/2022 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

26.2 Ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Ρερληθφ Πχκβνπιν. Ν 

Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρερληθνχ 

Ππκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο πεξεζίαο κε απηφλ. 

26.3 _ (129) 

 

Ανώγεια  08/03/2022 

 

ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

Η Αν. Προϊστάμενη  ΑΡΝΡΔΙΝΠ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

 

Εασαπένια Πκοςλά 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ 

Ν Πςνηάξαρ 

 

 

 

 

Θονιού Διπήνη 

   

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ 

Ν Γήμαπσορ 

 

                                        

 

 

Πυκπάηηρ Π. Θεθαλογιάννηρ 
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  ΞΞ  ΝΝ  ΠΠ  ΖΖ  ΚΚ  ΔΔ  ΗΗ  ΥΥ  ΠΠ  ΔΔ  ΗΗ  ΠΠ  

  
1  Γηα ηελ έλλνηα ησλ “θάησ ησλ νξίσλ” δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ , πξβ. άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. 29 ηνπ λ. 

4412/2016.  

2 Ππκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνληεο θνξείο δχλαληαη 
λα ρξεζηκνπνηνχλ ην παξφλ ηεχρνο δηαθήξπμεο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαζέηνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. 

3 Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (π.ρ. θσδηθφο ελάξηζκνπ έξγνπ ζην 
ΞΓΔ ή θσδηθφο πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο). Πε πεξίπησζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαγξάθεηαη θαη ν ηίηινο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΞΑ ή άιινπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ πφξνπο ΔΔ πξνγξάκκαηνο 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν. 
4 Ππκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
5  Mέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ''Δπηθνηλσλία'' ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
6 Ξξβ. άξζξν 122 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ πξνθήξπμε ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κέξνο Γ΄ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη, κέρξη ηελ έθδνζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πξνθήξπμεο ζχκβαζεο γηα 
ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην αληίζηνηρν 

ηππνπνηεκέλν έληππν “Ξξνθήξπμε Πχκβαζεο”, αληιψληαο ην απφ ηε δηαδξνκή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf θαη δηακνξθψλνληάο ην αλαιφγσο. 

7 Aπφ απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δχλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ). Κπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ www.promitheus.gov.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηεο 

σο άλσ ππεξεζίαο γηα ηε ζχληαμε ηνπ ΡΔΓ είλαη πξναηξεηηθή γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαζψο εμαθνινπζνχλ λα ερνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ ην .doc αξρείν 
πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο ζηε δηαδξνκή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn  

8 Ζ πεξίπησζε η) ζπκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε Γηαθήξπμε, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνβιέπεη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ πξνο ππνβνιή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, π.ρ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ. 
9 Ππκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη αλαγθαία κε 

ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο. 
10 Όηαλ είλαη αδχλαην λα παξαζρεζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε 

νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο πξφβιεςε φηη 
ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα δηαηεζνχλ κε κέζα άιια πιελ ησλ ειεθηξνληθψλ (φπσο ην 

ηαρπδξνκείν ή άιιν θαηάιιειν κέζν ή ζπλδπαζκφο ηαρπδξνκηθψλ ή άιισλ θαηαιιήισλ κέζσλ θαη 
ειεθηξνληθψλ κέζσλ). Πηελ πεξίπησζε απηή  πξνηείλεηαη ε αθφινπζε δηαηχπσζε: «Ρα αθφινπζα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ........................... δηαηίζεληαη απφ …………………………., νδφο …………………, 
πιεξνθνξίεο …………………. ηει.:……………..:….. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 
παξαθάησ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ……, ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ψξεο.» 

11 Όηαλ δελ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε 
νξηζκέλα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, δηφηη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4412/2016, αλαθέξνληαη, ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία απαηηνχληαη, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη 
δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα.  Δλδεηθηηθά, ι.ρ., ε αλαζέηνπζα αξρή ζα κπνξνχζε λα 
αλαθέξεη φηη: “Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε 
γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαηά ηελ παξαιαβή 
ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα 
αλσηέξσ”. 

12 Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ( “εγθαίξσο, ήηνη σο 

ηελ... ), πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο. 
13 Ππκπιεξψλεηαη ε ηέηαξηε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ε εκέξα απηή είλαη αξγία, ηίζεηαη ε πξνεγνχκελε απηήο εξγάζηκε εκέξα. Ξξβι θαη άξζξν 
11 ηεο ππ' αξηζκ. 117384/26-10-2017  Θ..Α. (3821 Β'). 

14 Ξξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 ηεο ππ' αξηζκ. 117384/26-10-2017 Θ..Α.  
15 Πε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2 πεξ. Β ππνπ. Αα ηνπ λ. 4412/2016 

“Διεχζεξε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ”, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πεξηιακβάλνπλ ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε  
(ζη) αλαθνξά γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

16 Ξξβ. άξζξν 92 παξ. 8 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ.8 ππνπαξ. β. ηνπ λ. 
4605/2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 56 παξ. 4 ηνπ λ. 4609/2019. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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17 Άξζξν 92 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 8 πεξ. β‟ ηνπ λ. 4605/2019 

θαη ην άξζξν 56 παξ. 3 ηνπ λ. 4609/2019 (Α‟67). Πεκεηψλεηαη φηη ε πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην παξφλ ζεκείν αθνξά κφλν ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο Γ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 
ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ έλλνηα φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο νπνηεδήπνηε θαηά ηελ σο άλσ πξνζεζκία. 
18 Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο  γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε 
ην άξζξν 43 παξ. 28 ηνπ λ. 4605/19 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 56 παξ. 7 ηνπ λ. 4609/2019 

19 Ξξβ άξζξν 221Α παξ. 1 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 28 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 
λ. 4605/2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 56 παξ. 7 ηνπ λ. 4609/2019 
20 Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη φηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, 

απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016. 

21 Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. α 
ηνπ λ. 4605/19. 
22 Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 19 ηνπ λ. 
4497/2017 (Α 171).  
23 Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. β ηνπ 

λ. 4605/19. 
24 Κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 ( ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέζσλ ). 

25 Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. γ ηνπ λ. 
4605/19. 
26 Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 13 πεξ. β ηνπ λ. 
4605/19. 
27 Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 13 πεξ. γ ηνπ λ. 
4605/19. 
28 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν: 1) ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο  

ππεχζπλεο δήισζεο, κεηά ηνλ έιεγρν απηήο θαη ηε δηαπίζησζε ηεο νξζφηεηάο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ θαηά ην άξζξν 4.2 ε' πξψην εδάθην, θαη 2) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή 
ππεχζπλεο δήισζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2 α' έσο δ' ηεο παξνχζαο θαη ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
29 Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 13 πεξ. δ ηνπ λ. 

4605/19. 
30 Ξξβι. παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 4 ηνπ λ. 
4487/2017 (Α‟ 116).  Ξξβ. θαη άξζξν 15 παξ. 1 ηεο ΘΑ 117384/26-10-2017.  
31 Ξξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016. 
32 Ξξβ. άξζξν 364 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 41 ηνπ λ. 4605/2019. 
33 Ξξβι. άξζξν 367 ηνπ λ. 4412/2016 θαη π.δ. 39/2017. 
34 Ξξβ. άξζξν 365 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 42 ηνπ λ. 

4605/2019. 
35 Ξξβι. άξζξν 372 παξ. 1 έσο 3 ηνπ λ. 4412/2016. 
36 Ξξβ. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 45 ηνπ λ. 
4605/2019 
37 Ξξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνίεζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 
4497/2017 (Α 171).  
38 Ρίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

39 Ρίζεηαη κφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

40 Απφ 1-1-2017 ηίζεηαη ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 (Α' 145), ην νπνίν κε ην άξζξν 13 θαηαξγεί ην π.δ 
113/2010. 
41 Ρίζεηαη κφλν φηαλ εθ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (1.000.000 ΔΟΥ ρσξίο ΦΞΑ), πξνθχπηεη ππνρξέσζε 
νλνκαζηηθνπνπίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Α.Δ. 
42 Λφκνη, ΞΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λ. 4412/2016,  δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ ηεο. 
43 Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. έξγν, ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 
εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο Ξξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ 
νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο 
ηνπ έξγνπ απφ εζληθνχο θαη ελσζηαθνχο πφξνπο (κε αλαθνξά ζην δηαξζξσηηθφ ηακείν). Δπίζεο, ε ζρεηηθή 
ζπκπιήξσζε αθνινπζεί ηε δηαθξηηή νξνινγία Ππιινγηθέο Απνθάζεηο ( ΠΑ ) έξγσλ  ή ΘΑΔ, αλάινγα ηελ 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (ΞΓΔ ή Ραθηηθφο πξνυπνινγηζκφο). Γηα ην δήηεκα ηεο  αλάιεςεο δαπαλψλ δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ,  βι. θαη άξζξν 5 ηνπ π.δ. 80/2016. 
44 Νη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

45 Ξξβι. άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 44 ηνπ λ. 
4605/2019. 
46 Ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε (πξβι. άξζξν 13 παξ. 3 πεξ. γ‟ & „δ ηεο κε. αξ.  
117384/26-10-2017   Θ..Α.). 

47 Ξξβι. νκνίσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε. 
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48 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 

): “Νη δηαθεξχμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ θνξέσλ 
Γεληθήο Θπβέξλεζεο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζήο ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ 

ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα 
ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε.". Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 2 γ) ηνπ ίδηνπ π.δ : “Γηαθεξχμεηο, φπνπ 
απαηηείηαη, θαη απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ θνξείο ηεο Γεληθήο 
Θπβέξλεζεο είλαη άθπξεο, εθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί απηψλ ε έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 2 ηνπ παξφληνο. "Ξξβι. θαη άξζξν 5 ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο “Αλάιεςε 
δαπαλψλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ”. 
49 Πε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο ε 
εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο (πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο) θαη ην παξφλ άξζξν (πξβ. άξζξα 6 παξ. 1 
θαη 132  παξ. 1 πεξ. α' ηνπ λ. 4412/2016). 
50 Ρν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλαυπνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε 

ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ 15% επί ηεο δαπάλεο 
εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΝΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 156 λ. 4412/2016.  
51 Ξξβι. άξζξν 6 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016. 
52 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηακνξθψλεη ην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, αλάινγα κε ην αλ απνθαζίζεη λα 
ππνδηαηξέζεη ηε ζχκβαζε ζε πεξηζζφηεξα ηκήκαηα/έξγα ή φρη, ήηνη λα ηα αλαζέζεη σο εληαίν ζχλνιν. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιέμεη λα κελ ππνδηαηξέζεη ζε ηκήκαηα, αλαθέξεη, ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο 
βαζηθνχο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηεο απηήο (πξβι. άξζξν 59 ηνπ λ. 4412/2016). 

53 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 21 ηνπ λ. 4605/2019 
54 Κπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,  αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (άξζξν 147 παξ.2 λ. 4412/2016). 
55 Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο ππνζεκείσζεο. 
56 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζηελ πεξίπησζε 
απηή πξνζαξκφδεηαη αληηζηνίρσο ην 13.4. ( πξβι άξζξν 57  ηνπ λ. 4412/2016 ). 
57 Ρν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Ξ.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 
πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο (Ξξβ άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 
5α ηνπ  άξζξνπ 43 λ. 4605/2019 (Α‟ 52). 
58 Ξξβ. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 
4497/2017 (Α' 171) θαη ηελ παξ. 5 πεξ. β, γ θαη δ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4605/2019  
59 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016, νπφηε κλεκνλεχνληαη θαη νη 

απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο.  
60 Ππκπιεξψλεηαη αλ πξνβιέπεηαη ή φρη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α 
ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3614/2007 (φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012), ζηηο 
πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ έξγσλ ζηηο δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη 
δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο. Ζ ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα 
ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 δπλάκεη ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4314/2014. 
61 Δθφζνλ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή ζπκπιεξψλνληαη νη φξνη γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ 
αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Πηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξνχζα 
νξίδεηαη  κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο (πρ 15%), απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν 
εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο (παξ. 1 δ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016). 
62 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ «Δγγχεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ρν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπκπιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 
ρξεκαηηθφ πνζφ.  Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
63 Ρα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, γηα ηελ 
παξνρή εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο (εγγπνδνηηθή παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ  δηέπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ ηεο 30 Γεθεκβξίνπ 
1926/3 Ηαλνπαξίνπ 1927 (“Ξεξί ζπζηάζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ παξά ησ 
Ρακείσ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ”). Ξξβι. Ρν κε αξ. πξση. 2756/23-5-2017 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. 
(ΑΓΑ: 7ΛΠΟΝΜΡΒ-975). 
64 Ξξβι. θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1.δ. ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο. 
65 Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν  121 νπ λ. 
4412/2016, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4605/2019 . 

66 Ξξνηείλεηαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο λα νξίδνπλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξνζθνκηζηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε πξσηφηππε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.5. πεξ. β ηεο παξνχζαο. 
67 Νξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη΄ εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πξβ. Άξζξν 97 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016. 
68 Ξξβ. ππνζεκείσζε γηα πξνθήξπμε ζχκβαζεο ζην άξζξν 2.1 ηεο παξνχζαο. 





σελ. 35 από 37 
 

69 Πχκθσλα κε ηηο πεξ. (31) θαη (35) παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 άξζξνπ 377 θαζψο θαη ηηο παξ. 11 θαη 12 

άξζξνπ 379 λ. 4412/2016, εμαθνινπζεί ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 
8 άξζξνπ 15 λ. 3669/2008 κέρξη ηελ  31/12/2017 ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη 
ηνπηθφ ηχπν κέρξη 31/12/2020 (πξβι θαη ηελ ελφηεηα Γ ηεο εγθπθιίνπ κε αξηζ. Δ. 16/2007 ηεο ΓΓΓΔ ηνπ 

ΞΔΣΥΓΔ). 
70 Ξξβι. άξζξν 68 λ. 4412/2016. Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη ηε δηαβνχιεπζε επί ησλ 
δεκνζηεπκέλσλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα πξνο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 68 λ. 4412/2016, 
ζπκπιεξψλεηαη ην άξζξν 20Α θαη΄ αληηζηνηρία κε ην άξζξν 20Α ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο ζχκβαζεο έξγνπ 

κε αμηνιφγεζε κειέηεο (κειεηνθαηαζθεπή)  
71 Ξξβ. Άξζξν 25 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ 
ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ ΚΔΔΞ.  
72 Θαη‟ αληηζηνηρία κε ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο 
(αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ην έξγν ζχκθσλα κε ην π.δ. 71/2019 θαη ηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 76 λ. 4412/2016). 

73 Ξξβι πεξ. ε παξ. 1 άξζξνπ 91 λ. 4412/2016. 
74 Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ. 
4497/2017. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Κέξνπο 
ΗΗΗ.Α ηνπ ΡΔΓ θαη εηδηθφηεξα, αληί ηεο αλαθνξάο ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, δεδνκέλεο ηεο 
σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, λα ζέηνπλ ηε θξάζε “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή 

δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΡΔΓ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
75 Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 

πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017. 

76 Πρβ. Άρθρο 267 του ν. 4738/20 που αντικατζςτηςε το άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωςη γ του ν. 4412/2016. 
77 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  απνηειεί 
δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (πξβι. Άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Πε πεξίπησζε πνπ δελ 
επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαγξάθεη ηελ  παξάγξαθν απηή. 
78  Δπηζεκαίλεηαη φηη  ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  απνηειεί 
δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (πξβι. Άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Πε πεξίπησζε πνπ δελ 
επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαγξάθεη ηελ παξάγξαθν  απηή. 

79 Νη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.4. απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 
παξ. 4 λ. 4412/2016. Θαηά ζπλέπεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή 
ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ 
ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο.  

80 Πεκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηίζεηαη ζηε δηαθήξπμε κφλν γηα ζπκβάζεηο έξγσλ 
πξνυπνινγηζκνχ εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ηνπ 1.000.000,00 επξψ  θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 

ζπκπιεξψλεηαη ζην Κέξνο ΗΗΗ Γ ηνπ ΡΔΓ  
81 Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 10 λ. 4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017. 
Δπίζεο, βι. ππ‟ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 έγγξαθν ηεο Αξρήο (ΑΓΑ Τ3Θ8ΝΜΡΒ-09Β) ζρεηηθά κε ηελ 
απφθαζε ΓΔΔ ηεο 24 Νθησβξίνπ 2018 ζηελ ππφζεζε C-124/2017 Vossloh, ηδίσο ζθέςεηο 38-41,  ΠηΔ ΔΑ 
40/2019.. 
82 πελζπκίδεηαη φηη  αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 22.Α.4 ζα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

83 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, πιελ ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (αξ. 75 παξ. 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξ. 76 ηνπ λ. 4412/2016), είλαη 
πξναηξεηηθά γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Πε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά 
ηξφπν, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη δπζαλάινγα ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνπο 

δηαγσληζκνχο. Θαηά ην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, είλαη 

αλαγθαίν λα ηεξνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, νη ζεκειηψδεηο ελσζηαθέο αξρέο, ηδίσο ε αξρή ηεο ίζεο 
κεηαρείξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Ρα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22.Β – 22.Δ εμεηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 
ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε (θξηηήξηα “on/off”).  
84 Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ 
ΚΔΔΞ. Ξξβι. άξζξα 76 παξ. 1, 3 θαη 4, φπσο ηζρχνπλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 119 παξ. 5 πεξ. α' έσο δ' ηνπ λ. 
4472/2017, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 75 παξ. 2 & 5 ηνπ λ. 4412/2016 (πξβ. θαη άξζξν 80 παξ. 1 ηνπ λ. 

3669/2008, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 119 παξ. 5 πεξ. ε' ηνπ λ. 4472/2017). 
85 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη 
απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 
1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη πεξηγξαθηθά 
ζην παξφλ ζεκείν, ρσξίο παξαπνκπή ζε ηάμεηο/πηπρία ηνπ ΚΔΔΞ.  
86 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Όιεο νη 
απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (πξβ. άξζξν 75 παξ. 
1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016). Νη ελ ιφγσ απαηηήζεηο θαηαξράο θαζνξίδνληαη 
πεξηγξαθηθά ζην παξφλ ζεκείν, ρσξίο παξαπνκπή ζε ηάμεηο/πηπρία ηνπ ΚΔΔΞ ή βαζκίδεο/θαηεγνξίεο ηνπ 
ΚΔΘ.  
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87 Ξξναηξεηηθή επηινγή: Ζ παξ. 22.Δ ηίζεηαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 

ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα 
ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 λ. 4412/2016). 
88 Ρν εδάθην απηφ πξνζηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016, άιισο δηαγξάθεηαη. 
89 Ξξναηξεηηθή επηινγή. Πχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ 
έξγσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ θαζεθφλησλ 
απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ( πξναηξεηηθή ζεκείσζε ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ). 

90 Υο πξνο ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία έρνπλ 
ζπληαρζεί/ παξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξβι. άξζξν 8 παξ. 3 ηεο κε. αξ. 
117384/26-10-2017 Θ..Α. 
91 Ξξβ άξζξν 79Α παξ. 4 λ. 4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 6 ηνπ λ. 4605/19. 
Πεκεηψλεηαη φηη ε πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην παξφλ ζεκείν αθνξά κφλν ηνλ ρξφλν 
ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπλδέεηαη κε ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ, κε ηελ έλλνηα φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά 
ηνπο νπνηεδήπνηε θαηά ηελ σο άλσ πξνζεζκία. 
92 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΡΔΓ απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ  λ. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017. 
93 Ξξβι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 13 ηνπ λ. 4497/2017. 

94 Ζ ππνρξεσηηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξίηνπ, σο πξνο ηελ παξ. 4, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δε δελ ηελ επηζπκεί, απαιείθεηαη ε αλαθνξά ζηελ παξ. 4 ζην παξφλ ζεκείν. 
Ξξβι. άξζξν. 78 παξ. 1 ηνπ  λ, 4412/2016. 
95 Ξξβι. άξζξν 80 παξ. 13 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. α, 
ππνπεξίπησζε αε ηνπ λ. 4605/2019..   
96 Ξξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. 
α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

97 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ ζην φηη πξέπεη λα δεηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνο απφδεημε κφλν ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, θαηά ην αξ. 79 παξ. 5 ηνπ λ. 
4412/2016, λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 
λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

98 Ξξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. 
α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019 
99 Πχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016 : “Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε."  
100 Ξξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. 
α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

101 Ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 
θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχο εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά πνπ λα 
θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 
ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Ρα ελ ιφγσ 
πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 23 απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
102 Νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ (Ξξβι. άξζξν 9 

παξ. 3 ηεο κε αξ.  117384/26-10-2017   Θ..Α.) 
103 Ξξβι. νκνίσο  σο άλσ ππνζεκείσζε γηα ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 
104 Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, 
πεξ. α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 
105 Ξξβ άξζξν 376 παξ. 17 λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 46 πεξ α  ηνπ λ. 

4605/2019 
106 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
107 Ξξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. 
α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019 
108 Κε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 
109 Ζ πιαηθφξκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο eCertis γηα ηελ αλαδήηεζε ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ άιισλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ είλαη δηαζέζηκε, ρσξίο θφζηνο, ζηε δηαδξνκή. 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ΔΑΑΓΖΠ είλαη ν αξκφδηνο εζληθφο θνξέαο 
γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ eCertis γηα ηελ Διιάδα. Ξξβι. ην κε αξηζκ. πξση. 
2282/25-4-2018 ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Αξρήο ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFt
bWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8iX
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110 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηηο επηιέμεη, φιεο ή θάπνηα/εο εμ απηψλ, σο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

111 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ κπνξέζεη λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη 
ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθιείεη νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

112 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
113 Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ηνπ 1.000.000,00 επξψ, αθνξά κφλν ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ 
ιακβάλνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, είηε πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλνπο ππνςήθηνπο, είηε γηα κέιε ελψζεσλ 

Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

114 Ξξβ παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. 
α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019 
115 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε 
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Λνκαξρηαθά Κεηξψα (βιέπεηε άξζξα 105 θαη 

106 ηνπ λ. 3669/2008). Πηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε. 
116 ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3669/2008 θαη θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
ηζρχνο. 
117 Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, 
πεξ. α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019.  

118 Ξξβι. άξζξα 76 παξ. 1, 3 θαη 4, φπσο ηζρχνπλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 119 παξ. 5 πεξ. α' έσο δ' ηνπ λ. 
4472/2017, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 75 παξ. 2 & 5 ηνπ λ. 4412/2016 

119 Ξξβι. νκνίσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε 
120 Δθφζνλ έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθή απαίηεζε ζην άξζξν 22.Δ ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. 
121 Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, 
πεξ. α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 
122 Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 5 ηνπ λ. 3669/2008: “Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 
δεκνζίσλ έξγσλ ρνξεγείηαη ζε θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην Κ.Δ.ΔΞ. «ελεκεξφηεηα 

πηπρίνπ», ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ 
Κ.Δ.ΔΞ., ζπληζηά «επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ» [...] θαη απαιιάζζεη ηηο εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέηνπλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά ζηνπο δηαγσληζκνχο.” 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ( Ρξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ. 4412/2016 ) πεξ. 66 ηνπ λ. 4441/2016 
( Α΄ 227 ] “α. Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο 31 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: «31) ηνπ Λ. 3669/2008 (Α΄ 116), πιελ ησλ άξζξσλ 80 έσο 110, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη 

ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 83, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20 θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 176». 
123 Πηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε Δλεκεξφηεηα Ξηπρίνπ δελ θαιχπηεη ηηο εηζθνξέο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη μερσξηζηά. 
124 Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο ιφγνο απνθιεηζκνχ. 
125  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη απφ ην ππνζχζηεκα ην ειεθηξνληθφ αξρείν 
«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 
κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη επηζπλάπηεηαη ζηνλ (ππν)θαθέιν ηεο πξνζθνξάο 
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» (Ξξβι άξζξν 12 παξ. 1.2.4 ηεο κε. αξ.  117384/26-10-2017 Θ..Α.) 
126 Ξξβ. άξζξν 92 παξ. 8 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ.8 ππνπαξ. β. ηνπ λ. 
4605/2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 56 παξ. 4 ηνπ λ. 4609/2019. 
127 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 
ππεξγνιάβνπ θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο 

ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο, ππεξεζίαο ή έξγνπ, δπλάκεη ζχκβαζεο 

ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. Πηελ πεξίπησζε απηή, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη ηα 
εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο 
αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. Πηελ 
πεξίπησζε απηή δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. Ππκπιεξψλεηαη αλαιφγσο.  
128 Ξξβι θαη άξζξν 165 λ. 4412/2016. 
129 Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 76 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 ή ε 

αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 β ηνπ λ. 4412/2016 γηα επηπιένλ φξνπο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ηθαλφηεηαο. 
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