
                      

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

ΠΡΑΗΛΟ ΣΑΚΔΗΟ Λ.Π.Γ.Γ.,  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & ΔΛΔΡΓΔΗΑ  

 
Άξοναρ Πποτεπαιότηταρ 1 : «Αστική Αναζωογόνηση»  

 
ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΗΘΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 

2021 - ΓΖΚΟΗ ΘΑΣΩ ΣΩΛ 20.000 ΘΑΣΟΗΘΩΛ» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                      

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΝΑΨΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΓΟΥ1  

ΚΑΤΩ1

 ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΜΕ 

ΒΑΣΘ ΤΘΝ ΤΙΜΘ 
 





                      

 

 

 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΘΤΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
_______________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
 

ΕΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 

  ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ     : Το ζργο χρθματοδοτείται από το Ρράςινο 
Ταμείο, ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Ρ.Δ.Δ. του  
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
και ΙΔΙΟΥΣ ΡΟΟΥΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3 
 

 ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    : 
 

255.811,17€ 

 
 CPV                                 : 45112711-2- Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ 

τοπίου για πάρκα 
 Aρ. Ρρωτ.                      :  1457/07-03-2023 

 
Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Θ Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Θ Μ Α Τ Ο Σ  
Θ Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Θ Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  ( Ε . Σ . Θ . Δ Θ . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Θ Ν  Ε Ρ Ι Λ Ο Γ Θ  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Θ Σ  Ε  Γ Ο Υ  
 

Ο  Δ Θ Μ Ο Σ  Α Ν Ω Γ Ε Ι Ω Ν  Λνκνχ ΡΕΘΥΜΝΟΥ4 
Δ ι α κ θ ρ φ ς ς ε ι  

 
 
 

ανοικτι διαδικαςία  για τθν επιλογι αναδόχου  καταςκευισ του ζργου: 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 

εκτιμώμενηρ αξίαρ 206.299,33 €,  πλέον Φ.Π.Α., με ΦΠΑ 255.811,17 €  

 
 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:  
α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

  





                      

 

 

 

 
 
 

 

ΡΡΕΕΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  

Άρκρο 1 Κφριοσ του ζργου / Ανακζτουςα Αρχι / Στοιχεία Επικοινωνίασ  

Άρκρο 2 Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και Τεφχθ  

Άρκρο 3 Θλεκτρονικι Υποβολι Φακζλου Ρροςφοράσ  

Άρκρο 4 Διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν / Κατακφρωςθ 

/ Σφναψθ ςφμβαςθσ / Ενςτάςεισ / Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ / Ρροςωρινι δικαςτικι 

προςταςία 

 

Άρκρο 5 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ - Συμφωνθτικό – Σειρά ιςχφοσ  

Άρκρο 6 Γλϊςςα διαδικαςίασ  

Άρκρο 7 Εφαρμοςτζα νομοκεςία  

Άρκρο 8 Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί κλπ. – Ρλθρωμι Αναδόχου  

Άρκρο 9 Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν  

Άρκρο 10 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ - Ζγκριςθ Δζςμευςθσ Ρίςτωςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  

Άρκρο 11 Τίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου  

Άρκρο 12 Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου  

Άρκρο 13 Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ – Προι υποβολισ προςφορϊν  

Άρκρο 14 Κριτιριο Ανάκεςθσ  

Άρκρο 15 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

Άρκρο 16 Χοριγθςθ προκαταβολισ – ιτρα Ρρόςκετθσ Καταβολισ (Ρριμ)  

Άρκρο 17 Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ζργου  

Άρκρο 17Α Ζκδοςθ εγγυθτικϊν  

Άρκρο 18 Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν - αποςφράγιςθσ  

Άρκρο 19 Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν  

Άρκρο 20 Δθμοςιότθτα / Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  

Άρκρο 21 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

Άρκρο 22 Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ  

Άρκρο 23 Αποδεικτικά μζςα ποιοτικισ επιλογισ  

Άρκρο 24 Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'  

Άρκρο 25 Υπεργολαβία  

Άρκρο 25Α Εφαρμοςτζο Δίκαιο - Επίλυςθ Διαφορϊν  

Άρκρο 26 Διάφορεσ ρυκμίςεισ  

 
 





                      

 

 

 

 
 
 

 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΑΑ''  

  
Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου - Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ5 

1.1 Ανακζτουςα Αρχι: ο Διμοσ Ανωγείων 
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ): 090034939 
Κωδικόσ Θλεκτρονικισ Τιμολόγθςθσ: _______________5 

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: Δθμαρχιακό Μζγαρο Ανωγείων, Ρλατεία Αρμί , Τ.Κ. 74051, Ανϊγεια 
Τθλ.: 2834032500, 2834340412 
URL: www.anogeia.gr 
e-mail: info@anogeia.gr, ty@anogeia.gr 
Ρλθροφορίεσ:  Ηαχαρζνια Σκουλά 
1.2 Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: ο Διμοσ Ανωγείων Νομοφ ΕΘΥΜΝΟΥ 
1.3 Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ο Διμοσ Ανωγείων. 
1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Οικονομικι Επιτροπι Διμου Ανωγείων που ζχει ζδρα Δθμαρχιακό Μζγαρο 
Ανωγείων, Ρλατεία Αρμί, Τ.Κ. 74051, Ανϊγεια. 
1.5 Διευκφνουςα Υπθρεςία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο: Τεχνικό Συμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων Ρεριφζρειασ Κριτθσ 
 
Εφόςον οι ανωτζρω Υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι 
εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι 
ςτον ανάδοχο. 
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ καταργθκοφν, 
ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ  ςφναψθσ ι 
εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ ''Επικοινωνία'' 
του υποςυςτιματοσ  ςτουσ προςφζροντεσ6 ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων 
που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 
 

Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και Τεφχθ 
2.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 
 
α) θ παροφςα Διακιρυξθ, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)7, 
γ) το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, όπωσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
υποςυςτιματοσ, 
δ) ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ, 
ε) το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ,  
ςτ) θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, 
η) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,  
θ) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
κ) το υπόδειγμα …. (8)  





                      

 

 

 

 
 
 

ι) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ, ια) θ τεχνικι μελζτθ, 
ιβ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι  επί όλων των ανωτζρω,  
ιγ) ............................ (9) 
 
2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ10 ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο "θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.anogeia.gr αναρτάται ςχετικι 
ενθμζρωςθ με αναφορά ςτον ςυςτθμικό αρικμό διαγωνιςμοφ και διαςφνδεςθ ςτον ανωτζρω ψθφιακό 
χϊρο του «ΕΣΘΔΘΣ - ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΓΑ». 
Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του «ΟΡΣ- Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ». 
_____________________________,11 12. 
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 24-03-2023_13 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ 
τουσ προςφζροντεσ, που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 27-03-202314. 
 
Απαντιςεισ ςε τυχόν διευκρινίςεισ που ηθτθκοφν, αναρτϊνται ςτον δθμόςια προςβάςιμο θλεκτρονικό 
χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτθν προαναφερόμενθ πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ- ΔΘΜΟΣΙΑ 
ΕΓΑ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν 
φορζων, οι οποίοι είναι υποχρεωμζνοι να ενθμερϊνονται με δικι τουσ ευκφνθ μζςα από τον υπόψθ 
θλεκτρονικό χϊρο. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  
 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  
 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 
 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
 
2.4 Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο), δθμοςιεφονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ15. 
 

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




                      

 

 

 

 
 
 

Άρκρο 2Α Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ16, 
 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ από τθν ανακζτουςα αρχι. 

 
Άρκρο 3: Θλεκτρονικι Υποβολι φακζλου προςφοράσ 

3.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ 
«ΕΣΘΔΘΣ- ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιςτον,  με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ 
οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016.17   
 
Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ ακολουκοφν  τθ  
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ 
τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, μελετϊν, και 
παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν  με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν  του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), με αρ. 
166278/30.06.2021, (εφεξισ «ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ-ΕΓΑ)». 
 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 
από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά,  προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ,  κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Θ εν λόγω διλωςθ περιλαμβάνεται είτε 
ςτο ΕΕΕΣ (Μζροσ ΙΙ. Ενότθτα Α) είτε ςτθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ που δφναται να υποβάλλουν 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
3.2 Στον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται: 
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ". 
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ  "Οικονομικι Ρροςφορά". 
 

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




                      

 

 

 

 
 
 

3.3 Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται, με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του υποςυςτιματοσ, κατά τθν 
ςφνταξθ τθσ προςφοράσ, τα ςτοιχεία εκείνα που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο προςφζρων υποβάλει ςτον οικείο  (υπο)φάκελο ςχετικι αιτιολόγθςθ με τθ 
μορφι ψθφιακά υπογεγραμμζνου αρχείου pdf, αναφζροντασ ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ωσ 
ςυνθμμζνο τθσ θλεκτρονικισ του προςφοράσ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ και τθν οικονομικι προςφορά.   
 
3.4 Στθν περίπτωςθ τθσ υποβολισ  ςτοιχείων με χριςθ μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων 
θλεκτρονικϊν αρχείων (π.χ. θλεκτρονικό αρχείο με μορφι ZIP), εκείνα τα οποία επικυμεί ο προςφζρων 
να χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικά, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα, κα πρζπει να τα υποβάλλει 
ωσ χωριςτά θλεκτρονικά αρχεία με μορφι Portable Document Format (PDF) ι ωσ χωριςτό θλεκτρονικό 
αρχείο μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χριςτθσ – οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
υποςυςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται κατωτζρω: 
 
α) Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  είναι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.2 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. β του άρκρου 4.2.τθσ παροφςασ. 
 
β) Το αργότερο πριν από τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτο 
άρκρο 18 τθσ παροφςασ, προςκομίηονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι18, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ19.  
Οι ανωτζρω πρωτότυπεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ προςκομίηονται ςε κλειςτό φάκελο, ςτον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιςτον ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ 
παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 
Θ προςκόμιςθ των πρωτότυπων εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ 
άνω φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ είτε με τθν αποςτολι του 
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ 
φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με  τον αρικμό πρωτοκόλλου είτε με τθν επίκλθςθ του 
ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ, ανά περίπτωςθ. 
 
Στθν περίπτωςθ που  επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργίασ «επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου - ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει 
τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 





                      

 

 

 

 
 
 

 
γ) Οι προςφζροντεσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ.  
 
δ) Oι προςφζροντεσ δφνανται να προβαίνουν, μζςω των λειτουργιϊν του υποςυςτιματοσ, ςε 
εκτφπωςθ ελζγχου ομαλότθτασ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ, ανά ομάδα εργαςιϊν, ςτθν 
περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 2α του 
άρκρου 95 του ν.4412/201620.  
 
ε) Στθ ςυνζχεια, οι προςφζροντεσ παράγουν από το υποςφςτθμα τα θλεκτρονικά αρχεία *«εκτυπϊςεισ» 
των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τουσ ςε μορφι αρχείου Portable 
Document Format (PDF)+. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόςον φζρουν, τουλάχιςτον προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό και 
επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ. Κατά τθ ςυςτθμικι υποβολι τθσ 
προςφοράσ το υποςφςτθμα πραγματοποιεί αυτοματοποιθμζνουσ ελζγχουσ επιβεβαίωςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τα παραχκζντα θλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
και Οικονομικι Ρροςφορά) και εφόςον οι ζλεγχοι αυτοί  αποβοφν επιτυχείσ θ προςφορά υποβάλλεται  
ςτο υποςφςτθμα. Διαφορετικά, θ προςφορά δεν υποβάλλεται και το υποςφςτθμα ενθμερϊνει τουσ 
προςφζροντεσ με ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ ςτθ διεπαφι του χριςτθ των προςφερόντων, 
προκειμζνου οι τελευταίοι να προβοφν ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ διόρκωςθσ. 
 
ςτ) Εφόςον οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του υποςυςτιματοσ, οι προςφζροντεσ επιςυνάπτουν  τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, 
ςφμφωνα με  τα ανωτζρω, ςτθν  περίπτωςθ ε21.  
 
η)  Από το υποςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται 
ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται δθμόςια ι/και ιδιωτικά ζγγραφα, είτε ζχουν 
παραχκεί από τον ίδιο τον προςφζροντα είτε από τρίτουσ, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωςθ, 
ςφμφωνα με  τθν παρ. β του άρκρου 4.2.τθσ παροφςασ.22 

 

θ) Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τυχόν ςτοιχεία 
τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, ιτοι των υποφακζλων «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ» και «Οικονομικι Ρροςφορά», τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπα ι 
ακριβι αντίγραφα23 . Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι: 
i) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 4.1. γ) τθσ παροφςασ, 
ii) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 
ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα), 





                      

 

 

 

 
 
 

iii) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
iv) αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, δφναται να 
ςυμπλθρϊνονται και να υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.6 Απόςυρςθ προςφοράσ 
Οι προςφζροντεσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF)24 που υποβάλλεται ςφμφωνα 
με τισ περ. ii) ι iv)  τθσ παρ. β του άρκρου 4.2. τθσ παροφςασ25, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ. Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ τελευταίασ, προβαίνει ςτθν απόρριψθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ 
ςτο υποςφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ 
φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου προςφορά μζςω του υποςυςτιματοσ ζωσ τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ  των προςφορϊν. 
 
Άρκρο 4: Διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν - Κατακφρωςθ - 

Σφναψθ ςφμβαςθσ - Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ - Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία 
 
4.1 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ - Αξιολόγθςθ - Ζγκριςθ πρακτικοφ  
α) Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ 
παροφςασ, και πριν από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ μεταβιβάηει τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςε πιςτοποιθμζνο 
χριςτθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
 
β) Θ ανακζτουςα αρχι διαβιβάηει ςτον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τουσ κλειςτοφσ φακζλουσ  
με τισ πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, που ζχουν προςκομιςτεί, πριν από τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται, ομοίωσ, ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ.   
 
Θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ , κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 18, προβαίνει ςε 
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και του υποφακζλου 
“Οικονομικι Ρροςφορά”, χωρίσ να παρζχει ςτουσ προςφζροντεσ πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι ςτισ υποβλθκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ. 
 
γ)  Μετά τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, και πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ παροφςασ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ 
ενζργειεσ27: 
(i) αναρτά ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», τον ςχετικό κατάλογο 
προςφερόντων, όπωσ αυτόσ παράγεται από το υποςφςτθμα, με δικαίωμα πρόςβαςθσ μόνον ςτουσ 
προςφζροντεσ,  





                      

 

 

 

 
 
 

ii) ελζγχει εάν προςκομίςτθκαν οι απαιτοφμενεσ πρωτότυπεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3.5 περ. β του άρκρου 3 τθσ παροφςασ. Θ προςφορά οικονομικοφ φορζα που 
παρζλειψε είτε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςε περίπτωςθ 
υποβολισ ζγχαρτθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, είτε να υποβάλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ θλεκτρονικισ 
ζκδοςθσ ςτον οικείο θλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελζςματα του ανωτζρω ελζγχου και 
υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ωσ “εςωτερικό”, μζςω τθσ 
λειτουργίασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ, προσ ζγκριςθ για τθ λιψθ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του ανωτζρω πρακτικοφ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 
Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ 
ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ28.   
iii) Στθ ςυνζχεια διαβιβάηει τον ςχετικό κατάλογο προςφερόντων, κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςτθν 
ανακζτουςα αρχι και ςτουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ και αναρτά ςτον 
θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», τον ωσ άνω κατάλογο, με δικαίωμα 
πρόςβαςθσ μόνο ςτουσ προςφζροντεσ. 
 
δ) Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει, κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ 
και αρικμθτικισ αναγραφισ του ενιαίου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ/ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και 
τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ ςχζςθσ, βάςει τθσ παραγωγισ ςχετικοφ ψθφιακοφ αρχείου, μζςα από το 
υποςφςτθμα. Για τθν εφαρμογι του ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ θ μζςθ ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95 και 98 του ν. 
4412/2016. 
 
ε) Πλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ, καταχωρίηονται, κατά τθ 
ςειρά μειοδοςίασ, ςτο πρακτικό τθσ επιτροπισ.  
 
ςτ) Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν ίδια θμζρα, ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του 
άρκρου 24.2 τθσ παροφςασ, κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Αν θ 
ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των 
προςφορϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι  
θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ29 . 
 
η) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, παράλλθλα με τισ ωσ άνω ενζργειεσ, επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ που 
αναγράφονται ςτισ υποβλθκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά 
τουσ30. Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο υποψιφιοσ αποκλείεται από τον 
διαγωνιςμό, υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα.  
 
θ) Θ περιγραφόμενθ διαδικαςία καταχωρείται ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ι ςε 
παράρτθμά του, που υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ. 





                      

 

 

 

 
 
 

Ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ, τεκμαίρονται οικονομικζσ προςφορζσ που εμφανίηουν απόκλιςθ 
μεγαλφτερθ των δζκα (10) ποςοςτιαίων μονάδων από τον μζςο όρο του ςυνόλου των εκπτϊςεων των 
παραδεκτϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν.  
Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να κρίνει ότι ςυνιςτοφν αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και προςφορζσ 
με μικρότερθ ι κακόλου απόκλιςθ από το ωσ άνω όριο31.  
Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν 
τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, θ οποία αποςτζλλεται μζςω τθσ 
λειτουργίασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ.  
Αν οικονομικόσ φορζασ δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ τθσ 
άνω προκεςμίασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, θ προςφορά του απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι και 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Αν οι εξθγιςεισ δεν 
γίνουν αποδεκτζσ, θ προςφορά απορρίπτεται, ωςτόςο δεν καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ. 
Οι παρεχόμενεσ εξθγιςεισ του οικονομικοφ φορζα, οι οποίεσ υποβάλλονται, ομοίωσ, μζςω τθσ 
λειτουργίασ « Επικοινωνία», ιδίωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμό οικονομικϊν μεγεκϊν, με τισ οποίεσ ο 
προςφζρων διαμόρφωςε τθν προςφορά του, αποτελοφν δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ και τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ που δεν μποροφν να μεταβλθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ με το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ), και υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ωσ “εςωτερικό”, 
προσ ζγκριςθ, μεταβιβάηοντασ παράλλθλα ξανά τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτον αρμόδιο πιςτοποιθμζνο χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
 
Θ αποδοχι ι απόρριψθ των εξθγιςεων των οικονομικϊν φορζων, κατόπιν γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ32, θ οποία περιλαμβάνεται ςτο ωσ άνω πρακτικό, ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ τθσ 
επόμενθσ περίπτωςθσ (κ). Για τθν εξζταςθ των εξθγιςεων δφναται να ςυγκροτοφνται και ζκτακτεσ 
επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 221 ν. 4412/2016. 
 
κ) Στθ ςυνζχεια, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ, εκτόσ από εκείνουσ, οποίοι αποκλείςτθκαν οριςτικά, λόγω μθ υποβολισ ι προςκόμιςθσ 
τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (γ) τθσ παροφςασ παραγράφου 4.1 
και παρζχει πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτισ οικονομικζσ προςφορζσ 
των λοιπϊν προςφερόντων. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.3 τθσ παροφςθσ. 
 
ι) Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα 
τουσ γνωςτοποιθκεί  μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ. 





                      

 

 

 

 
 
 

Τα αποτελζςματα τθσ ωσ άνω κλιρωςθσ ενςωματϊνονται, ομοίωσ, ςτθν απόφαςθ τθσ προθγοφμενθσ 
περίπτωςθσ (κ). 
 
4.2 Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου / Κατακφρωςθ / Ρρόςκλθςθ για 
υπογραφι ςφμβαςθσ    
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί, ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 
θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», τον 
προςωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν33από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα, ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, αποδεικτικά μζςα 
(δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου) και τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ.  Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει, εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, αίτθμα, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για 
παράταςι τθσ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  
 
β) Τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα 
θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» ςτθν ανακζτουςα αρχι, δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωςθ, εφόςον υποβάλλονται, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
 
i) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα, και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
 
ii) είτε των άρκρων 15 και 2735  του ν. 4727/2020 περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 
 
iii) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει περί βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ- 
επικφρωςθσ των αντιγράφων 
 
iv) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 3736 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
  
v) είτε τθσ παρ. 13 του άρκρου 80 του ν.4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων37 .  
 
Επιπλζον δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
 
Τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
μορφότυπο PDF. 
 





                      

 

 

 

 
 
 

*Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ορίηει επίςθσ ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ δφναται να καταχωρίηει 
θλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόςον αυτό απαιτείται ι κρίνεται απαραίτθτο για τθν 
καλφτερθ αποτφπωςθ,  αξιολόγθςθ ι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που αυτό περιζχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματιςμόσ ζργου ςε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιςτικά φφλλα ςε μορφότυπο 
XLS/XLSX, βίντεο ςε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)38 

 

β.1) Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ, προςκομίηονται με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον 
οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι, τα 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα 
ι ακριβι αντίγραφα)39.  
 
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
i) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει, 
(ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα)  
ii) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ,  κακϊσ και  
 
iii) τα ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille) ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν 
είναι επικυρωμζνα από δικθγόρο. 
 
Σθμειϊνεται ότι ςτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 
ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από 
τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ 
νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ 
περί απαλλαγισ απο τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ 
ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ 
δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό 
δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ 
του. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
θλεκτρονικά ι ςε ζντυπθ μορφι, εφόςον απαιτείται, ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ ανακζτουςα αρχι 
καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ 
υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινίςεισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 ν. 4412/2016, εντόσ 





                      

 

 

 

 
 
 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ τθν ανακζτουςα αρχι για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει 
αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ. 
Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι τυχόν ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ40.  
 
δ) Αν κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι: 
i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία41 ι 
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ παροφςασ42,   
απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ. 
 
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μζχρι τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προςκομιςκείςα, 
ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ παροφςασ, εγγφθςθ ςυμμετοχισ.43. 
 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, ι 
αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτο άρκρο 22.Α και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των άρκρων 22.Β ζωσ 
22.Ε, όπωσ αυτά ζχουν κακοριςτεί ςτθν παροφςα , θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται. 
 
Θ διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ (α) και (γ) του παρόντοσ άρκρου44.  Θ Επιτροπι, ςτθ ςυνζχεια,  το 
κοινοποιεί, μζςω τθσ «λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ είτε ματαίωςθσ τθσ 
διαδικαςίασ, ανά περίπτωςθ. 
 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 ν. 4412/201645,  ιτοι με τθν απόφαςθ του προθγοφμενου 





                      

 

 

 

 
 
 

εδαφίου, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ιδίου νόμου46.   
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί  τθν  απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από τουσ οριςτικϊσ αποκλειςκζντεσ και ιδίωσ όςουσ 
αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τθσ αντίςτοιχθσ περ. γ 
τθσ παραγράφου 4.1 τθσ παροφςασ47,  μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», και επιπλζον 
αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτον χϊρο «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ». 
 
ε)   Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ48:  
 
i. θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 
ii. παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.)  και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ 
απόφαςθσ τθσ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.), εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
iii. ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται49 , και 
iv. ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ, υπεφκυνθ διλωςθ, που 
υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, 
δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ίδιου 
νόμου, και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
 
Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 
δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ, να προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ50, προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδικισ 
πρόςκλθςθσ51.  
Ρριν από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 
των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 
ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, και με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 





                      

 

 

 

 
 
 

διαδικαςία του παρόντοσ άρκρου 4.2 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ52 . Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ53.   
 
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει ςτον ανάδοχο τθν ωσ άνω ειδικι πρόςκλθςθ, εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, και με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 
198 ΑΚ54.  
 
4.3 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ / Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία 
Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Α.ΓΖ.Π.), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Ρ.Δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά 
του55 . 
 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
 
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ56. 
 
Θ προδικαςτικι προςφυγι, ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και , κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του 
ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ προσ τθν 





                      

 

 

 

 
 
 

Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με άρκρο 15 τθσ ΚΥΑ 
ΕΣΘΔΘΣ-Δθμόςια Ζργα.  
 
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν 
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν 
όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 
όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5957  
 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 
4412/201658 Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ηεο Δληαίαο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.) επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του 
προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.) μετά από άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του 
Ν. 4412/2016 και 20 Ρ.Δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν 
πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ 
προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Ρ.Δ. 39/201759 .  
 
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά60 . 
 
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι, 
μζςω τθσ λειτουργίασ ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε 
κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου 
να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 Ρ.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του 
ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
 
β) Διαβιβάηει ςτθν  Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.), το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ 
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ 
Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν 
υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 
 
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν ζκκεςθ απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν 
τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 





                      

 

 

 

 
 
 

 
δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ61. 
 
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ62 . 
 
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.) και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ63. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ από τθν  Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.). Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω 
ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Α.ΓΖ.Π.) κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει 
δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 
Με τθν απόφαςθ τθσ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.) λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω 
αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Δ.Α.ΓΖ.Π.) ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ 
αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν 
άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ64.  
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου65.  
 
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Δληαία Αξρή 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Π.), τθν ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και 
προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο 
προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ 
αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. 
Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ 
κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ 
νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που 
υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 





                      

 

 

 

 
 
 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 
άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά66. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε 
και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 
του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο 
ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του 
ν. 4412/2016. 
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.  
 

Άρκρο 5:  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ - Σειρά ιςχφοσ 
Σχετικά με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 4, 5, 7, 8 του άρκρου 
105 κακϊσ και ςτο άρκρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ 
κατωτζρω:  
  
1. Το ςυμφωνθτικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςχεκειςϊν εξθγιςεων του οικονομικοφ 
φορζα, ςφμφωνα με τα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμό 
οικονομικϊν μεγεκϊν με τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ διαμόρφωςε τθν προςφορά του, 
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 
3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  
5. Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Θ Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ.) με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα Ραραρτιματά 
τουσ 
7. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  
8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 
10. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 
Τα ανωτζρω ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν, όπωσ διαμορφϊκθκαν, με τισ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που παραςχζκθκαν από τθν ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω. 





                      

 

 

 

 
 
 

Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ 
6.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά 
και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ67. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
6.2.  Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.  
6.3.  Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2.β) τθσ 
παροφςασ. Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα68 ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο  και γίνονται 
αποδεκτά ςφμφωνα με τα οριηόμενα, ομοίωσ, ςτο άρκρο 4.2.β) τθσ παροφςασ.   
6.4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε 
διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα 
και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ (69),   μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ 
να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
6.5. Θ  επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

7.1 Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν: 
 
1. του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ»  
4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ Ρεραιτζρω εναρμόνιςθ 
τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 και άλλεσ διατάξεισ». 
5. του ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ», 
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 
για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 
8. του ν. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 





                      

 

 

 

 
 
 

προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν 
, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και 
του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -201371»   
10. του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 
11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ), όπωσ 
μεταβατικά ιςχφουν. 
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
16. του ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του  Ε.Σ..,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ 
ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», θ κοινι 
απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα  
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005’’,  
κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 
1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 
17. του ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”. 
20. του ν. 4903/2022 (Α' 46) “Ρρότυπεσ προτάςεισ για ζργα υποδομισ και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ”. 
21. του ν. 4912/2022 (Α' 59) “Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 
Δικαιοςφνθσ”. 
22. του ν. 4914/2022 (Α' 61) “Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2021-2027, ςφςταςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ «Εκνικό Μθτρϊο Νεοφυϊν Επιχειριςεων 
Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ”. 
23. ηνπ λ. 5014/2023 "Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε αεξνπνξηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 

αηπρεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

24. του π.δ. 71/2019 (Αϋ112) «Μθτρϊα ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, μελετϊν, 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜΘ.ΤΕ.). 
25. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 
26. του π.δ. 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 )72 

27. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 





                      

 

 

 

 
 
 

28. τθσ υπ’ αρικμ. 14900/4-2-2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Βϋ 466/8-2-2021) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ» 
(κατά περίπτωςθ). 
29. τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 
30. τθσ υπ’  αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων 
31. τθσ με αρικ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν 
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) 
τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ ΥΑ 
ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
32. τθσ Κοινισ Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ των Υπουργϊν Υποδομϊν και Μεταφορϊν και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 κζμα Μετεγκατάςταςθ του υποςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ Δθμόςια 
Ζργα ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 
33. τθσ με αρ. 166278/30.06.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (2813 Β') «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν 
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν  με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν  του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (εφεξισ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ-Δθμόςια Ζργα». 
34. τθσ με αρ. 76928/2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3075/13.07.2021) «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)», 
35. τθσ με αρ. 64233/09.06.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 2453) ««υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 
36. τθσ με αρικμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Βϋ 4607) Ζγκριςθ 
εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα 
και Μελζτεσ,  
37. τθσ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 
1956) «Κακοριςμόσ «Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων του ν. 
4412/2016», 
38. τθσ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 
1746) «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 
39. τθσ με αρικμ με αρικ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Βϋ 1105) Απόφαςθσ με κζμα «Ζκδοςθ Ενθμερότθτασ 
Ρτυχίου και Βεβαιϊςεων ανεκτζλεςτου υπολοίπου ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, υποβολι Εκκζςεων 
δραςτθριότθτασ ανωνφμων εταιρειϊν και Ριςτοποιθτικϊν εκτζλεςθσ ζργων». 

7.2   Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ73, κακϊσ και λοιπζσ 
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ 
κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. 
7.3   Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ 
προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

 
Άρκρο 8: Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί, κ.λπ. - Ρλθρωμι Αναδόχου 

 8.1. Το ζργο χρθματοδοτείται από το Ξξάζηλν Ρακείν ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαη ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Αλσγεησλ.74 
CPV: 45112711-2 





                      

 

 

 

 
 
 

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ75 που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
κράτθςθσ φψουσ 0,10% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Δ.Α.ΓΖ.Π.), ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/201175 και με τισ διατάξεισ του αρ. 7 του Ν. 
4912/22, τθσ κράτθςθσ 2,5‰ υπζρ τθσ Ρ.Ο.Μ.Θ.Τ.Ε.Δ.Υ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 
7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν 
και Μεταφορϊν (Β' 2780), κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ 
του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. (η τελευταία κράτηςη 
πραγματοποιείται από την ζκδοςη τησ προβλεπόμενησ κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ). 
8.2. Τα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ κ.λπ. 
κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 
 
8.3. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίςτοιχο άρκρο τθσ 
Ε.Σ.Υ. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO (€). 
  

 Άρκρο 9: Συμπλιρωςθ – Αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 
Θ ανακζτουςα αρχι77 τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, 
ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να 
ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα 
(10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ « Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ, ςφμφωνα 
με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ 
καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.77 

 
 Άρκρο 10: Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  - Ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ με Αρ. Απόφαςθσ 234.3.2/2022 (ΑΔΑ: ΞΚΧ46Ψ844-Ν02) 
Απόφαςθ Ζνταξθσ του Ρράςινου Ταμείου, ςτον  Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 : «Αςτικι Αναηωογόνθςθ» 
του  ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΑΣΕΙΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΗΥΓΙΟΥ 2021 - ΔΘΜΟΙ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ» ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ πράξθ «Διαμόρφωςθ Ράρκου Διμου 
Ανωγείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 161.906,00 € και διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ, ενϊ  το 
υπόλοιπο του ποςοφ (93.905,17 €) ζωσ το ποςό του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ πράξθσ 255.811,17 
€ διατίκεται από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Ανωγείων. 
 
Ακόμθ, για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρ. Α/210/2023 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ με αρ. πρωτ. 1115 (ΑΔΑ: ΨΜΕΩΨΥ-Χ1Κ & ΑΔΑΜ:23REQ012179880) καταχϊρθςθ ςτο 
μθτρϊο δεςμεφςεων του Διμου Ανωγειων.78 





                      

 

 

 

 
 
 

 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΒΒ''  

  
Άρκρο 11: Τίτλοσ, Ρροχπολογιςμόσ, Τόποσ, Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

Τίτλοσ του ζργου 
 
Ο τίτλοσ του ζργου είναι «ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  
 
11.1 Ρροχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου (εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ) 
 
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε  255.811,17 € και αναλφεται ςε: 
Δαπάνθ Εργαςιϊν 150.604,30 € 
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 27.108,77 € 
Απρόβλεπτα80 (ποςοςτοφ 15%επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 28.586,26 €, που 
αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 0,00 € ςφμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 
4412/2016. 
Το ΦΡΑ 24% 49.511,84 €.............................................................81  
ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ),(εφόςον προβλζπεται), ςφμφωνα με το άρκρο 149 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 16 τθσ παροφςασ. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο κακϊσ αποτελεί 
ενιαίο φυςικό αντικείμενο, το οποίο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ, ταχφτθτασ υλοποίθςθσ 
και αποτελεςματικότθτασ του δεν μπορεί να διαχωριςτεί82  
 
11.2 Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου  
 
Διμοσ Ανωγείων 
 
11.3 Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 
Ρεριγραφι: 
Θ παροφςα μελζτθ αναφζρεται ςτθν καταςκευι πάρκου ςτα Ανϊγεια, το οποίο βρίςκεται ςτθν είςοδο 
του Διμου, εμβαδοφ περίπου 4.543,35 τμ. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ζχουν 
δθμιουργθκεί δφο υφιςτάμενεσ είςοδοι και ζξοδοι οι οποίεσ ςυνδζουν το αλςφλλιο με το πεηοδρόμιο 
και τον δρόμο, ςτθ βορειοδυτικι και ςτθ νότια πλευρά ζκαςτεσ. 
Εντόσ του αλςυλλίου κα διαμορφωκοφν πζντε ορκογϊνιοι ωσ επί το πλείςτον χϊροι, οι οποίοι κα 
φζρουν τιμθτικζσ πλάκεσ και προτομζσ επάνω ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνα βάκρα. Οι χϊροι κα 
βρίςκονται ςε διαφορετικό επίπεδο ςε φψοσ και κα ςυνδζονται τόςο με διαδρόμουσ και ςκάλεσ, όςο 
και με ζνα μεγαλφτερο καμπυλοειδζσ μονοπάτι το οποίο κα περιτριγυρίηει το αλςφλλιο. 
1. Χωματουργικζσ εργαςίεσ 
Λόγω των υψομετρικϊν διαφορϊν του χϊρου, κα προθγθκοφν εκςκαφζσ και επιχϊςεισ, τόςο ςε 
γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ ζδαφοσ όςο και ςε βραχϊδεσ. Θα ξεκινιςει επίςθσ και θ δθμιουργία ενόσ 
μονοπατιοφ το οποίο κα επιςτρωκεί με διαβακμιςμζνο υλικό 3Α πιςτοποιοφμενο κατά CE και κα 
εξυπθρετεί τον περίπατο ανάμεςα ςτουσ διαμορφωμζνουσ χϊρουσ των θρϊων. 
 





                      

 

 

 

 
 
 

2. Σκυροδζματα 
Ωσ κατϊτερο υπόςτρωμα, υπό των πεδιλοδοκϊν των τοιχίων, κα χρθςιμοποιθκεί άοπλο ςκυρόδεμα 
C12/15 πάχουσ 5εκ. 
Πςον αφορά τισ εργαςίεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ ςκυροδζματοσ C20/25, κα καταςκευαςτοφν 
επτά οπλιςμζνα τοιχία, τα ζξι από τα οποία φψουσ 0,5μ. και το ζβδομο φψουσ 3,0μ., τα οποία κα 
περιφράςουν και κα οριοκετοφν τουσ ορκογϊνιουσ χϊρουσ των θρϊων και κα λειτουργοφν ωσ ζνα 
επιπλζον διακοςμθτικό ςτοιχείο. Ακόμα, με αυτό κα καταςκευαςτοφν οι ςκάλεσ και οι βραχείσ 
διάδρομοι μεταξφ των χϊρων των θρϊων. Τζλοσ, κα χρθςιμοποιθκεί το ίδιο ςκυρόδεμα ωσ υπόςτρωμα 
πάχουσ 15εκ. κάτω από τουσ χϊρουσ των θρϊων, των ςκαλϊν, των τοιχίων και των λικοδομϊν. 
3. Επιςτρϊςεισ 
Για περαιτζρω οριοκζτθςθ των χϊρων και για μορφολογικό εμπλουτιςμό, πρόκειται να δθμιουργθκοφν 
οκτϊ τοιχία με λικοδομι με ποίκιλλα φψθ επεξεργαςμζνων όψεων με το απαιτοφμενο αρμολόγθμα. Το 
δάπεδο που περικλείουν τισ προτομζσ και οι ςκάλεσ κα είναι από ζγχρωμο βιομθχανικό ςκυρόδεμα. 
Ρεριμετρικά των περιπατικϊν διαδρόμων κα τοποκετθκοφν κράςπεδα πάχουσ 15εκ. 
4. Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ 
Θα τοποκετθκοφν 16 φωτιςτικά ςποτ για τον φωτιςμό των προτομϊν, τα οποία κα τροφοδοτοφνται 
από pillar, το οποίο κα βρίςκεται ςτθν βορεινι είςοδο του αλςυλλίου. 
5. Αςτικόσ εξοπλιςμόσ 
Θα τοποκετθκοφν 10 ξφλινα παγκάκια και 5 κάδοι απορριμμάτων. Επίςθσ ςτθν βορεινι είςοδο του 
πάρκου κα διαμορφωκεί ζνα υδάτινο ςτοιχείο το οποίο κα λειτουργεί με πίδακα νεροφ, τφπου 
ςυντριβανιοφ, με ενςωματωμζνο ςφςτθμα φδρευςθσ (υποβρφχια αντλία, ςωλθνϊςεισ) δθμιουργϊντασ 
μια αιςκθτικι αναβάκμιςθ ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 255.811,17  € με ΦΡΑ.  
 
Θ επίβλεψθ τθσ καταςκευισ του ζργου κα γίνει από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου Ανωγείων. 
Επιςθμαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων  δεν πρζπει να 
μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 
13283 και 156 ν. 4412/2016. 

 
Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: 

 Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 
περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

 Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου. 

 Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 

 Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα 
Εργαςιϊν του ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ 
εργαςιϊν του ζργου οφτε, ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ 
αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι 
αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα 
εργαςιϊν ςε άλλθ. 

 





                      

 

 

 

 
 
 

Τα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν 
ιςόποςα τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ 
χριςθ των «επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τεχνικοφ 
Συμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. 
Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε Οομάδεσ 
εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ 
αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με τθν με αρικμ.ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 1956) «Καθοριςμόσ «Ομάδων εργαςιών» ανά κατηγορία 
ζργων για τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων του ν. 4412/2016», θ οποία ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω 
ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ εργαςιϊν ανά κατθγορία ζργων. 
 

Άρκρο 12: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ.84  
Αναλυτικότερα ςτοιχεία για τισ προκεςμίεσ  του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ. 
 

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  - Προι υποβολισ προςφορϊν 
 
13.1 Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 
13.2 Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016, κακϊσ και ςτθν παρ. 3.5 περ. γ ζωσ ςτ  τθσ 
παροφςασ.  

13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.86. 
13.4 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν87. 
13.5 Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΆΆρρκκρροο  1144::  ΚΚρριιττιιρριιοο  ΑΑννάάκκεεςςθθσσ  
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 

Άρκρο 15: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
15.1 
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων εκατόν εικοςιπζντε ευρϊ και ενενιντα 
εννζα λεπτϊν (4.125,99 €)88. 
 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
  
15.2  





                      

 

 

 

 
 
 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 12 του ν. 
4412/2016, κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) το Δήμο Ανωγείων, κφριο του ζργου ι το φορζα καταςκευισ του ζργου «ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΡΑΚΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», προσ τον οποίο απευκφνονται, 
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό 
τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.(Θ υποπερ.ααϋ δεν εφαρμόηεται για 
τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων). 
θ) τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ ( αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου ) και τθν  καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται. 
15.3  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 28/04/2024, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
15.4 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

• αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,  

• παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22  

• δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ δικαιολογθτικά 

• ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για 
υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά 
ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 
δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των, 

• δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

• υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου2 του ν. 
4412/2016 

• δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ, ςτο 
άρκρο 4.1 (θ) προκεςμίασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, ςε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ 
προςφοράσ89,  





                      

 

 

 

 
 
 

15.5 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.90 

 

Άρκρο 16: Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ - ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ)59 

16.1  
Δεν Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο90 θ οποία μπορεί να ανζρχεται μζχρι του 
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%)τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ανακεϊρθςθ και Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 10 εδ. α του άρκρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 242 
του ν. 4072/2012), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 15 του άρκρου59 του ν. 
4314/2014, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ από τον ανάδοχο ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. 
 
Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο. Για το 
ποςό αυτό βαρφνεται ο ανάδοχοσ με τόκο, ο οποίοσ υπολογίηεται με ποςοςτό επιτοκίου που ανζρχεται 
ςε ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ ι, αν 
δεν εκδίδονται τζτοια, εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Το επιτόκιο 
μπορεί να αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και 
Μεταφορϊν.………………….91  
Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά. Θ προκαταβολι 
απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 72 και 150 του ν. 4412/2016. (εφόςον τίθενται ειδικοί όροι 
ςυμπληρώνονται εδώ ή ςτην ΕΣΥ με παραπομπή ςτο ςχετικό άρθρο αυτήσ)92. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ καταπίπτει με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 
οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ93. 
 
16.2*Για διακθρφξεισ με εκτιμώμενθ αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίσ ΦΠΑ, ι τμιματοσ άνω 
αυτισ τθσ αξίασ, που δθμοςιεφονται από τθν 01-09-2021 και εφεξισ προβλζπεται υποχρεωτικά θ 
χοριγθςθ πρόςκετθσ καταβολισ. Για Διακθρφξεισ που δθμοςιεφονται από 01-06-2021 ζωσ και 31-08-
2021 ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από τθν τροποποίθςι τουσ με τισ 
διατάξεισ του ν. 4782/2021, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ χοριγθςθ πρόςκετθσ καταβολισ είναι 
προαιρετικι, οπότε και προςαρμόηεται αναλόγωσ το παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ+ 
Για τθν ταχφτερθ, ςε ςχζςθ με τθ ςυμβατικι προκεςμία, εκτζλεςθσ του παρόντοσ ζργου (ι του 
τμιματόσ του ……………………. ςε περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα) προβλζπεται  θ 
χοριγθςθ πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ)ςτον Ανάδοχο ποςοςτοφ ……………….…% 94 επί τθσ τθσ αρχικισ 
ςυμβατικισ αξίασ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, εφόςον ο χρόνοσ παράδοςθσ του ζργου (ι του 
τμιματοσ….ςε περίπτωςθ 26 υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματοσ) είναι μικρότεροσ κατά δζκα 
τοισ εκατό (10%) του προβλεπόμενου ςτθ ςφμβαςθ. 
 
16.3  Στθν περίπτωςθ αυτιν, για τθν πλθρωμι τθσ πρόςκετθσ καταβολισ απαιτείται θ προθγοφμενθ 
ζκδοςθ απόφαςθσ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ 





                      

 

 

 

 
 
 

ςυμβουλίου, ιτοι τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει, του τεχνικοφ 
ςυμβουλίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υποδομϊν.  
 
16.4 Θ πρόςκετθ καταβολι καταβάλλεται με τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου. Θ πρόςκετθ καταβολι κεωρείται ςυμπλθρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται 
αναλόγωσ, ωσ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, βάςει τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και περιλαμβάνεται ςε ειδικό λογαριαςμό, που υποβάλλει ο ανάδοχοσ μετά τθν ζκδοςθ 
βεβαίωςθσ περάτωςθσ εργαςιϊν και τθν αναγραφι ςε αυτι τθσ ταχφτερθσ εκτζλεςθσ του ζργου 
ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
 
16.5 Οι αποφάςεισ για παρατάςεισ προκεςμιϊν ρυκμίηουν κάκε κζμα, που ςχετίηεται με τθν πρόςκετθ 
αυτι καταβολι και ιδιαίτερα, αν μετατίκεται, μερικά ι ολικά, ο κρίςιμοσ, για τθν πρόςκετθ καταβολι, 
χρόνοσ, με ςαφι και εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία, προκειμζνου να δικαιοφται ο ανάδοχοσ πρόςκετθ 
αμοιβι, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχοσ να είναι πλιρωσ ανυπαίτιοσ για τισ 
χορθγθκείςεσ παρατάςεισ. 
 

Άρκρο 17: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ζργου  
17.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ ςε τμιματα), χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται μζχρι και τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ96. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να κατακζςει, 
μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 
παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ, πλθν τθσ περ. (θ), και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του 
αναδόχου. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά τρεισ (3) 
τουλάχιςτον μινεσ από το άκροιςμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ, τθσ οριακισ προκεςμίασ και του 
χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του ν. 4412 και τα ζγγραφα 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ από 
τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ97.  
Ειδικά, ςε περίπτωςθ οριςτικοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, το ςφνολο των 
εγγυιςεων για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου, καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, ωσ ειδικι ποινικι 





                      

 

 

 

 
 
 

ριτρα, και κατά μζγιςτο μζχρι το υπολειπόμενο προσ καταςκευι ποςό τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον 
λθφκεί υπόψθ προσ επιςτροφι αρνθτικόσ λογαριαςμόσ98.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατόπιν τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
το άρκρο 132 του ν. 4412/2016, μειϊνεται αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ από 
τθ διευκφνουςα υπθρεςία, κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ ςυνολικισ αξίασ99.   
 
Το ςφνολο των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά από τθν 
ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του ζργου. 
 
17.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ100 

________________________ 
 
17.3 Οι κρατιςεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριαςμϊν και 
πιςτοποιιςεων, μπορεί να αντικαταςτακοφν οποτεδιποτε από τον ανάδοχο, μερικά ι ολικά, με 
ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιορίηονται κατά ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί 
τθσ αξίασ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτισ υποβεβλθμζνεσ ςτθν υπθρεςία επιμετριςεισ. Θ 
μείωςθ αποφαςίηεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου, θ οποία 
ςυνοδεφεται από ειδικό απολογιςμό των εργαςιϊν των οποίων ζχουν υποβλθκεί οι επιμετριςεισ101. 
 

Άρκρο 17Α: Ζκδοςθ εγγυθτικϊν 

17.Α.1 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ102.  Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/αναδόχου από ζνα ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.   
 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ103.  
 

Άρκρο 18: Θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν - αποςφράγιςθσ 
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ  προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 28-03-

2023 ,  θμζρα Τρίτθ  και ϊρα 15:00:00  

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν  ορίηεται θ 04 -04-2023, 

θμζρα Τρίτθ  και ϊρα 10:00:00  
 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν 
οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ 





                      

 

 

 

 
 
 

καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
“Επικοινωνία”,  πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία,  και αναρτάται ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον διακζτει, κακϊσ και ςτον ειδικό, δθμόςια 
προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Αν και 
ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν 
προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δφο προθγοφμενων εδαφίων. Σε περίπτωςθ που και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, διεξάγεται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ για το εν λόγω ζργο με τθν εκ νζου τιρθςθ όλων των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ 
που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ (επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).  

  
Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

19.1 Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν104, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
19.2 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτο παρόν 
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι106 . 
19.3 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο ςτθν παρ. 19.1 . Μετά από τθ λιξθ 
και του παραπάνω ανϊτατου χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, 
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν από τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ. Θ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
19.4 Αν λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει, εκ των υςτζρων, από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ, κακϊσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, οπότε θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι οποίοι 
προζβθςαν ςτισ ανωτζρω ενζργειεσ. 

Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα / Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
     1. Θ παροφςα Διακιρυξθ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2. Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ καταχωρικθκαν ςτο ςχετικό 

θλεκτρονικό χϊρο του ΕΣΘΔΘΣ – Δθμόςια Ζργα με Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 196212 *εφόςον είναι 

γνωςτόσ+, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 
3. Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.anogeia.gr), (εφόςον διακζτει), αναρτάται ςχετικι 
ενθμζρωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ . 





                      

 

 

 

 
 
 

4. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο106, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
ν. 4412/2016 και αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr. 
Τα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ περίλθψθσ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο 
λογαριαςμό πλθρωμισ του ζργου. Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για 
τθν ανάκεςθ του ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων 
βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 
 
 Άρκρο 20Α: Διαβοφλευςθ επί των δθμοςιευμζνων εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ108 

Άρκρο 20A: Διαβοφλευςθ επί των δθμοςιευμζνων εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ107 
(Το άρκρο 20Α προςτίκεται κατά τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ) 
1. Ρροςκαλοφνται οι, κατά τα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δυνάμενοι να λάβουν μζροσ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου θ ανακζτουςα αρχι να προβεί ςε 
παρουςίαςθ του προσ ανάκεςθ ζργου και ςε ςχετικι διαβοφλευςθ ςτ.................................. (τόποσ), ςτισ 
......................................(θμερομθνία και ϊρα) 
2. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω παρουςίαςθ, κάκε ενδιαφερόμενοσ, μπορεί να υποβάλει 
τεφχοσ παρατθριςεων για το ζργο, τθν τεχνικι μελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, οικονομικά και 
ςυμβατικά. Με το τεφχοσ παρατθριςεων κα ςχολιάηεται θ ορκότθτα τθσ λφςθσ, το εφικτό τθσ 
καταςκευισ και κα επιςθμαίνονται ςφάλματα των όρων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμμετοχι 
των ενδιαφερομζνων ςτθν 
ωσ άνω παρουςίαςθ και θ υποβολι του τεφχουσ παρατθριςεων είναι προαιρετικζσ, δεν ςυνεπάγονται 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ προςφοράσ και δεν ςυνιςτοφν κϊλυμα για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 
διαδικαςία. 
3. Θ ανακζτουςα αρχι αξιολογεί τα ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ και τα τεφχθ παρατθριςεων που 
υποβλικθκαν και προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 
α) εφόςον διαπιςτωκεί θ ζλλειψθ παρατθριςεων ι εκτιμθκοφν ωσ μθ ορκζσ οι υποβλθκείςεσ 
παρατθριςεισ, ςυνεχίηει τθ διαδικαςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι 
β) εφόςον διαπιςτωκεί θ φπαρξθ επουςιωδϊν ςφαλμάτων ι ελλείψεων ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
εκδίδει τεφχοσ τροποποιιςεων/διορκϊςεων τθσ διακιρυξθσ ι και των λοιπϊν εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ, εντόσ πζντε 
(5) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των τευχϊν παρατθριςεων από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. Στο τεφχοσ αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτοφμενεσ επουςιϊδεισ τροποποιιςεισ/διορκϊςεισ. 
Το τεφχοσ κοινοποιείται, με απόδειξθ, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
διακζτει. Στο ωσ άνω τεφχοσ μπορεί να προβλζπεται θ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ ςε μεταγενζςτερθ 
θμερομθνία με τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με το άρκρο 20 τθσ παροφςασ , οι 
προκεςμίεσ των οποίων ανζρχονται κατ’ ελάχιςτον ςτο ζνα τρίτο (1/3) ι 
γ) εφόςον διαπιςτωκεί θ φπαρξθ ουςιωδϊν ςφαλμάτων ι ελλείψεων ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, ανακαλεί τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια, προβαίνει ςε νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ζργου, διορκϊνοντασ τα ςχετικά ςφάλματα και ελλείψεισ. 
4. Το τεφχοσ τροποποιιςεων ςυγκαταλζγεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν υπογραφι τθσ. Αντίκετα, τα υποβλθκζντα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
τεφχθ παρατθριςεων δεν αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία και δεν χρθςιμοποιοφνται για ερμθνεία τθσ 
ςφμβαςθσ.__ 





                      

 

 

 

 
 
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΓΓϋϋ  

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ 
δεν αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα 
κριτιρια επιλογισ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 
 

Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 21. 1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν109 που 
δραςτθριοποιοφνται ςτισ κατθγορίεσ ζργου ςτθν κατθγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε111: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 112 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 113. 
 

21.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ114 , 
21.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρκρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι 
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 

Άρκρο 22: Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ.  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ιςχφουν τα εξισ : 
- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, αυτζσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται από 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ  
- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22.Β τθσ παροφςασ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ κα πρζπει να 
είναι εγγεγραμμζνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ άνω άρκρο, 
τουλάχιςτον ςε μια από τισ κατθγορίεσ που αφορά ςτο υπό ανάκεςθ ζργο. Ρεραιτζρω, ακροιςτικά 
πρζπει να καλφπτονται όλεσ οι κατθγορίεσ του ζργου.    
 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ  
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των 
παρακάτω περιπτϊςεων: 





                      

 

 

 

 
 
 

 

22.A.1 Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ115 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα  
εγκλιματα : 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 
 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ, ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 
 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν 
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα 
των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 
4689/2020 (Α’103), 
 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου  2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 
 





                      

 

 

 

 
 
 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). Ο 
οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
α) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε ), τουσ διαχειριςτζσ. 
β) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί 
το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 
γ) Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι 
δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον, κατά περίπτωςθ, νόμιμο  εκπρόςωπο116. 
 

22.A.2 
α) Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και  
 

β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ, ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ117 
 

22.A.3  α) Κατ’ εξαίρεςθ, για τουσ πιο κάτω επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ............  (όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, οι οποίοι ςυμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα 
αρχι ) δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2.*Σε περίπτωςθ που δεν ενεργοποιθκεί θ 
ςχετικι δυνατότθτα, διαγράφεται θ περίπτωςθ α+.118 

β) Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 
φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ περ. β' τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, 





                      

 

 

 

 
 
 

δεν εφαρμόηεται (119) θ παράγραφοσ 22.Α.2. 
*Σε περίπτωςθ που δεν ενεργοποιθκεί θ ςχετικι δυνατότθτα, διαγράφεται θ περίπτωςθ β. Εάν 
παραμείνει προτείνεται να προςδιορίηεται ςτο παρόν ςθμείο το ανϊτατο ποςοτικό όριο των φόρων ι 
των ειςφορϊν μζχρι το οποίο ιςχφει θ παρζκκλιςθ+.  

22.Α.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ , 
προςφζρων ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ120 

(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,                    
(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία  ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παροφςα περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα 
αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016)121,   
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011(Αϋ93), περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ 
που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 
(ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 
(η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν  απατθλϊν δθλϊςεων, κατά 
τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν 
είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, κακϊσ και του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 
(θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό 
τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 
(κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε 
αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του. 





                      

 

 

 

 
 
 

22.Α.5 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορζασ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005 (εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).(122)  

Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά 
αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου 
που υποβάλλει προςφορά ι ςε νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ 
εταιρεία. 
Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ:  
α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ 
Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ,  
β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 
επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι 
εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το 
εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ 
Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
του Ο.Ο.Σ.Α. 123 

 

22.Α.6 Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο, κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων 
ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των 
προθγοφμενων παραγράφων124. 
 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 
παραγράφου 22.Α.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου  22.Α.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ125. 
 

22.Α.7 Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 22.Α.1 και 22.Α.4126 , εκτόσ από τθν περίπτωςθ β, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία127  
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που 
προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει 
λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων128. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν 
λόγω απόφαςθ 





                      

 

 

 

 
 
 

22.Α.8 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016.129 

22.Α.9 Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια επιλογισ (22.Β – 22.Δ)130 

22.Β. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) για το χρονικό διάςτθμα 
που εξακολουκοφν να ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019 ι ςτο 
Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμόςιων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
τελευταίου ι ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων131 , ανά περίπτωςθ, ςτθν κατθγορία/-ιεσ ζργου 
του άρκρου 21 τθσ παροφςασ132. Ιςχφει, επίςθσ, θ παρ. 3, του άρκρου 74, του Ν. 4821/2021. Οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 

22.Γ. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια133 

Θ απαιτοφμενθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τισ απαιτοφμενεσ κατθγορίεσ ζργων 
ζχει ωσ ακολοφκωσ. 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 

αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην 

ΚΔΔΞ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

65 ηνπ π.δ. 71/2019, δελ 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. 

Κεηά απφ ηε ιήμε ησλ σο άλσ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ 

71/2019, νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ., δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 64 απηνχ. 

[φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν δηεπθξηλίδεηαη δηαθνξεηηθφο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ήηνη απφ έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή αλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο θάιπςήο ηνπο, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο 

θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (134).] 

22.Δ.  Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα135 

Θ απαιτοφμενθ Τεχνικι κι Επαγγελματικι Ικανότθτα για τισ απαιτοφμενεσ κατθγορίεσ ζργων ζχει ωσ 
ακολοφκωσ. 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»  θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην θαη αξ. 75 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  Ηζρχεη, 





                      

 

 

 

 
 
 

επίζεο, ε παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4821/2021, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

53 ηνπ Λ. 5014/2023. 

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. Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

[φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν δηεπθξηλίδεηαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο(136), ήηνη απφ έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά ή 

νπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο θάιπςήο ηνπο, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο 

θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο(137).] 

[Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, απαηηήζεσλ νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην π.δ. 71/2019 (Α` 112), γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ 

κεηξψσλ, αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηεγνξίαο έξγνπ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο νθείινπλ 

πξνεγνπκέλσο λα δεηνχλ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

πνδνκψλ. Ρν ηειεπηαίν εληφο ηεο ηαρζείζαο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνζεζκίαο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ειέγρεη εάλ νη απαηηήζεηο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγνχληαη απφ ηε θχζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζρεηίδνληαη θαη είλαη αλάινγεο πξνο ην αληηθείκελφ ηεο. (138)] 

22.Ε. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ135 
Δεν απαιτοφνται. 
22.ΣΤ. Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία) 
Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά 
με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, να ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 
που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α ν. 
4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να βαςίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για 
τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι 
φορείσ είναι από κοινοφ υπεφκυνοι140 για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα). 
 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, εάν οι φορείσ, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο προςφζρων, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ και, εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
 





                      

 

 

 

 
 
 

Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί 
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α τθσ 
παροφςασ. 
 

Θ αντικατάςταςθ του φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ που δεν 
πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ  ι για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ, 
γίνεται κατόπιν πρόςκλθςθσ προσ τον οικονομικό φορζα, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό φορζα, για κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του 
οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Ο φορζασ με τον 
οποίο αντικακίςταται ο φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ 
νζου. 
Θ εκτζλεςθ των όλων εργαςιϊν141 γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά 
υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 
 

Άρκρο 23: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ142 

23.1 Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο 
ιςοδυναμεί με  ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι 
τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β-Ε τθσ 
παροφςασ. 
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ, κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ.  
 

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, 
ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ143 . 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ.  
 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22.Α.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν144  . 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ145. 
 





                      

 

 

 

 
 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ωσ ζχουςα τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ελζγχου για τθν τυχόν ςυνδρομι λόγων 
αποκλειςμοφ146, τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 
4412/2016 και ςτο άρκρο 22.Α  τθσ παροφςθσ147  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα 
μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 
 

Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ερϊτθμα του ΕΕΕΣ ι άλλου αντίςτοιχου 
εντφπου ι διλωςθσ για ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ τριετισ παραγραφι τθσ παρ. 10 του άρκρου 73, 
περί λόγων αποκλειςμοφ, ι θ εφαρμογι τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), 
αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 
Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ απαντιςεισ ςτο ανωτζρω ερϊτθμα του ΕΕΕΣ ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου 
ι διλωςθσ, από οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 3β του 
άρκρου 44 του ν. 3959/2011, δεν ςτοιχειοκετοφν τον λόγο αποκλειςμοφ των περ. η’ ι/ και κ’ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 73 του παρόντοσ και δεν απαιτείται να δθλωκοφν κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και κάκε 
αντίςτοιχου εντφπου. 
 

Πςον αφορά τισ υποχρεϊςεισ  για τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και 
β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 
πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του148.   
 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και 
το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 
 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 
φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 
ςτθρίηεται. 
 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι οι προςφζροντεσ δθλϊνουν το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο εργολαβικϊν 
ςυμβάςεων ςτο Μζροσ IV του ΕΕΕΣ, Ενότθτα Β («Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι Επάρκεια»), ςτο 
πεδίο «Λοιπζσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ». 
 

23.2 Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 
22 τθσ παροφςασ, κρίνονται: 
α) κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν υποβολι του ΕΕΕΣ,  
β) κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (α  ζωσ δ) και  
γ)κατά τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με  τθν περ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του 
ν.4412/16, και ςτο άρκρο 4.2  (ε) τθσ παροφςασ. 
 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 22.ΣΤ τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 





                      

 

 

 

 
 
 

ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ και ότι 
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρου 22 Β – Ε). 
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν 
δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  
 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 
 

Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 23.3 ζωσ 23.10 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 (β) τθσ παροφςασ. Τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα 
ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 

23.3 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α.  
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, 
υποβάλλει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ149: 
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
υποβάλλει  αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
 

(α) για τθν παράγραφο Α.1 του άρκρου 22 τθσ παροφςασ:  
απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 
προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του150 . Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των τελευταίων  τεςςάρων εδαφίων  
τθσ παραγράφου Α.1 του άρκρου 22. 
 

(β) για τθν παράγραφο Α.2 του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ 
φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)151 , ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά 
το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του152. 
Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι: 





                      

 

 

 

 
 
 

β1) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα 
δθμόςια ζργα που είναι ςε εξζλιξθ. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ 
διλωςθ149 περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που 
ζχουν τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
β2) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Θ αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που 
εκτελεί μόνοσ του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ) για τα ςτελζχθ-μθχανικοφσ του που ςτελεχϊνουν το 
πτυχίο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ και που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτον eΕΦΚΑ (τομζασ 
πρϊθν ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, 
αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των φυςικϊν προςϊπων που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ 
εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν 
τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ. 
β3) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  
 

(γ) για τθν παράγραφο Α.4(β) του άρκρου 22155 : πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του156 .  
 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα: 
γ1) «Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ»157 , με το οποίο βεβαιϊνεται ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ  κακϊσ και  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ. 
Το εν λόγω πιςτοποιθτικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.  
γ2) πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν.  Τα φυςικά πρόςωπα δεν υποβάλλουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  
γ3) εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
από το Γ.Ε.Μ.Θ. 
 

(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 





                      

 

 

 

 
 
 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα  πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα ι τα  
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ  
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)158 του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
 

(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22159, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ160 .Ειδικά 
για τθν περίπτωςθ κ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22161 , για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που 
είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια 
επιμελθτιρια και φορείσ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπωσ προβλζπεται ςτθ με αρικ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Βϋ 1105) απόφαςθ, περί ενθμερότθτασ πτυχίου, όπωσ ιςχφει, από τα οποία 
αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με βεβαίωςθ του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, 
δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
Μετά τθ λιξθ ιςχφοσ των μεταβατικϊν διατάξεων του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019 και τθν πλιρθ 
ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεϊν του τελευταίου, για τισ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Θ.Ε.Ε.Δ.Ε. εργολθπτικζσ 
επιχειριςεισ, θ μθ ςυνδρομι του ωσ άνω λόγου αποκλειςμοφ περί ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ, αποδεικνφεται με τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ του Τμιματοσ ΙΙ του εν λόγω 
μθτρϊου που ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 47 του 
ωσ άνω π.δ. 
(ςτ) Δικαιολογθτικά τθσ παρ. Α.5 του Άρκρου 22 
(μόνο για ςυμβάςεισ εκτιμώμενθσ αξίασ ανώτερθσ του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωσ διαγράφεται) 
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.5 του άρκρου 22 υποβάλλονται, 
εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία: 
Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν 157, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι 
νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ 
αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία 158 (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτο άρκρο 
22.Α. 5 τθσ παροφςασ ανωτζρω): 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. 
α) του άρκρου 22.Α.5, βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου. 
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) του ίδιου άρκρου, για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου, 
υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του προςωρινοφ αναδόχου, 
πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ 
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το 
ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ 
εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το 
οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 22.Α.5. 159 
Οι θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ: 
- Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ που να ζχει εκδοκεί ζωσ 





                      

 

 

 

 
 
 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.160- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ προςφοράσ.. 
Ειδικότερα: 
α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. και διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου, προςκομίηουν 
μόνο τθν αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ κακϊσ θ απαίτθςθ για τθν 
υποβολι του πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, καλφπτεται ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23.9 τθσ παροφςασ. 
β) Οι αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
εφόςον,κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ,: 
Α) ζχουν ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν: 
i) πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, 
ii) αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν υποβολι 
προςφοράσ, 
iii) κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, 
που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολισ τθσ προςφοράσ.  
Β)  δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, 
προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι 
πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων 
ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον 
ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν τα 
πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν 
είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει 
τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ 
ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.  
 
Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ τθσ 
ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.        

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται, κατά το άρκρο 9 τθσ 
παροφςασ. 
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων 
του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το άρκρο 79 Α ν. 
4412/2016. 

(η) Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 22.Α.9. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ. 
 

23.4 Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ του άρκρου 22.Β 





                      

 

 

 

 
 
 

(α) Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ 
μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Τμιμα Ι του Μθτρϊου 
Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.)166 , ι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτα Μθτρϊα 
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ζηελ θαηεγνξία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ». Ηζρχεη, επίζεο, ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Λ. 4821/2021, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Λ. 5014/2023. 
(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ότι 
δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. 
Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ ζκδοςθσ 
αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ167 

 

23.5 Δικαιολογθτικά Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ του άρκρου 22.Γ 
Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται: 
(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ Μ.Ε.ΕΡ ι ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

• είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που 
περιζχει, μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου, βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Τμιμα ΙΙ 
του Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Γ δεν καλφπτονται  από τθν ωσ άνω  
βεβαίωςθ εγγραφισ, με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) 
του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 

Σε κάκε περίπτωςθ,  θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων 
απαιτιςεων οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 22.Γ, ενϊ για τθν απόδειξθ 
των λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται  ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο 
άρκρο 22.Γ απαίτθςθ. 
 

Ειδικά, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ μθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων 
ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων: 





                      

 

 

 

 
 
 

• με τθν υποβολι ενθμερότθτασ πτυχίου εν ιςχφει, ςυνοδευόμενθσ, ανά περίπτωςθ, από πίνακα 
όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι 
υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό 
ανεκτζλεςτο, για τα ζργα που είναι υπό εξζλιξθ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενθμερότθτα 
πτυχίου ι 

• με τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςυνοδευόμενθσ από πίνακα 
όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι 
υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό 
ανεκτζλεςτο, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου, κατά 
τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

 

Ειδικά για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων,  οι απαιτιςεισ του άρκρου 
22.Γ αποδεικνφονται με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου . 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι 
διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ 
δικαιολογθτικά ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6 Δικαιολογθτικά Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ  
Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται: 
(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ ι ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε: 

• είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που 
περιζχει μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου, βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Τμιμα ΙΙ 
του Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Δ δεν καλφπτονται από τθν ωσ άνω 
βεβαίωςθ εγγραφισ, με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) 
του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο 22.Δ απαίτθςθ. 

 

Σε κάκε περίπτωςθ,  θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων 
απαιτιςεων τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ, ενϊ για τθν απόδειξθ των 
λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται  ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

Ειδικά για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων,   οι απαιτιςεισ του άρκρου 
22.Δ αποδεικνφονται με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που 





                      

 

 

 

 
 
 

προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
Ηζρχεη, επίζεο, ε παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4821/2021, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Λ. 5014/2023.   

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου . 
 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι 
διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ 
δικαιολογθτικά ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 

Οικονομικοί φορείσ που αποδεικνφουν ότι εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 22. Γ και 
22.Δ, τθσ παροφςασ, ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ εγγραφισ 
και τθσ κατάταξισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ των οικείων μθτρϊων168.  
 

23.7 Δικαιολογθτικά για πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
του άρκρου 22.Ε164 
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ 
από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνει 
δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
ι περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα. 
 

23.8 Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία», με κζμα: “Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου- Κατακφρωςθ’’, τα νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει 
να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ 170, εκτόσ αν 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ  
 

Ειδικότερα: 
Α. Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ υποβάλλονται: 
1) ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι 
προαιρετικά ςτο ΓΕΜΘ και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ171:  
 

α) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, υποβάλλει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του172  .   
 





                      

 

 

 

 
 
 

β) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, Γενικό 
Ριςτοποιθτικό Μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του. 
 

2) Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα, κατά περίπτωςθ, νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου  χορθγικθκαν οι 
ςχετικζσ εξουςίεσ.  
 

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και 
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
 

Γ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

Δ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο/ ατομικι επιχείρθςθ, τα φυςικά, εφόςον 
ζχει χορθγιςει εξουςίεσ εκπροςϊπθςθσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του 
οικονομικοφ φορζα. 
 

23.9 Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων  
(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 
πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, 
μποροφν να  υποβάλλουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο. 
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό. 





                      

 

 

 

 
 
 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΡ. ςτισ τάξεισ 3θ ζωσ και 7θ, μζχρι τθ λιξθ 
τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντασ 
«Ενθμερότθτα Ρτυχίου» εν ιςχφ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν173 
: 
- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα 
Σφμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. Για τα λοιπά μζλθ του Δ.Σ τθσ εταιρείασ, κα πρζπει να υποβλθκεί 
αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα πρόςωπα αυτά δεν καλφπτονται από τθν 
Ενθμερότθτα Ρτυχίου.  
- φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ174.  
- τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο και το ΓΕΜΘ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ παροφςασ υπό 
τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ) από τθν 
Ενθμερότθτα Ρτυχίου. 
- το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του άρκρου 22. 
Α.4. (κ)175.  
- το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν του άρκρου 23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. 
Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό 
δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του 
πτυχίου του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτον eΕΦΚΑ (τομζασ πρϊθν ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), 
ο προςφζρων προςκομίηει επιπλζον τθσ ενθμερότθτασ πτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα 
ςτελζχθ αυτά. 
 

Από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του π.δ/τοσ 71/2019 το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Τμιμα ΙΙ του 
Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίςθμο κατάλογο και 
απαλλάςςει τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ από τθν προςκόμιςθ των αποδεικτικϊν 
μζςων που προβλζπονται ςτα άρκρα 47 επόμενα.      

23.10 Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ ςτιριξθσ ςε ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνειασ 
εμπειρίασ) του άρκρου 22.ΣΤ 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ 
απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται με τθν  υποβολι ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
 

Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει 
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ 
τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ 
ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ 
και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ 
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα 





                      

 

 

 

 
 
 

δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ 
που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν 
ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα 
εκτελζςει. 
 

23.11 Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν176 Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Άρκρο 24: Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ 
24.1 Θ προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ υποφακζλουσ: 
(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 
24.2 Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 
περιζχει τα ακόλουκα υπό (α) και (β) ςτοιχεία:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Επίςθσ δφναται να περιλαμβάνει και ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ μπορεί να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ. Θ ςυνοδευτικι 
 υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται, ςφμφωνα με όςα προβλζποντ αι ςτο άρκρο 79Α του ίδιου ν. 
4412/2016. 
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. ………………………………………….. 172 
24.3 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρωκοφν καταλλιλωσ οι ςχετικζσ φόρμεσ και 
υπογράφεται, τουλάχιςτον με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από 
αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό. 
 

24.4 Στθν περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται δθμόςια ι/ και ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 β τθσ παροφςασ. 
  

24.5 Επιςθμαίνεται ότι οικονομικόσ φορζασ παράγει, κατά περίπτωςθ, από το Υποςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ - 
Δθμόςια Ζργα τα θλεκτρονικά αρχεία («εκτυπϊςεισ») των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF), τα 
οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμζνα, τουλάχιςτον,  με προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό 
και επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ. 
 





                      

 

 

 

 
 
 

 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΔΔϋϋ  

  
Άρκρο 25: Υπεργολαβία 

25.1 Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνει. Αν ο ανάδοχοσ πρότεινε ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 
του, υποχρεοφται, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι 
ςφμβαςθ. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ αίτθςι του, 
για τθν προςκόμιςθ τθσ υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ με τον αρχικϊσ προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, 
που διακζτει τα αναγκαία, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ 
λόγοσ. 178 

25.2  Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν 
αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

25.3 ___________________________179 

25.4 Θ Ανακζτουςα Αρχι: 
 
α) ελζγχει τθν επαγγελματικι καταλλθλότθτα του υπεργολάβου να εκτελζςει το προσ ανάκεςθ τμιμα, 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 22.Β (άρκρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλθκεφει τθ μθ 
ςυνδρομι, ςτο πρόςωπό του, των λόγω αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρκρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), ςφμφωνα με τα κατά περίπτωςθ ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
23 τθσ παροφςασ (άρκρα 79 ζωσ 81 ν. 4412/2016).180  
 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν 
του ελζγχου και τθσ επαλικευςθσ τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ (α), διαπιςτϊνεται ότι δεν πλθροφνται οι 
όροι επαγγελματικισ καταλλθλλότθτασ του υπεργολάβου ι όταν ςυντρζχουν οι ωσ άνω λόγοι 
αποκλειςμοφ του. 
 
Άρκρο 25Α : Εφαρμοςτζο Δίκαιο- Επίλυςθ Διαφορϊν 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει ι ςχετίηεται με τθν ερμθνεία και/ ι 
το κφροσ και/ι τθν εφαρμογι και/ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςθσ επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο διοικθτικό εφετείο τθσ περιφζρειασ, ςτθν οποία ζχει υπογράφει θ ςφμβαςθ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 175 ν. 4412/2016. 
 *Θϋ(Εναλλακτικά) ιτρα διαιτθςίασ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του οικείου Τεχνικοφ Συμβουλίου 
176 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται ότι όλεσ οι διαφορζσ που προκφπτουν ι 
ςχετίηονται με τθν ερμθνεία και/ ι το κφροσ και/ι τθν εφαρμογι και/ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
επιλφονται οριςτικά από διαιτθτικό δικαςτιριο /όργανο το οποίο διορίηεται και διεξάγει τθ διαιτθςία 
ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ που εκάςτοτε ιςχφουν για τισ διαιτθςίεσ του Δθμοςίου. (Κατά παρζκκλιςθ από τισ διατάξεισ 
που ιςχφουν για τισ διαιτθςίεσ του Δθμοςίου, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κακορίςει ςτο ςθμείο 
αυτό, κατά περίπτωςθ, το περιεχόμενο τθσ διαιτθτικισ ριτρασ ςφμφωνα με τον επιλεγζντα φορζα 
διαιτθςίασ, περιζχον 
μεταξφ άλλων, τουσ κανόνεσ που διζπουν τον οριςμό των διαιτθτϊν, τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ 
διαιτθςίασ, τθν ζδρα του διαιτθτικοφ δικαςτθρίου (ι οργάνου), τισ αμοιβζσ των διαιτθτϊν (εφόςον δεν 





                      

 

 

 

 
 
 

ορίηονται από τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ διαιτθςίασ), τθ γλϊςςα ςτθν οποία κα διεξαχκεί θ 
διαιτθςία και κάκε άλλο ςχετικό κζμα). 
Θ διεξαγωγι τθσ διαιτθςίασ υπόκειται ςτον «Κανονιςμό Διαφάνειασ ςτισ δυνάμει Συνκικθσ Διαιτθςίεσ 
Επενδυτϊν-Κρατϊν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τθσ Επιτροπισ 
των Θνωμζνων Εκνϊν για το Διεκνζσ Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεισ του οποίου κατιςχφουν 
των εφαρμοςτζων κανόνων διαιτθςίασ που κακορίηονται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 175 ν. 
4412/2016,  
Τθσ προςφυγισ ςτο διαιτθτικό δικαςτιριο/ όργανο προθγείται ςτάδιο ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ 
διαφορϊν. 
Για τθ ςυμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ ςυγκροτείται Συμβοφλιο Επίλυςθσ Διαφορϊν (ΣΕΔ). Θ 
αμοιβι κάκε μζλουσ του ΣΕΔ κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περί 
αμοιβισ διαμεςολαβθτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 7 και 8 του άρκρου 176 ν. 4412/2016 και 
ο ν. 4640/2019. 

Άρκρο 26: Διάφορεσ ρυκμίςεισ 
26.1 Θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 22/2023 
Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
 
26.2  Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Τεχνικό Σφμβουλο. Ο Ανάδοχοσ του 
ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου, που πθγάηουν 
από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Υπθρεςίασ με αυτόν. 
 
26.3 Οι προςφζροντεσ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  
 
26.4 Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 
προςφζρων ι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για 
λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 
προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων 
ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ 
αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ 
επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων. 
 
26.5 Αν, μετά από τθν τυχόν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του ν. 4412/2016,  θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι αποφαςίςει τθν ολοκλιρωςθ του 
ζργου, προςκαλεί τον επόμενο κατά ςειρά μειοδότθ του παρόντοσ  διαγωνιςμοφ και του προτείνει να 
αναλάβει αυτόσ το ζργο ολοκλιρωςθσ τθσ ζκπτωτθσ εργολαβίασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που υπζβαλε ςτον διαγωνιςμό. Θ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ 
ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ περιζλκει ςτθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ 
κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν ο ανωτζρω μειοδότθσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι προςκαλεί τον επόμενο κατά ςειρά μειοδότθ, ακολουκϊντασ κατά τα 
λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. Εφόςον και αυτόσ απορρίψει τθν πρόταςθ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τθν 





                      

 

 

 

 
 
 

ανάδειξθ αναδόχου ςτο ζργο προςφεφγει κατά τθν κρίςθ τθσ είτε ςτθν ανοικτι δθμοπραςία είτε ςτθ 
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ του ν. 4412/2016. 
 
Θ διαδικαςία τθσ παροφςασ δεν εφαρμόηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι κρίνει, 
ότι οι παραπάνω προςφορζσ δεν είναι ικανοποιθτικζσ για τον κφριο του ζργου ι ζχουν επζλκει λόγω 
εφαρμογισ νζων κανονιςμϊν αλλαγζσ ςτον τρόπο καταςκευισ του ζργου, ενϊ μπορεί να εφαρμόηεται 
αναλογικά και ςε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου, φςτερα από αυτοδίκαιθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 
κατόπιν πτϊχευςθσ του αναδόχου ι διάλυςθ με υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
 
26.6 _____________________________ (182) 

 
Ανϊγεια  28/02/2023 
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ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ    ΗΗ  ΜΜ  ΕΕ  ΙΙ  ΩΩ    ΕΕ  ΙΙ    

  
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/ αλαζέηνληνο θνξέα (επσλπκία, αξηζκφο θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ, θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ επίζεκν 
ηζηφηνπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Γ.Γ.Ξ.Π.Γ.Γ.) ηνπ 
πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο) Ξξβι. παξ. 2 πεξ. α άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
νη αλαζέηνληεο θνξείο πνπ απνηεινχλ αλαζέηνπζεο αξρέο (π.ρ. ΓΔΑ) εθαξκφδνπλ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
(πξφηππα ηεχρε) πνπ εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 315 ηνπ λ.4412/2016, θαη, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηνχλ ην παξφλ ηεχρνο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ αλαζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηνπ λ. 4412/2016. Νη ινηπνί 
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. Πηελ πεξίπησζε πνπ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαγξάθεη 
ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, εθφζνλ ε πξνθαινχκελε δαπάλε 

πξφθεηηαη λα βαξχλεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, 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, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α‟ 145), πεξί δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Ξξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ, αλαγξάθεη ηε 
Ππιινγηθή Απφθαζε Έληαμεο θαη ηνλ ελάξηζκν. (Ξξβι. άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016).  

4. Ππκπιεξψλεηαη ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/αλαζέηνληνο θνξέα 

5. Ππκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ 
επίζεκν ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ. Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 
(Ξξβι.άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016). 

6. Mέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ''Δπηθνηλσλία'' ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
7. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην 
Δπξσπατθφ Έγγξαθν Ξξνκήζεηαο (L 3) θαη παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε 
ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔΠ Aπφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε 
ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ). 

Κπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ www.promitheus.gov.gr Ξξβι. 
θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ 
Δθηειεζηηθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν Ξξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ 
επίζεκν ειιεληθφ  θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Θαλνληζκνχ, Κπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ 
αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

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. Ξξβι. άξζξν 67 ηνπ λ. 4412/2016. 
11. 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) (ηξίην 
εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 67  λ. 4412/2016).  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.» 

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




                      

 

 

 

 
 
 

12. 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”. 

13. Ππκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (εγθαίξσο, ήηνη σο ηελ... 

), πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο. 
14. Ππκπιεξψλεηαη ε ηέηαξηε εκέξα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο.  
15. Ξξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΠ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: 

ΥΟΖ9ΝΜΡΒ-2ΣΕ) 
16. Ξξβι.άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
17. Ξξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2 ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα. 

18. Αλ ε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ηεξεί ην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 
αλαθεξφκελε ζην άξζξν 1, αλαγξάθεηαη ζην παξφλ ζεκείν ε ζρεηηθή δηεχζπλζε. 

19. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 
20. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο απαιείθεηαη ε πεξίπησζε δ ηεο παξ. 3.5. 

Ξξβι. άξζξν 95 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην νπνίν «αλ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ είηε 
ζπλνιηθφ θαη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο γηα ην ζπλνιηθφ αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ πνπ πξνθεξχζζεηαη κε θαη’ απνθνπή ηίκεκα είηε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ 
νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο 
εθαηφ (%), ηδίσο φηαλ είλαη κεγάιν ην πιήζνο ησλ ηηκψλ κνλάδαο, κε ηηο νπνίεο ζα θαηαξηηζζεί ε ζχκβαζε».  

21. 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. 

22. Ξξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2.1 ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα.  
23. Ξξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2.2 ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα.  
24. Ξξβι. άξζξν 12 παξ. 2 ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα.  
25. Ξξβι .άξζξν 12 παξ.2.ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα. 
26. 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, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
87 ηνπ Λ. 4914/2022 

27. Ξξβι. άξζξν 13 παξ. 2 ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα.  
28. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 1 φγδνν εδάθην λ. 4412/2016 
29. Ξξβι. άξζξν 221Α παξ. 1 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 87 ηνπ Λ. 

4914/2022 
30. Ξξβι.  άξζξν 72 παξ. 13 λ.4412/2016. 
31. Ξξβι. άξζξν 88 παξ. 5 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016 

32. Υο πξνο ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμεγήζεσλ ησλ αζπλήζηζηα 

ρακειψλ πξνζθνξψλ πξβι.ΠηΔ ΔΑ 184/2020 θαη ηδίσο ζθέςεηο 15-21  
33. Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016.  
34. Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 
35. Βι.ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 Ξ.Λ.Ξ., (Α 

68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Η 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Εληαία Ψεθηαθή 

Πχιε ηεο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-
Dilosi». Η ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο παξνχζαο.  2. Η απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο 
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Η εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε 
ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

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




                      

 

 

 

 
 
 

ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή 
ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο 
ρξνλνινγίαο". 

36. Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΗΗ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ.4412/2016 
37. Νκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 92 παξ. 8 ηνπ 

λ.4412/201 
38. Ξξβι. άξζξν 12 παξ. 1.2.1 ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα. 

39. Ξξβι. άξζξν 14 παξ. 1.2 ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα. 
40. Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
41. Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 3 λ. 4412/2016.  
42. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 (ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέζσλ). 
43. Ξξβι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 λ. 4412/2016.  
44. Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016.  

45. Ξξβι. άξζξν 103 παξ. 6 λ. 4412/2016.  
46. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 1 λ. 4412/2016.  
47. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
48. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 3 λ. 4412/2016.  

49. Ζ θξάζε «έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Ειεγθηηθφ Σπλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020 (Α` 127)» πξνζηίζεηαη ζηε δηαθήξπμε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, 
ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. 

50. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016. 
51. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 5 λ. 4412/2016.  
52. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016.  
53. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 7 λ. 4412/2016.  
54. Ξξβι. άξζξν 105 παξ. 8 λ. 4412/2016.  
55. Ξξβι. άξζξν 360 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1ηνπ π.δ. 39/2017.  

56. Ξξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 ηνπ π.δ. 39/2017. 

57. Ξξβι. άξζξν 15 ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ Γεκφζηα Έξγα 
58. Ξξβι. άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016. 
59. Ξξβι. άξζξν 364 παξ. 1 Λ. 4412/2016 θαη 6 ηνπ π.δ. 39/2017. 
60. Ξξβι. άξζξν 364 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
61. Ξξβι. παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Λ. 4412/2016. 

62. Ξξβι. άξζξα 360 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 2 ηνπ π.δ. 39/2017, πξβι. άξζξν 367 παξ. 4 Λ. 

4412/2016. 
63. Ξξβι. άξζξν 372 παξ. 3 λ. 4412/2016  
64. Ξξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Λ. 4412/2016.  
65. Ξξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
66. Ξξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 
67. Ξξβι.  άξζξν 53 παξ. 3 λ. 4412/2016. 
68. Ξξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016. 

69. Ξξβι. άξζξν 92 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
70. Ξξβι. άξζξν 92 παξ. 4Α ηνπ λ. 4412/2016. 
71. Ρίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
72. Απφ 1-1-2017 ηέζεθε ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), ην νπνίν κε ην άξζξν 13 θαηάξγεζε ην π.δ 

113/2010. 
73. Λφκνη, ΞΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ λ. 4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο δηαθήξπμεο. 
74. 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, ελάξηζκνο έξγνπ 

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. Ξξβι. άξζξν 53 παξ.2 πεξ. δ λ. 
4412/2016. 

75. Νη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
76. Ξξβι. άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 44 ηνπ λ. 

4605/2019. 





                      

 

 

 

 
 
 

77. Ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε (πξβι. άξζξν 13 παξ. 3 πεξ. γ‟ & „δ ηεο ΘΑ ΔΠΖΓΖΠ-
Γεκφζηα Έξγα). 

78. Ξξβι. άξζξν 102 λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε  ην άξζξν 42 ηνπ λ. 4782/2021. Ξξβι θαη  

έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ σο άλσ άξζξνπ 42 λ. 4781/2021  
79. 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. "Ξξβ. θαη άξζξν 5 ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο “Αλάιεςε δαπαλψλ 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ” 
80. 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). 

81. 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 πεξ. β  ηνπ άξζξνπ 156 λ. 4412/2016.  

82. Ξξβι. άξζξν 6 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016. 
83. 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). 

84. φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 21 ηνπ λ. 4605/2019 
85. Κπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,  αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ (Ξξβι. άξζξν 147 παξ.2 λ. 4412/2016). 
86. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο ππνζεκείσζεο. 
87. 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 ). 
88. Ρν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο ην Φ.Ξ.Α., κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο (Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 1ηνπ λ. 4412/2016),. 
89. Ξξβι. άξζξν 88 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
90. Ξξβ. άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 
91. Ππκπιεξψλεηαη αλάινγα κε ην εάλ πξνβιέπεηαη ή φρη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ε νπνία κπνξεί λα 

αλέξρεηαη κέρξη ηνπ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Ξ.Α. 
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. 

92. Ξξβι. άξζξα 72 παξ.  7 & 8 θαη 150 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή, ζην παξφλ 
άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο, ζπκπιεξψλνληαη νη φξνη γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο.  

93. Ξξβι. άξζξα 72 παξ. 8 λ. θαη 150 ηνπ 4412/2016.  

94. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 17 ηνπ λ. 4412/2016. 

95. Ξξβι. άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016. Δάλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο έξγνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ ή ηκήκαηφο ηνπ, ηίζεηαη ε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ ζεκείν ηεο 
δηαθήξπμεο δεκνπξάηεζεο θάζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθφζνλ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ 
ηκήκαηνο είλαη κηθξφηεξνο θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε ζχκβαζε.  Ρν ζπλνιηθφ 
χςνο ηεο πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο αμίαο ηεο 
ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία 

κηθξφηεξε ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ ε ζρεηηθή πξφβιεςε ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

96. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη φξην πνζνζηνχ έθπησζεο, πάλσ 
απφ ην νπνίν ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη, επηπιένλ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
πξφζζεηε εγγχεζε, θιηκαθσηά απμαλφκελε βάζεη ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 4 ηειεπηαίν 
εδάθην λ. 4412/2016. 





                      

 

 

 

 
 
 

97. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 17 ηνπ λ. 4412/2016 
98. Ξξβι. άξζξν 160 παξ. 9 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 
99. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 14 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 

100.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 θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ζ επηζηξνθή ηεο 
αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο..  
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. Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 
10 ηνπ λ. 4412/2016. 

101.Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 14 πεξ. α  λ. 4412/2016 

102.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). 

103.Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 13, θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1.δ. ηεο παξνχζαο, σο πξνο ηηο 

εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο. 
104.Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ λ. 

4412/2016. 
105.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. ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ: «Σηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγσλ…., νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη 
δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη 

αλέξρεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε δέθα (10) κήλεο, κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. Εηδηθφηεξα, 
ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ν σο 
άλσ ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο (3) επηπιένλ κήλεο αληίζηνηρα».  

106.Ξξβι. άξζξν 97 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
107.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, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3548/2007, ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν 
μέχπι 31/12/2023. 

108.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, άιισο δηαγξάθεηαη. 

109.Ξξβι. Άξζξν 25 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ 
ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ ΚΔΔΞ ή ηνπ ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. 

110.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 ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 
45  ηνπ  π.δ/ηνο 71/2019 ). 

111.Γηα ηελ θαηαλφεζε πξαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδίσο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηξίησλ ρσξψλ ζε 
δηαγσληζκνχο, βι. ηηο «Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αγνξά δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ», Βξπμέιιεο, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

112.Πχκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο ΠΓΠ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  

113.Γηα ην έιεγρν ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε δεο ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

114.Ξξβι πεξ. ε παξ. 1 άξζξνπ 91 λ. 4412/2016. 
115.Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ. 

4497/2017. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζην ΔΔΔΠ, ε αλαθνξά ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” λνείηαη, 
δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή 

δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Κέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔΠ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο 
απνθάζεηο. 

116.Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 
117.Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 2Α ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. Πρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα  πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΠ 

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




                      

 

 

 

 
 
 

118.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. 

119.Δπηζεκαίλεηαη φηη  ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηεο  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. 

120.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. . 

121.Πρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΠ 
122.Πεκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ζπκπιεξψλεηαη ζην Κέξνο ΗΗΗ Γ ηνπ ΔΔΔΠ ( Άιινη 

Ιφγνη Απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο α.α ή 
ηνπ α.θ ). 

123.Ξξβι. παξ. 3 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 239 ηνπ λ. 4782/2 
124.Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 6 λ. 4412/2016 

125.Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 10 λ. 4412/2016, 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.  

126.πελζπκίδεηαη φηη  αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 22.Α.4 ζα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

127.Πρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 
2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 

128.Ξξβι άξζξν 73 παξ. 7 λ. 4412/2016 
129.Ξξβι. απφθαζε ππ‟ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΘ 385 ηεχρνο ΝΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

130.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”).  

131.Ξξβι. άξζξν 188 παξ. 1 ηνπ λ. 4635/2019, κε ην νπνίν επαλήιζαλ ζε ηζρχ ηα άξζξα 105 θαη 106 ηνπ λ. 
3669/2008, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. ηνπ άξζξνπ  

132.Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα θαινχλ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο/ πηπρία ηνπ ΚΔΔΞ ή, 
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ. 71/2019, ηνπ Κεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΚΖ.Δ.Δ.ΓΔ.).  . Ξξβι. άξζξν  76 παξ.  4, ηνπ λ. 4412/2016.  
133.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 ή ηνπ ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ. Πε θάζε πεξίπησζε θαη 

γηα ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ άξζξσλ 80 έσο 110 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο απηφ 
πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη ηελ πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ  ηειεπηαίνπ, επηζεκαίλεηαη 
φηη, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 
71/2019, ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ 
ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία έξγνπ. 

134.Ξξβι. άξζξν 19 παξ. 2 εδ. γ' λ. 4412/2016 

135.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 ηνπ ΚΖ.Δ.Δ.Γ.Δ νχηε ζε 





                      

 

 

 

 
 
 

βαζκίδεο/θαηεγνξίεο ηνπ ΚΔΘ. Πε θάζε πεξίπησζε θαη γηα ην κεηαβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ 
άξζξσλ 80 έσο 110 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019 θαη ηελ 
πιήξε έλαξμε ηζρχνο ηνπ  ηειεπηαίνπ, επηζεκαίλεηαη φηη,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηηο 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην π.δ. 71/2019, ηεξνπκέλσλ ησλ εηδηθφηεξσλ 
ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016 αλαθνξηθά κε ηηο πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απαηηήζεσλ γηα 
ηελ εγγξαθή θαη θαηάηαμε ζε ηάμε ησλ νηθείσλ κεηξψσλ ηνπ π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αληίζηνηρνπ 
πξνυπνινγηζκνχ αλά θαηεγνξία έξγνπ..  

136.ΞΟΝΠΝΣΖ Γελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφιεηαο ηνπ άξζξνπ  22.Β  κε 
ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο  

137.Ξξβι. άξζξν 19 παξ. 2 εδ. γ' ηνπ λ. 4412/2016. 
138.Ξξβι. άξζξν 76 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 
139.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). 
140.Ρν εδάθην απηφ πξνζηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 1 ηνπ λ. 

4412/2016, άιισο δηαγξάθεηαη. 
141.Ξξναηξεηηθή επηινγή ζπκπιήξσζεο ηνπ εδαθίνπ.  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. 

142.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. 

143.Ξξβ άξζξν 79Α παξ. 4 λ. 4412/2016,  
144.Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθεηαη ην ΔΔΔΠ απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ  λ. 4412/2016. 

145.Ξξβι. άξζξν 79Α λ. 4412/2016 

146.Βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28 
147.Βι. ελδεηθηηθά ΠηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ Ρκήκα) 
148.Ξξβι. άξζξν 79 παξ. 8, ζε ζπλδπαζκφ  κε άξζξν  73 παξ 2Α λ. 4412/2016 
149.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. 

150.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
151.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." 

152.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
153.Νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ππνγξάθνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 4.2. β) ηεο παξνχζαο  
154.Ξξβι. ην α.π. 1081/18-02-21 έγγξαθν ηεο Αξρήο «Δλεκέξσζε γηα δεηήκαηα απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο (απηφκαηε άληιεζε απνδεηθηηθνχ - ελεκεξφηεηα ζε παξειζφληα ρξφλν)» (ΑΓΑ: Τ5ΥΠΝΜΡΒ-
9ΓΟ). 

155.Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 

156.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
157.Ξξβι. ην κε α.π. 2440/22-04-2021 έγγξαθν ηεο Αξρήο «Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο» 

(ΑΓΑ: 9ΒΘΥΝΜΡΒ-7Γ6). 
158.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  

159.Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηηο επηιέμεη, φιεο ή θάπνηα/εο εμ απηψλ, σο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn




                      

 

 

 

 
 
 

160.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.  

161.Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
162.Ξξβι. άξζξν 8 λ. 3310/2005 θαη π.δ. 82/1996.   
163.Γηα ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο  εηαηξείεο ηδξπζείζεο ζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζρεηηθφ είλαη ην Ξαξάξηεκα Η ηεο 

νδεγίαο 2012/30/ΔΔ (L315/91) κε ηελ νπνία αλαδηαηππψζεθε ε Νδεγία 77/91/ΔΝΘ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ αξ Λ26/1). Ξξβι. ΠηΔ 303/2020 (επηακειήο). 
164.Ξξβι. παξ. 3 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 239 ηνπ λ. 4782/21. 
165.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
166.ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πηπρία 

ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.Δ.Ξ.), πνπ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 3ε 
Ηνπιίνπ 2019 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ σο ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2021, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ίζρπε έσο θαη ηελ 2α Ηνπιίνπ 2019 (Ξξβι. άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ π.δ 71/2019 
(Α΄ 112) σο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 4764/2020 (Α΄ 256).  

167.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016.  
168.Ξξβι. άξζξν 76 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

169.Δθφζνλ έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθή απαίηεζε ζην άξζξν 22.Δ ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
82 ηνπ λ. 4412/2016. 

170.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016. 

171.Πχκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΚΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά:  
α. ε Αλψλπκε Εηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 
β. ε Εηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. ε Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Εηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. ε Οκφξξπζκε θαη Εηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Εηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 
86), θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 
ε. ν Αζηηθφο Σπλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν 

πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 
     ζη. ε Κνηλ.Σ.ΕΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη δ. ε Κνη.Σ.Π.Ε. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά 
ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 
     ε. ε Αζηηθή Εηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012)  
    ζ.ν Επξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ Σθνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 

199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

    η. ε Επξσπατθή Εηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο 
ζηελ εκεδαπή, 
    ηα. ε Επξσπατθή Σπλεηαηξηζηηθή Εηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) θαη 
έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 
    ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο (Ε.Ε.), 

    ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε 
ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 
    ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα θπζηθά 
ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη 
δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ`θαη ηγ`, 
    ηε. ε Θνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 

172.Ξξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016.  

173.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». 

174.Πηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε Δλεκεξφηεηα Ξηπρίνπ δελ θαιχπηεη ηηο εηζθνξέο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη μερσξηζηά. 





                      

 

 

 

 
 
 

175.Κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο ιφγνο απνθιεηζκνχ. 
176.Ξξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
177.Ξξβι. άξζξν 93 ηνπ λ. 4412/2016. 

178.Ξξβι. άξζξν 165 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016. 
179.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. 

180.Ξξβι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016  
181.Ξξβι άξζξν 176 λ. 4412/2016. Πηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ αλψηεξνπ ησλ δέθα 

εθαηνκκπξίσλ (10.000.000) επξψ, κπνξεί λα εγθξηζεί θαη λα πεξηιεθζεί ξήηξα πεξί δηαηηεηηθήο επίιπζεο 
θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή, ηελ εξκελεία ή ην θχξνο ηεο ζχκβαζεο. Γηα έξγα 
θαηψηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ, απαηηείηαη γηα ηε ζπκπεξίιεςε αληίζηνηρεο ξήηξαο ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 
αξκφδηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ. Κπνξεί λα ηεζεί ζην ζεκείν απηφ ή ζηελ ΔΠ. Πηα ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ έρεη 

πεξηιεθζεί ξήηξα πεξί δηαηηεηηθήο επίιπζεο, δχλαηαη λα πξνβιέπεηαη ζηάδην ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο θάζε 
δηαθνξάο, πνπ πξνεγείηαη ηεο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία  

182.Πην παξφλ ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο ή ζηελ ΔΠ κπνξεί λα ηεζεί ξεηά ε πξφβιεςε γηα ηε ζχζηαζε 

θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 165 παξ. 4-6 ηνπ λ. 
4412/2016. 
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