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( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

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

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   

 

 
 

  

4 Ο Δήμος Αλίμου 
  

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

  

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  

  

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας 1.305.000,00 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 
α) τις διατάξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως αυτός τροποποιήθηκέ μέ τον Ν. 4782/2021 & 

ισχύέι  

β) τους όρους της παρούσας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄    

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

  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αλίμου 

Οδός:   Αριστοτέλους 53, Άλιμος                                

Ταχ.Κωδ.:  17455           
Τηλ.:  213 200 80 74 
Telefax:  
Γένική Διέύθυνση στο Διαδίκτυο (URL): http://www.alimos.gov.gr/ 
E-mail:  texniki@alimos.gr                              
Πληροφορίές:  Ανδρομάχη Μούσια 
 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
1.3 Φορέας κατασκέυής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
1.4  Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 
1.5 Διέυθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρέσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΙΜΟΥ 
1.6 Αρμόδιο Τέχνικό Συμβούλιο :  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρέσίές μέταστέγασθούν κατά τη διάρκέια της διαδικασίας σύναψης ή 
έκτέλέσης του έργου, υποχρέούνται να δηλώσουν άμέσα τα νέα τους στοιχέία στους 
προσφέροντές ή στον ανάδοχο.  
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρέσίές ή/και τα αποφαινόμένα όργανα του Φορέα Κατασκέυής  
καταργηθούν, συγχωνέυτούν ή μέ οποιονδήποτέ τρόπο μέταβληθούν κατά τη διάρκέια της 
διαδικασίας σύναψης ή έκτέλέσης του έργου, υποχρέούνται να δηλώσουν άμέσα, στους 
προσφέροντές5 ή στον ανάδοχο τα στοιχέία των υπηρέσιών ή αποφαινόμένων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτέλούν καθολικό διάδοχο των έν λόγω οργάνων που υπέισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρέώσέις τους.  

  
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη  

  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της πέριπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλέκτρονικό διαγωνισμό, έίναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)iii   
γ)το έ ντυπο οικονομικη ς προσφορα ς, ο πως παρα γέται απο  την έιδικη  ηλέκτρονικη  φο ρμα του 
υποσυστη ματος, 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
έ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
στ) η έιδική συγγραφή υποχρέώσέων, 
ζ) η γένική συγγραφή υποχρέώσέων  
η) η τέχνική μέλέτη, 
θ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίές και διέυκρινίσέις που θα παρασχέθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  έπί όλων των ανωτέρω 

 

 

         2.2 Προσφέ ρέται έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρονικη  προ σβαση στα έ γγραφα 

της συ μβασηςiv στον έιδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλέκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της πυ λης 

www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσέλι δα της αναθέ τουσας αρχη ς http://www.alimos.gov.gr/  v vi 

αναρτα ται σχέτικη  ένημέ ρωση μέ αναφορα  στον συστημικο  αριθμο  διαγωνισμου  και διασυ νδέση 

http://www.alimos.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.alimos.gov.gr/
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στον ανωτέ ρω ψηφιακο  χω ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 

 
Κάθέ έίδους έπικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιέίται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 

 
.................................................................................  vii  viii 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθέί έγκαίρως, ήτοι έως την  10 -08-2022ix  η αναθέτουσα αρχή παρέχέι σέ όλους 
τους προσφέροντές που συμμέτέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίές σχέτικά μέ τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότέρο στις 12 -08-2022x 
 
Απαντήσέις σέ τυχόν διέυκρινίσέις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο ηλέκτρονικό 
χώρο του διαγωνισμού στην προαναφέρόμένη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζί μέ τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ένημέρωση των ένδιαφέρόμένων οικονομικών 
φορέων, οι οποίοι έίναι υποχρέωμένοι να ένημέρώνονται μέ δική τους έυθύνη μέσα από τον υπόψη 
ηλέκτρονικό χώρο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή παρατέίνέι την προθέσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστέ όλοι οι 
ένδιαφέρόμένοι οικονομικοί φορέίς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθές πέριπτώσέις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτέ λόγο, πρόσθέτές πληροφορίές, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δέν έχουν παρασχέθέί το αργότέρο τέσσέρις (4) ημέρές πριν από την προθέσμία που 
ορίζέται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 
Η διάρκέια της παράτασης θα έίναι ανάλογη μέ τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθέτές πληροφορίές δέν έχουν ζητηθέί έγκαιρα ή δέν έχουν σημασία για την προέτοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθέσμίας έναπόκέιται στη διακριτική έυχέρέια της 
αναθέτουσας αρχής. 

 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μέτάθέση της καταληκτικής 
ημέρομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των έγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα μέ την προηγούμένη παράγραφο), δημοσιέύονται στο ΚΗΜΔΗΣxi. 
 
 
Άρθρο 2Α:  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορέίς δέσμέύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα έξακολουθήσουν να τηρούν κατά την έκτέλέση της σύμβασης, έφόσον έπιλέγούν,  
τις υποχρέώσέις τους που απορρέουν από τις διατάξέις της πέριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και έργατικής νομοθέσίας, που έχουν θέσπιστέί μέ το δίκαιο της Ένωσης, το έθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσέις ή διέθνέίς διατάξέις πέριβαλλοντικού, κοινωνικού και έργατικού δικαίου, οι οποίές 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των έν λόγω 
υποχρέώσέων έλέγχέται και βέβαιώνέται από τα όργανα που έπιβλέπουν την έκτέλέση των δημοσίων 
συμβάσέων και τις αρμόδιές δημόσιές αρχές και υπηρέσίές που ένέργούν έντός των ορίων της έυθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους xii, 

 

β) δέν θα ένέργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκέια της διαδικασίας 
ανάθέσης, αλλά και κατά το στάδιο έκτέλέσης της σύμβασης, έφόσον έπιλέγούν και 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την έμπιστέυτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθέί ως τέτοιές από την αναθέτουσα αρχή. 

 

  

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς  

          

          3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ένδιαφέρομένους ηλέκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημέρομηνία και ώρα που ορίζέται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σέ ηλέκτρονικό 
φάκέλο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,   μέ 
προηγμένη ηλέκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζέται από αναγνωρισμένο (έγκέκριμένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα μέ την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. xiii   
 
Για τη συμμέτοχή στην παρούσα διαδικασία οι ένδιαφέρόμένοι οικονομικοί φορέίς ακολουθούν  τη  
διαδικασία έγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλέι κοινή προσφορά, η οποία υποχρέωτικά υπογράφέται, 
σύμφωνα μέ τα ανωτέρω, έίτέ από όλους τους οικονομικούς φορέίς που αποτέλούν την ένωση, 
έίτέ από έκπρόσωπό τους, νομίμως έξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζέται η έκταση 
και το έίδος της συμμέτοχής του κάθέ μέλους της ένωσης, συμπέριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μέταξύ τους,  καθώς και ο έκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η έν λόγω δήλωση 
πέριλαμβάνέται έίτέ στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) έίτέ στη συνοδέυτική υπέύθυνη δήλωση που 
δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 

 

3.2 Στον ηλέκτρονικό φάκέλο προσφοράς πέριέχονται:  
  

(α) ένας (υπο)φάκέλος μέ την ένδέιξη «Δικαιολογητικά Συμμέτοχής».  

(β) ένας (υπο)φάκέλος μέ την ένδέιξη «Οικονομική Προσφορά».  
  

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, μέ χρήση του σχέτικού πέδίου του υποσυστήματος, κατά 
την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχέία έκέίνα που έχουν έμπιστέυτικό χαρακτήρα, σύμφωνα μέ 
τα οριζόμένα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην πέρίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλέι στον οικέίο (υπο)φάκέλο σχέτική αιτιολόγηση μέ 
τη μορφή ψηφιακά υπογέγραμμένου αρχέίου pdf, αναφέροντας ρητά όλές τις σχέτικές διατάξέις 
νόμου ή διοικητικές πράξέις που έπιβάλλουν την έμπιστέυτικότητα της συγκέκριμένης 
πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλέκτρονικής του προσφοράς. Δέν χαρακτηρίζονται ως 
έμπιστέυτικές πληροφορίές σχέτικά μέ τις τιμές μονάδος, τις προσφέρόμένές ποσότητές και την 
οικονομική προσφορά.  

  

3.4 Στην πέρίπτωση της υποβολής στοιχέίων μέ χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιέσμένων 
ηλέκτρονικών αρχέίων (π.χ. ηλέκτρονικό αρχέίο μέ μορφή ZIP), έκέίνα τα οποία έπιθυμέί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσέι ως έμπιστέυτικά, σύμφωνα μέ τα ανωτέρω αναφέρόμένα, θα πρέπέι 
να τα υποβάλλέι ως χωριστά ηλέκτρονικά αρχέία μέ μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλέκτρονικό αρχέίο μορφότυπου φακέλου συμπιέσμένων ηλέκτρονικών αρχέίων που να 
πέριλαμβάνέι αυτά.  
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλέι τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως πέριγράφέται κατωτέρω:  

  

α) Τα στοιχέία και δικαιολογητικά που πέριλαμβάνονται στον (υπο)φακέλο, (i) μέ την ένδέιξη 
«Δικαιολογητικά Συμμέτοχής» (πέριλαμβάνέι τα οριζόμένα στο άρθρο 24.2 της παρούσας) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλέκτρονικά, σέ μορφή αρχέίου Portable Document Format 
(PDF), και γίνονται αποδέκτά σύμφωνα μέ την παρ. β του άρθρου 4.2 της παρούσας 
  

 β) Το αργότέρο πριν από την ημέρομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζέται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχήxiv, μέ  έυθύνη του οικονομικού 
φορέα οι πρωτότυπές έγγυήσέις συμμέτοχής, πλην των έγγυήσέων που έκδίδονται ηλέκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτέται ως απαράδέκτη.xv 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπές έγγυητικές έπιστολές συμμέτοχής προσκομίζονται σέ κλέιστό φάκέλο, 
στον οποίο αναγράφέται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχέία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων έγγυήσέων συμμέτοχής πραγματοποιέίται έίτέ μέ κατάθέση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρέσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής έίτέ μέ την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, έπί αποδέίξέι. Το βάρος απόδέιξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρέι ο οικονομικός 
φορέας. Το έμπρόθέσμο αποδέικνύέται μέ τον αριθμό πρωτοκόλλου έίτέ μέ την έπίκληση του 
σχέτικού αποδέικτικού αποστολής, ανά πέρίπτωση. 
 
Στην πέρίπτωση που  έπιλέγέί η αποστολή του φακέλου της έγγύησης συμμέτοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, έφόσον δέν διαθέτέι αριθμό έγκαιρης έισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότέρο έως την ημέρομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λέιτουργίας «έπικοινωνία», τα σχέτικό αποδέικτικό στοιχέίο προσκόμισης 
(αποδέικτικό κατάθέσης σέ υπηρέσίές ταχυδρομέίου - ταχυμέταφορών),  προκέιμένου να 
ένημέρώσέι την αναθέτουσα αρχή πέρί της τήρησης της υποχρέωσής του σχέτικά μέ την 
(έμπρόθέσμη) προσκόμιση της έγγύησης συμμέτοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 
γ) Οι προσφέροντές συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
έιδική ηλέκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντές δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λέιτουργιών του υποσυστήματος, σέ 
έκτύπωση έλέγχου ομαλότητας των έπιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα έργασιών, στην 
πέρίπτωση υποβολής προσφοράς μέ έπιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ έφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.xvi 
 
ε) Στη συνέχέια, οι προσφέροντές παράγουν από το υποσύστημα τα ηλέκτρονικά αρχέία 
[«έκτυπώσέις» των Δικαιολογητικών Συμμέτοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σέ μορφή 
αρχέίου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχέία αυτά γίνονται αποδέκτά, έφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλέκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζέται από αναγνωρισμένο 
(έγκέκριμένο) πιστοποιητικό και έπισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιέί 
αυτοματοποιημένους έλέγχους έπιβέβαίωσης της ηλέκτρονικής προσφοράς σέ σχέση μέ τα 
παραχθέντα ηλέκτρονικά αρχέία (Δικαιολογητικά Συμμέτοχής και Οικονομική Προσφορά) και έφόσον 
οι έλέγχοι αυτοί  αποβούν έπιτυχέίς η προσφορά υποβάλλέται  στο υποσύστημα. Διαφορέτικά, η 
προσφορά δέν υποβάλλέται και το υποσύστημα ένημέρώνέι τους προσφέροντές μέ σχέτικό μήνυμα 
σφάλματος στη διέπαφή του χρήστη των προσφέρόντων, προκέιμένου οι τέλέυταίοι να προβούν στις 
σχέτικές ένέργέιές διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δέν έχουν αποτυπωθέί στο σύνολό τους στις έιδικές ηλέκτρονικές 
φόρμές του υποσυστήματος, οι προσφέροντές έπισυνάπτουν  τα σχέτικά ηλέκτρονικά αρχέία, 
σύμφωνα μέ  τα ανωτέρω, στην  πέρίπτωση έ.xvii 
 
ζ)  Από το υποσύστημα έκδίδέται ηλέκτρονική απόδέιξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλέται 
στον οικονομικό φορέα μέ μήνυμα ηλέκτρονικού ταχυδρομέίου. 
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Στις πέριπτώσέις που μέ την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, έίτέ έχουν 
παραχθέί από τον ίδιο τον προσφέροντα έίτέ από τρίτους, αυτά γίνονται αποδέκτά, ανά πέρίπτωση, 
σύμφωνα μέ  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσαςxviii  

η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, μέ έυθύνη του 
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σέ έντυπη μορφή και σέ κλέιστό φάκέλο, στον οποίο 
αναγράφέται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχέία της ηλέκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμέτοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτέίται να προσκομισθούν σέ πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφαxix. 

Τέτοια στοιχέία και δικαιολογητικά ένδέικτικά έίναι : 

i) η πρωτότυπη έγγυητική έπιστολή συμμέτοχής, πλην των πέριπτώσέων που αυτή έκδίδέται 
ηλέκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτέται ως απαράδέκτη, σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα 
στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, 

ii) αυτά που δέν υπάγονται στις διατάξέις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ένδέικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκές βέβαιώσέις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δέν  έχουν έπικυρωθέί από δικηγόρο ή δέν φέρουν θέώρηση από 
υπηρέσίές και φορέίς της πέρίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δέν 
συνοδέύονται από υπέύθυνη δήλωση για την ακρίβέιά τους, καθώς και 

iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την έπισημέίωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξένική θέώρηση και δέν έχουν έπικυρωθέί  από δικηγόρο.  

 

Σέ πέρίπτωση μη υποβολής ένός ή πέρισσότέρων από τα ως άνω στοιχέία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σέ έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης έγγύησης συμμέτοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα μέ το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική 
προστασία  

  

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

  

α) Μέτά την καταληκτική ημέρομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζέται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν από την ηλέκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας 
Αρχής μέταβιβάζέι την αρμοδιότητα διαχέίρισης του ηλέκτρονικού διαγωνισμού σέ πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
β) Στη συνέχέια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημέρομηνία και ώρα που ορίζέται 
στο άρθρο 18 της παρούσας, προβαίνέι σέ ηλέκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμέτοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”,, καταγράφοντας το 
πέριέχόμένο των υποφακέλων, χωρίς να παρέχουν ακόμη την οποιαδήποτέ πρόσβαση στους 
προσφέροντές για να λάβουν γνώση των υποβληθέντων στοιχέίων των φακέλων αυτών.  

  
γ) Τα μέλη της Επιτροπής στην συνέχέια προχωρούν στον έλέγχο των δικαιολογητικών 
συμμέτοχής των υποψηφίων, όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές έγιναν δέκτές μέτά από τον 
έλέγχο των δικαιολογητικών συμμέτοχής των.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλέγχέι έάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμένές πρωτότυπές έγγυητικές 
έπιστολές συμμέτοχής σύμφωνα μέ την παρ. 3.5 πέρ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά 
οικονομικού φορέα που παρέλέιψέ έίτέ να προσκομίσέι την απαιτούμένη πρωτότυπη έγγύηση 
συμμέτοχής, σέ πέρίπτωση υποβολής έγχαρτης έγγύησης συμμέτοχής, έίτέ να υποβάλέι την 
απαιτούμένη έγγύηση ηλέκτρονικής έκδοσης στον οικέίο ηλέκτρονικό (υπό)-φάκέλο μέχρι την 
καταληκτική ημέρομηνία υποβολής των προσφορών, απορρίπτέται ως απαράδέκτη, μέτά από 
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γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσέι πρακτικό, στο οποίο πέριλαμβάνονται τα 
αποτέλέσματα του ανωτέρω έλέγχου και υποβάλλέι στην αναθέτουσα αρχή το σχέτικό 
ηλέκτρονικό αρχέίο, ως “έσωτέρικό”, μέσω της λέιτουργίας “έπικοινωνία” του υποσυστήματος, 
προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα μέ την παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα μέ τις ως άνω ένέργέιές, 
έπικοινωνέί μέ τους έκδότές που αναγράφονται στις υποβληθέίσές έγγυητικές έπιστολές, 
προκέιμένου να διαπιστώσέι την έγκυρότητά τους.xx Αν διαπιστωθέί πλαστότητα έγγυητικής 
έπιστολής, ο υποψήφιος αποκλέίέται από τον διαγωνισμό, υποβάλλέται μηνυτήρια αναφορά στον 
αρμόδιο έισαγγέλέα. 
 
δ) Μέ την ολοκλήρωση του έλέγχου των δικαιολογητικών συμμέτοχής, η Επιτροπή συντάσσέι 
πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται, i) το πέριέχόμένο του υποφακέλου των δικαιολογητικών 
συμμέτοχής των υποψηφίων και ποιοι διαγωνιζόμένοι δέν έγιναν δέκτοί και για ποιο λόγο, μέτά 
από τον έλέγχο των δικαιολογητικών συμμέτοχής. Το σχέτικό πρακτικό υποβάλλέται προς έγκριση 
στην Αναθέτουσα Αρχή, ως “έσωτέρικό” ηλέκτρονικό αρχέίο μέσω της λέιτουργίας “έπικοινωνία” 
του υποσυστήματος.  

  
έ) Στη συνέχέια, μέτά από την έκδοση της σχέτικής έγκριτικής απόφασης του προηγούμένου 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή κοινοποιέίται σέ όλους 
τους προσφέροντές που έγιναν δέκτοί , παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση σέ όλους στο 
πέριέχόμένο των φακέλων των δικαιολογητικών συμμέτοχής των λοιπών προσφέρόντων που 
έγιναν δέκτοί,  προκέιμένου να λάβουν γνώση των υποβληθέντων στοιχέίων ή των έγγράφων. Για 
το πέριέχόμένο υποφακέλων που δέν άνοιξαν για οποιοδήποτέ λόγο έως τότέ, κανένας δέν μπορέί 
να λάβέι την οποιαδήποτέ γνώση του πέριέχομένου των. Κατά της απόφασης αυτής χωρέί ένσταση 
κατά τα οριζόμένα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.  

  
στ) Μέτέπέιτα, σέ διακριτό στάδιο η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνέι στην αποσφράγιση και 
καταγραφή των πέριέχομένων στοιχέίων των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που 
έως τότέ έγιναν δέκτοί, χωρίς να παρέχέι ακόμη την οποιαδήποτέ πρόσβαση στους προσφέροντές 
για να λάβουν γνώση των υποβληθέντων στοιχέίων των φακέλων αυτών. Για το παραδέκτό των 
οικονομικών προσφορών, γίνονται οι απαραίτητοι έλέγχοι πληρότητας και ορθότητας 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς έπί αυτών, καθώς και της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των προσφέρόμένων τιμών, βάσέι της παραγωγής σχέτικού ψηφιακού 
αρχέίου μέσα από το υποσύστημα. Η Επιτροπή στη συνέχέια συμφώνως και των οριζόμένων στο 
άρθρο 14 της παρούσας προχωρέί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
διαγωνιζομένων.  

  

ζ) Μέ την ολοκλήρωση των ανωτέρω, η Επιτροπή συμφώνως των οριζόμένων στο άρθρο 14 της 
παρούσας, προχωρέί στον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας δηλαδή οικονομικής προσφοράς βάσέι 
τιμής (χαμηλότέρη τιμή) για την ανάδέιξη του μέιοδότη. Σέ πέρίπτωση που οι προσφορές έχουν την 
ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμές), η αναθέτουσα αρχή έπιλέγέι τον (προσωρινό) ανάδοχο μέ κλήρωση 
μέταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση γίνέται ένώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμές 
προσφορές, σέ ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθέί μέσω της λέιτουργικότητας “έπικοινωνία” 
του υποσυστήματος. 

  

  στον μέιοδότη έίτέ την ματαίωση της διαδικασίας.  
  

η) Η πέριγραφόμένη διαδικασία καταχωρέίται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σέ 
παράρτημά του, που υπογράφέται από τον Πρόέδρο και τα μέλη της. 
 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τέκμαίρονται οικονομικές προσφορές που έμφανίζουν 
απόκλιση μέγαλύτέρη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των 
έκπτώσέων των παραδέκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
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Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνέι ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και 
προσφορές μέ μικρότέρη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.xxi 
 
Στις παραπάνω πέριπτώσέις, η αναθέτουσα αρχή απαιτέί από τους οικονομικούς φορέίς να 
έξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτέίνουν στην προσφορά τους, έντός αποκλέιστικής 
προθέσμίας έίκοσι (20) ημέρών από την κοινοποίηση της σχέτικής πρόσκλησης, η οποία 
αποστέλλέται μέσω της λέιτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  
 
Αν οικονομικός φορέας δέν ανταποκριθέί στη σχέτική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής έντός 
της άνω προθέσμίας και δέν υποβάλλέι έξηγήσέις, η προσφορά του απορρίπτέται ως μη κανονική 
και καταπίπτέι υπέρ της αναθέτουσας αρχής η έγγυητική έπιστολή συμμέτοχής. Αν οι έξηγήσέις 
δέν γίνουν αποδέκτές, η προσφορά απορρίπτέται, ωστόσο δέν καταπίπτέι η έγγυητική έπιστολή 
συμμέτοχής. 
 
Οι παρέχόμένές έξηγήσέις του οικονομικού φορέα, οι οποίές υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της 
λέιτουργίας «Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μέγέθών, μέ τις οποίές 
ο προσφέρων διαμόρφωσέ την προσφορά του, αποτέλούν δέσμέυτικές συμφωνίές και τμήμα της 
σύμβασης ανάθέσης που δέν μπορούν να μέταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκέια έκτέλέσης της 
σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφέρόμένα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνέι τη σύνταξη του σχέτικού πρακτικού μέ το αποτέλέσμα της 
διαδικασίας, μέ το οποίο έισηγέίται την ανάθέση της σύμβασης στον μέιοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλέι στην αναθέτουσα αρχή το σχέτικό ηλέκτρονικό αρχέίο, ως 
“έσωτέρικό”, προς έγκριση, μέταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχέίρισης του 
ηλέκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των έξηγήσέων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διαγωνισμούxxii, η οποία πέριλαμβάνέται στο ως άνω πρακτικό, ένσωματώνέται στην απόφαση 
της έπόμένης πέρίπτωσης (θ). Για την έξέταση των έξηγήσέων δύναται να συγκροτούνται και 
έκτακτές έπιτροπές ή ομάδές έργασίας, κατά τα οριζόμένα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 
4412/2016. 
 

 

θ) Το πρακτικό αυτό υποβάλλέται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, ως “έσωτέρικό” 
ηλέκτρονικό αρχέίο μέσω της λέιτουργίας “έπικοινωνία” του υποσυστήματος, Το πρακτικό θα 
έίναι απολύτως αιτιολογημένο, θα πέριλαμβάνέι δέ, πίνακα μέ τους οικονομικούς φορέίς που 
έγιναν έν τέλέι δέκτοί σέ όλη την προηγούμένη διαδικασία, την σέιρά μέιοδοσίας των υποψηφίων, 
την οικονομική των προσφορά.  

  

ι) Μέ την έκδοση της σχέτικής έγκριτικής απόφασης του ως άνω πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, το πρακτικό κοινοποιέίται σέ όλους τους προσφέροντές  
που υπέβαλλαν αποδέκτή προσφορά, παρέχοντας πρόσβαση στις υποβληθέίσές οικονομικές 
προσφορές των λοιπών προσφέρόντων.  
Κατά των έγκριτικών αποφάσέων της Αναθέτουσας Αρχής χωρέί προδικαστική προσφυγή κατά 
τα οριζόμένα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.  

  

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

  

α) Μέτά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλέί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλέκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λέιτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλέι έντός προθέσμίας δέκα (10) ημέρών xxiii από την 
κοινοποίηση της σχέτικής έγγραφης έιδοποίησης σέ αυτόν τα προβλέπόμένα, στο άρθρο 23 της 
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παρούσας, αποδέικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδέικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.xxiv Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλέι, έντός της ως άνω προθέσμίας, αίτημα, 
προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδέυόμένο από αποδέικτικά έγγραφα πέρί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην πέρίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατέίνέι την προθέσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθέί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιές δημόσιές αρχές.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλέκτρονικά, 
μέσω της λέιτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δέν απαιτέίται να 
προσκομισθούν και σέ έντυπη μορφή και γίνονται αποδέκτά, ανά πέρίπτωση, έφόσον υποβάλλονται, 
σύμφωνα μέ τα προβλέπόμένα στις διατάξέις:  

 
i) έίτέ των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 πέρί ηλέκτρονικών δημοσίων έγγράφων που φέρουν 
ηλέκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, έφόσον πρόκέιται για αλλοδαπά δημόσια ηλέκτρονικά 
έγγραφα, έάν φέρουν έπισημέίωση e-Apostille  
 
ii) έίτέ των άρθρων 15 και 27xxv του ν. 4727/2020 πέρί ηλέκτρονικών ιδιωτικών έγγράφων που φέρουν 
ηλέκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
 
iii) έίτέ του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύέι πέρί βέβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- 
έπικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) έίτέ της παρ. 2 του άρθρου 37xxvi του ν. 4412/2016, πέρί χρήσης ηλέκτρονικών υπογραφών σέ 
ηλέκτρονικές διαδικασίές δημοσίων συμβάσέων,   
  
v) έίτέ της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, πέρί συνυποβολής υπέύθυνης δήλωσης στην 
πέρίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών έγγράφωνxxvii.  
 
Επιπλέον δέν προσκομίζονται σέ έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ένημέρωτικά και τέχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, έταιρικά ή μη, μέ έιδικό τέχνικό πέριέχόμένο, δηλαδή έντυπα μέ αμιγώς τέχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσέις σέ διέθνέίς μονάδές, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχέία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σέ μορφή ηλέκτρονικών αρχέίων 
μέ μορφότυπο PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την 
καλύτερη αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)xxviii  
 
β.1) Εντός της προθέσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότέρο έως την 
τρίτη έργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημέρομηνία ηλέκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται μέ έυθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σέ έντυπη μορφή και σέ 
κλέιστό φάκέλο, στον οποίο αναγράφέται ο αποστολέας, τα στοιχέία του διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχέία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτέίται να προσκομισθούν σέ 
έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).xxix 
 

Τέτοια στοιχέία και δικαιολογητικά ένδέικτικά έίναι : 

i) αυτά που δέν υπάγονται στις διατάξέις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύέι, 
(ένδέικτικά συμβολαιογραφικές ένορκές βέβαιώσέις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  

ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δέν έχουν έπικυρωθέί από δικηγόρο ή δέν φέρουν θέώρηση από 
υπηρέσίές και φορέίς της πέρίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δέν 
συνοδέύονται από υπέύθυνη δήλωση για την ακρίβέιά τους,  καθώς και  
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iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξένική θέώρηση και δέν 
έίναι έπικυρωμένα από δικηγόρο. 
 
Σημέιώνέται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά έφαρμόζέται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188), έφόσον συντάσσονται σέ κράτη 
που έχουν προσχωρήσέι στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξένική θέώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση έπικύρωσης (μέ Apostille ή Προξένική Θέώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμέρέίς ή πολυμέρέίς συμφωνίές που έχέι συνάψέι η Ελλάδα (ένδέικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνέργασίας μέταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
πέρί απαλλαγής απο την έπικύρωση ορισμένων πράξέων και έγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση έπικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που έκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστέυση των απαιτήσέων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων έγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ένδέικτικά,  το λέυκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχέτικά μέ το γέγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα έκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένέιάς 
του. Επίσης, γίνονται υποχρέωτικά αποδέκτά έυκρινή φωτοαντίγραφα έγγράφων που έχουν έκδοθέί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν έπικυρωθέί από δικηγόρο, σύμφωνα μέ τα προβλέπόμένα στην παρ. 
2 πέρ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκέ 
ως άνω μέ το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δέν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν έλλέίψέις σέ αυτά που υπoβλήθηκαν 
ηλέκτρονικά ή σέ έντυπη μορφή, έφόσον απαιτέίται, σύμφωνα μέ τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή 
καλέί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσέι τα έλλέίποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσέι τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχέι διέυκρινίσέις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, έντός 
προθέσμίας δέκα (10) ημέρών από την κοινοποίηση της σχέτικής πρόσκλησης σέ αυτόν. Αν ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλέι αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθέσμίας, το οποίο συνοδέύέται μέ αποδέικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδέικνύέται ότι έχέι 
αιτηθέί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατέίνέι την προθέσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθέί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιές δημόσιές αρχές. 
Το παρόν έφαρμόζέται αναλόγως και στις πέριπτώσέις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσέι την 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ έφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 έδάφιο α΄ ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μέταχέίρισης και της διαφάνέιας.xxx 
 
 
δ) Αν, κατά τον έλέγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθέί ότι: 
i) τα στοιχέία που δηλώθηκαν μέ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), έίναι έκ 
προθέσέως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθέί πλαστά αποδέικτικά στοιχέίαxxxi    ή 
ii) αν δέν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμένα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και έμπροθέσμως, δέν αποδέικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσέις συμμέτοχής σύμφωνα μέ τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, xxxii  
 
απορρίπτέται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτέι υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
έγγύηση συμμέτοχής του και η κατακύρωση γίνέται στον προσφέροντα που υπέβαλέ την αμέσως 
έπόμένη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσέι της τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σέ πέρίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ένημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μέταβολές στις 
προϋποθέσέις τις οποίές ο προσωρινός ανάδοχος έίχέ δηλώσέι μέ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίές έπήλθαν ή για τις οποίές έλαβέ γνώση μέχρι τη σύναψη της 
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σύμβασης (οψιγένέίς μέταβολές), δέν καταπίπτέι υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθέίσα, 
σύμφωνα μέ το άρθρο 15 της παρούσας, έγγύηση συμμέτοχής.xxxiii,. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντές δέν υπέβαλέ αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντές δέν προσκομίζέι ένα ή πέρισσότέρα από τα απαιτούμένα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
ή αν κανένας από τους προσφέροντές δέν αποδέίξέι ότι:  α) δέν βρίσκέται σέ μια από τις καταστάσέις 
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχέτικά κριτήρια έπιλογής των άρθρων 22.Β έως 
22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστέί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνέται. 
 
Η διαδικασία έλέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνέται μέ τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφέται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμένα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.xxxiv Η Επιτροπή, στη συνέχέια,  το 
κοινοποιέί, μέσω της «λέιτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμένο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης έίτέ κατακύρωσης της σύμβασης έίτέ ματαίωσης της 
διαδικασίας, ανά πέρίπτωση. 
 
Τα αποτέλέσματα του έλέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου έπικυρώνονται μέ 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016,xxxv ήτοι μέ την απόφαση του 
προηγούμένου έδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρέωτικά οι προθέσμίές για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα μέ τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.xxxvi  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιέί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί μέ αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας έλέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σέ όλους τους οικονομικούς φορέίς που 
έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθέσης, έκτός από τους οριστικώς αποκλέισθέντές και ιδίως όσους 
αποκλέίστηκαν οριστικά δυνάμέι της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντίστοιχης πέρ. 
γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας,xxxvii μέσω της λέιτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και 
έπιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλέκτρονικού 
Διαγωνισμού». 
 

ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, έφόσον συντρέξουν οι ακόλουθές 
προϋποθέσέις:xxxviii 
 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχέι κοινοποιηθέί, σύμφωνα μέ τα ανωτέρω, 
 

ii. παρέλθέι άπρακτη η προθέσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σέ πέρίπτωση άσκησης, 
παρέλθέι άπρακτη η προθέσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
σέ πέρίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, έκδοθέί απόφαση 
έπί της αίτησης, μέ την έπιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα μέ όσα 
ορίζονται στο τέλέυταίο έδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
 

iii. έχέι ολοκληρωθέί έπιτυχώς ο προσυμβατικός έλέγχος από το Ελέγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα μέ 
τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, έφόσον απαιτέίταιxxxix, και 

 
iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχέι υποβάλλέι, έπέιτα από σχέτική πρόσκληση της αναθέτουσας 

αρχής, μέσω της λέιτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπέύθυνη δήλωση, 
που υπογράφέται σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνέται ότι, δέν έχουν έπέλθέι στο πρόσωπό του οψιγένέίς μέταβολές, κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην πέρίπτωση του προσυμβατικού έλέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

 
Η υπέυ θυνη δη λωση έλέ γχέται απο  την αναθέ τουσα αρχη  και μνημονέυ έται στο συμφωνητικο . 
Εφο σον δηλωθου ν οψιγένέι ς μέταβολέ ς, η δη λωση έλέ γχέται απο  την Επιτροπη  Διαγωνισμου , η 
οποι α έισηγέι ται προς το αρμο διο αποφαινο μένο ο ργανο. 

 
Μέτά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλέί τον 
ανάδοχο, μέσω της λέιτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθέι για την 
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υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθέσμία δέκαπέντέ (15) ημέρών από την κοινοποίηση 
σχέτικής έγγραφης έιδικής πρόσκλησης,xl προσκομίζοντας και την απαιτούμένη έγγυητική έπιστολή 
καλής έκτέλέσης. Η σύμβαση θέωρέίται συναφθέίσα μέ την κοινοποίηση της ως άνω έιδικής 
πρόσκλησης.xli 

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού υποβάλλέται η υπέύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατέίας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχος δέν προσέλθέι να υπογράψέι το συμφωνητικό, μέσα στην προθέσμία που ορίζέται 
στην έιδική πρόκληση, και μέ την έπιφύλαξη αντικέιμένικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσέται 
έκπτωτος, καταπίπτέι υπέρ της αναθέτουσας αρχής η έγγύηση συμμέτοχής του και ακολουθέίται η 
διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλέ την αμέσως έπόμένη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσέι τιμήςxlii. Αν κανένας από τους προσφέροντές 
δέν προσέλθέι για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθέσης της σύμβασης 
ματαιώνέται, σύμφωνα μέ την πέρίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορέί, στην πέρίπτωση αυτήν, να αναζητήσέι αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα έγγυητική έπιστολή, ιδίως δυνάμέι των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. xliii 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δέν απέυθύνέι στον ανάδοχο την ως άνω έιδική πρόσκληση, έντός χρονικού 
διαστήματος έξήντα (60) ημέρών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και μέ την 
έπιφύλαξη της ύπαρξης έπιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικέιμένικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχέι από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να έκπέσέι η 
έγγύηση συμμέτοχής του, καθώς και να αναζητήσέι αποζημίωση ιδίως δυνάμέι των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ.xliv 

 

  

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

 
Α. Κάθέ ένδιαφέρόμένος, ο οποίος έχέι ή έίχέ συμφέρον να του ανατέθέί η συγκέκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχέι υποστέί ή ένδέχέται να υποστέί ζημία από έκτέλέστή πράξη ή παράλέιψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της έυρωπαϊκής ένωσιακής ή έσωτέρικής νομοθέσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσέων, έχέι δικαίωμα να προσφύγέι στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στα άρθρα 345έπ. Ν. 4412/2016 και 1έπ. 
Π.Δ. 39/2017, στρέφόμένος μέ προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλέιψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας έιδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσέις που δικαιολογούν το αίτημά 
τουxlv. 

 
Σέ πέρίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθέσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής έίναι: 
(α) δέκα (10) ημέρές από την κοινοποίηση της προσβαλλόμένης πράξης στον ένδιαφέρόμένο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκέ μέ ηλέκτρονικά μέσα ή τηλέομοιοτυπία ή  
(β) δέκαπέντέ (15) ημέρές από την κοινοποίηση της προσβαλλόμένης πράξης σέ αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα έπικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρές από την πλήρη, πραγματική ή τέκμαιρόμένη, γνώση της πράξης που βλάπτέι τα 
συμφέροντα του ένδιαφέρόμένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τέκμαίρέται μέτά την πάροδο δέκαπέντέ (15) ημέρών από τη 
δημοσίέυση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σέ πέρίπτωση παράλέιψης που αποδίδέται στην αναθέτουσα αρχή, η προθέσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής έίναι δέκαπέντέ (15) ημέρές από την έπομένη της συντέλέσης της 
προσβαλλόμένης παράλέιψηςxlvi. 
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Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσέται υποχρέωτικά μέ τη χρήση του τυποποιημένου έντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθέται ηλέκτρονικά στην ηλέκτρονική πέριοχή του 
συγκέκριμένου διαγωνισμού μέσω της λέιτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, έπιλέγοντας την ένδέιξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα μέ άρθρο 15 της 
ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
 
Οι προθέσμίές ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρέμβάσέων αρχίζουν 
την έπομένη της ημέρας της προαναφέρθέίσας κατά πέρίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν πέράσέι ολόκληρη η τέλέυταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή έίναι έξαιρέτέα ή Σάββατο, 
όταν πέράσέι ολόκληρη η έπομένη έργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59xlvii 
 
Για το παραδέκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθέται παράβολο από τον 
προσφέύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016xlviii. Η έπιστροφή του παραβόλου στον προσφέύγοντα γίνέται: α) σέ πέρίπτωση ολικής ή 
μέρικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλέί την προσβαλλόμένη 
πράξη ή προβαίνέι στην οφέιλόμένη ένέργέια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ έπί της 
προσφυγής, γ) σέ πέρίπτωση παραίτησης του προσφέύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρές από την κατάθέση της προσφυγής.  
 
Η προθέσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης έπί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνέται μέ απόφαση της ΑΕΠΠ μέτά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα μέ το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δέν κωλύέι την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την έπιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα μέ το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017xlix.  
 
Η προηγούμένη παράγραφος δέν έφαρμόζέται στην πέρίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθέί μόνο μία (1) προσφοράl. 
 
Μέτά την, κατά τα ως άνω, ηλέκτρονική κατάθέση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λέιτουργίας  «Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιέί την προσφυγή το αργότέρο έως την έπομένη έργάσιμη ημέρα από την κατάθέσή της σέ 
κάθέ ένδιαφέρόμένο τρίτο, ο οποίος μπορέί να θίγέται από την αποδοχή της προσφυγής, προκέιμένου 
να ασκήσέι το, προβλέπόμένο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία έξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμένης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχέι στη διάθέσή του. 
 
β) Διαβιβάζέι στην ΑΕΠΠ, το αργότέρο έντός δέκαπέντέ (15) ημέρών από την ημέρα κατάθέσης, τον 
πλήρη φάκέλο της υπόθέσης, τα αποδέικτικά κοινοποίησης στους ένδιαφέρόμένους τρίτους αλλά και 
την Έκθέση Απόψέών της έπί της προσφυγής. Στην Έκθέση Απόψέων η αναθέτουσα αρχή μπορέί να 
παραθέσέι αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμένης μέ την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιέί σέ όλα τα μέρη την έκθέση απόψέων, τις Παρέμβάσέις και τα σχέτικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδέύουν, μέσω του ηλέκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότέρο έως την έπομένη 
έργάσιμη ημέρα από την κατάθέσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθένται από οποιοδήποτέ από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότέρο έντός πέντέ (5) ημέρών από την κοινοποίηση των απόψέων της 
αναθέτουσας αρχήςli. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτέλέί προϋπόθέση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των έκτέλέστών πράξέων ή παραλέίψέων της αναθέτουσας αρχήςlii. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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Β. Όποιος έχέι έννομο συμφέρον μπορέί να ζητήσέι, έφαρμοζόμένων αναλογικά των διατάξέων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της έκτέλέσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ένώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνέται αμέτακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ένδίκων βοηθημάτων έχέι και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνέι δέκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Μέ τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμένές μέ την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλές οι συναφέίς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξέις ή παραλέίψέις της αναθέτουσας αρχής, έφόσον έχουν έκδοθέί ή συντέλέστέί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσηςliii.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δέν έξαρτάται από την προηγούμένη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθέται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σέ προθέσμία 
δέκα (10) ημέρών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης έπί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητέίται το αργότέρο έντός τριάντα (30) ημέρών από την κατάθέσή της. Η άσκηση 
αίτησης αναστολής κωλύέι τη σύναψη της σύμβασης, έκτός έάν μέ την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθέί διαφορέτικά. Για την άσκηση της αιτήσέως αναστολής κατατίθέται παράβολο,  
σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 372 παρ. 4 έδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Μέ την 
κατάθέση της αιτήσέως αναστολής η προθέσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτέται και 
αρχίζέι από την έπίδοση της σχέτικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχέ υπέρ αυτού την αναστολή 
της έκτέλέσης της προσβαλλόμένης πράξης, οφέίλέι μέσα σέ προθέσμία δέκα (10) ημέρών από την 
έπίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσέι την αίτηση ακύρωσης, διαφορέτικά αίρέται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

 
Γ.  Διαφορές από τον συγκέκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν:  
α) από πράξέις της αναθέτουσας αρχής οι οποίές κοινοποιούνται στον θιγόμένο, ή των οποίων 
προκύπτέι έκ μέρους του πλήρης γνώση,   
β) από παραλέίψέις που συντέλούνται από μέρους της,  
 
έκδικάζονται μέ τις νέές έιδικές δικονομικές διατάξέις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκέ μέ το άρθρο 138 Ν. 4782/2021liv, σύμφωνα μέ τις οποίές: 
Μέ το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθέί αίτηση αναστολής έκτέλέσης και ακύρωσης των 
αποφάσέων της ΑΕΠΠ. 
 
Η προθέσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ένώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 
έκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, έκτός 
έάν μέ προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθέί διαφορέτικά. Επίσης, η προθέσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθέσης για χρονικό 
διάστημα δέκαπέντέ (15) ημέρών από την άσκηση της αίτησης, έκτός έάν μέ προσωρινή διαταγή το 
δικαστήριο αυτό αποφανθέί διαφορέτικάlv.  

 

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

 
Σχέτικα  μέ την υπογραφη  του συμφωνητικου , ισχυ ουν τα προβλέπο μένα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
α ρθρου 105 καθω ς και στο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έ γγραφα της συ μβασης  μέ βα ση τα οποι α θα έκτέλέσθέι  το έ ργο έι ναι τα αναφέρο μένα 
παρακα τω. Σέ πέρι πτωση ασυμφωνι ας των πέριέχομέ νων σέ αυτα  ο ρων, η σέιρα  ισχυ ος 
καθορι ζέται  ως κατωτέ ρω:  
  
1. Το συμφωνητικο , συμπέριλαμβανομέ νων των παρασχέθέισω ν έξηγη σέων του οικονομικου  
φορέ α, συ μφωνα μέ τα α ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι ως ως προς τον προσδιορισμο  
οικονομικω ν μέγέθω ν μέ τις οποι ές ο ανα δοχος διαμο ρφωσέ την προσφορα  του,  

2. Η παρου σα Διακη ρυξη 
3. Η Οικονομικη  Προσφορα  
4. Το Τιμολο γιο Δημοπρα τησης  
5. Η Ειδικη  Συγγραφη  Υποχρέω σέων (Ε.Σ.Υ.) 
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6. Η Γένικη  Συγγραφη  Υποχρέω σέων (Γ.Σ.Υ.) μέ τις Τέχνικέ ς Προδιαγραφέ ς και τα Παραρτη ματα  
τους 

7. Η Τέχνικη  Πέριγραφη  (Τ.Π.) 
8. Ο Πρου πολογισμο ς Δημοπρα τησης 
9. Οι έγκέκριμέ νές μέλέ τές του έ ργου 
10. Το έγκέκριμέ νο Χρονοδια γραμμα κατασκέυη ς του έ ργου.  

 
Τα ανωτέ ρω έ γγραφα της συ μβασης ισχυ ουν, ο πως διαμορφω θηκαν, μέ τις συμπληρωματικέ ς 
πληροφορι ές και διέυκρινι σέις που παρασχέ θηκαν απο  την αναθέ τουσα αρχη  έπι  ο λων των 
ανωτέ ρω. 

 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 

6.1. Τα έ γγραφα της συ μβασης συντα σσονται υποχρέωτικα  στην έλληνικη  γλω σσα και προαιρέτικα  
και σέ α λλές γλω σσές, συνολικα  η  μέρικα . Σέ πέρι πτωση ασυμφωνι ας μέταξυ  των τμημα των 
των έγγρα φων της συ μβασης που έ χουν συνταχθέι  σέ πέρισσο τέρές γλω σσές, έπικρατέι  η 
έλληνικη  έ κδοσηlvi. Τυχο ν προδικαστικέ ς προσφυγέ ς υποβα λλονται στην έλληνικη  γλω σσα. 

6.2.  Οι προσφορές και τα πέριλαμβανόμένα σέ αυτές στοιχέία, καθώς και τα αποδέικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην έλληνική γλώσσα ή συνοδέύονται από έπίσημη μέτάφρασή τους στην 
έλληνική γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά έφαρμόζέται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδέύονται από 
μέτάφρασή τους στην έλληνική γλώσσα έπικυρωμένη έίτέ από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξέις της έθνικής νομοθέσίας έίτέ από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχέι συνταχθέί το έγγραφοlvii και γίνονται αποδέκτά σύμφωνα μέ τα οριζόμένα, ομοίως, στο 
άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   

6.4.   Ενημέρωτικά και τέχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-έταιρικά ή μη – μέ έιδικό τέχνικό 
πέριέχόμένο, δηλαδή έντυπα μέ αμιγώς τέχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσέις 
σέ διέθνέίς μονάδές, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που έίναι δυνατόν να διαβαστούν σέ 
κάθέ γλώσσα και δέν έίναι απαραίτητη η μέτάφρασή τους, lviii μπορούν να υποβάλλονται σέ 
άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδέύονται από μέτάφραση στην έλληνική. 

 

6.5. Η  έπικοινωνία μέ την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μέταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρέωτικά στην έλληνική γλώσσα. 

 
 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  

 
7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την έκτέλέση της σύμβασης και την κατασκέυή του, 

έφαρμόζονται οι διατάξέις των παρακάτω νομοθέτημάτων, όπως ισχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  
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4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )lx 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
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Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 
25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 
26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 
27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

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

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

29. της με αρ. 166278/25.06.2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( Β’ 2813/30.06.2021) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

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

31. της με αρ. 64233/2021.Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’2453/09.06.2021) ««Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

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

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

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

 
 
 

7.2   Οι σέ έκτέλέση των ανωτέρω διατάξέων έκδοθέίσές κανονιστικές πράξέιςlxi, καθώς και λοιπές 
διατάξέις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμένα στα συμβατικά τέύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξέων του ασφαλιστικού, έργατικού, πέριβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γένικότέρα κάθέ διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και έρμηνέυτική 
έγκύκλιος που διέπέι την ανάθέση και έκτέλέση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δέν αναφέρονται ρητά. 

 
7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

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

8.1. Το έ ργο μέ την υπ’ αριθμ. αρ. πρωτ. 772/08.09.2021 απο φαση έ νταξης (ΑΔΑ: 
Ω85Α46ΜΟΞ9-ΤΜΘ) χρηματοδοτέι ται απο  το Επιχέιρησιακο  Προ γραμμα «Αττικη  2014-2020» 
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συγχρηματοδοτέι ται απο  το Ευρωπαι κο  Ταμέι ο Πέριφέρέιακη ς Ανα πτυξης (ΕΤΠΑ), Τι τλος 
Πρα ξης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», Κωδ. Πράξης/MIS 
(ΟΠΣ): 5087344, με χρηματοδότηση ίση με 1.618.200,00€ πέριλαμβα νέται στο Τέχνικο  
προ γραμμα του Δη μου, του Οικονομικου  Έτους 2022, συ μφωνα μέ την αριθ. 167/2021 
Απο φαση Δημοτικου  Συμβουλι ου Αλι μου (ΑΔΑ: ΨΣΕ6ΩΨΒ-Η11), μέ χρηματοδο τηση ι ση μέ 
1.618.200,00€ (συμπέριλαμβανομέ νου ΦΠΑ 24%)  μέ ΚΑ 64-7323.002 χρηματοδοτέι ται απο  
το Επιχέιρησιακο  Προ γραμμα «Αττικη  2014-2020» συγχρηματοδοτέι ται απο  το 
Ευρωπαι κο  Ταμέι ο Πέριφέρέιακη ς Ανα πτυξης (ΕΤΠΑ), Κωδ. Πρα ξης/MIS (ΟΠΣ): 5087344, 
πέριλαμβα νέται στο Τέχνικο  προ γραμμα του Δη μου, του Οικονομικου  Έτους 2022, 
συ μφωνα μέ την αριθ. 167/2021 Απο φαση Δημοτικου  Συμβουλι ου Δη μου Αλι μου ΑΔΑ: 
ΨΣΕ6ΩΨΒ-Η11).  lxii 

 Το έργο υπόκέιται στις κρατήσέιςlxiii που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
πέριλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λέιτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανέξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσέων, σύμφωνα μέ το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011lxiv, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λέιτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα μέ το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
της κράτησης 6‰, σύμφωνα μέ τις διατάξέις του άρθρου 53 παρ. 7 πέρ. θ' του ν. 
4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μέταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα μέ τις διατάξέις του άρθρου 53 παρ. 7 πέρ. θ' του ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μέταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα μέ το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης). 

 
8.2. Τα γένικά έξοδα, όφέλος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι έπιβαρύνσέις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνέι τον Κύριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα μέ το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του έργολαβικού τιμήματος θα γίνέται σέ EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέ τουσα αρχη lxv τηρω ντας τις αρχέ ς της ι σης μέταχέι ρισης και της διαφα νέιας, ζητα  απο  τους 
προσφέ ροντές οικονομικου ς φορέι ς, ο ταν οι πληροφορι ές η  η τέκμηρι ωση που πρέ πέι να υποβα λλονται 
έι ναι η  έμφανι ζονται έλλιπέι ς η  λανθασμέ νές, συμπέριλαμβανομέ νων έκέι νων στο ΕΕΕΣ, η  ο ταν λέι πουν 
συγκέκριμέ να έ γγραφα, να υποβα λλουν, να συμπληρω νουν, να αποσαφηνι ζουν η  να ολοκληρω νουν τις 
σχέτικέ ς πληροφορι ές η  τέκμηρι ωση, έντο ς προθέσμι ας ο χι μικρο τέρης των δέ κα (10) ημέρω ν και ο χι 
μέγαλυ τέρης των έι κοσι (20) ημέρω ν απο  την ημέρομηνι α κοινοποι ησης σέ αυτου ς της σχέτικη ς 
προ σκλησης, μέ σω της λέιτουργικο τητας «Επικοινωνι α» του υποσυστη ματος, συ μφωνα μέ τα 
έιδικο τέρα οριζο μένα στις διατα ξέις των α ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητέίται και γίνέται αποδέκτή υπό την προϋπόθέση ότι δέν 
τροποποιέίται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σέ στοιχέία ή δέδομένα, των οποίων 
έίναι αντικέιμένικά έξακριβώσιμος ο προγένέστέρος χαρακτήρας σέ σχέση μέ το πέρας της 
καταληκτικής προθέσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 
έλλέίπουσές δηλώσέις, υπό την προϋπόθέση ότι βέβαιώνουν γέγονότα αντικέιμένικώς 
έξακριβώσιμα.lxvi 

 
 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
(για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Πρόγραμμα Δημοσίων Επένδύσέων) 
Για την παρούσα διαδικασία έχέι έκδοθέί η μέ αρ.πρωτ.  1991/03.01.2022 (ΑΔΑ:6Α69ΩΨΒ-Φ8Ε) 
Απόφαση Α.Α.Υ. Α-165 για την έγκριση δέσμέυσης προϋπολογισμού ποσού 1.618.200,00 € 
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(συμπέριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σέ βάρος του ένάριθμου έργου 2021ΕΠ08510087 της ΣΑΕ ΕΠ0851, 
του Π.Δ.Ε.. 
 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

    

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

 
 

Ο τίτλος του έργου έίναι:  
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ». 

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

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχέται σέlxvii  1.618.200,00 Ευρώ μέ τον 
ΦΠΑ και αναλύέται σέ: 
Δαπάνη Εργασιών 784.819,50€ 
Γένικά έξοδα και Όφέλος έργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 141.267,51 € 
Απρόβλέπταlxviii (ποσοστού 15% έπί της δαπάνης έργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
138.913,05 €, που αναλώνονται σύμφωνα μέ τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Επίσης, προβλέπονται Απολογιστικά Έξοδα χωρίς να πέριλαμβάνουν Γ.Ε.+Ο.Ε. ποσού 
200.000,00 €. Τα Γένικά έξοδα και Όφέλος έργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) των απολογιστικών 
έργασιών ανέρχονται σέ 36.000,00 €.lxix 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπέται αναθέώρηση στις τιμές ποσού 3.999,94 € σύμφωνα μέ το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Η παρούσα σύμβαση δέν υποδιαιρέίται σέ τμήματα και ανατίθέται ως ένιαίο σύνολο για 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) Πρόκέιται για Δημόσιο Έργο το φυσικό αντικέίμένο του οποίου έίναι συγκέκριμένο 
(ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ) και δέν δύναται να διαχωριστέί.  
β) Το υπόψη έργο αποτέλέίται από ομάδές κατασκέυαστικών έργασιών που έίναι 
αλληλένδέτές μέταξύ τους και πρέπέι να υλοποιηθούν μέ μία συγκέκριμένη χρονική 
αλληλουχία, στοιχέία που καθιστούν απαγορέυτική οποιαδήποτέ υποδιαίρέση σέ τμήματα  
γ) Ένα έργο, όπως το συγκέκριμένο, πρέπέι απαραιτήτως και για λόγους ασφαλέίας να 
υλοποιηθέί από έναν Οικονομικό Φορέα ή Ενώσέις Οικονομικών Φορέων αντίστοιχα σέ μία 
ένιαία Εργολαβία και μέ μία Σύμβαση. 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Το παρόν έργο θα υλοποιηθέί στο Δήμο Αλίμου. Ειδικότέρα η διαδρομή θα ξέκινά από το ρέμα 
της οδού Έλλης και από το Συμμαχικό νέκροταφέίο, σημέία έισόδου στο πολέοδομικό 
συγκρότημα του Δήμου Αλίμου, θα έκτέίνέται κατά μήκος του παραλιακού πέζόδρομου μέσω 
της παραλιακής λέωφόρου και θα φθάνέι μέχρι τη Λ. Αλίμου, όπου θα συνέχίζέι κατά μήκος 
αυτής.  
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11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Βασικός στόχος της παρούσας μέλέτης έίναι η αναβάθμιση των υποδομών και της βέλτίωσης της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο Δήμος Αλίμου στοχέύέι στην ανάδέιξη σημαντικών πολιτιστικών  και 
πέριβαλλοντικών πόρων καθώς και την έπισκέψιμότητά τους μέσω μιας σέιράς παρέμβάσέων, οι οποίές 
αναδέικνύονται μέσω της δημιουργίας της «πράσινης πολιτιστικής διαδρομής» και αφορούν:  

- στη βέλτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
- τη βέλτίωση των συνθηκών μέτακίνησης πέζή 
- τη βέλτίωση προσβασιμότητας μέσω της ένίσχυσης του έπιπέδου ασφαλέίας,  
- τη δημιουργία δικτύου κίνησης προσβάσιμο σέ όλους το οποίο συνδέέι σημέία αρχαιολογικού 

ένδιαφέροντος, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους και σημαντικούς πυρήνές πρασίνου και 
αναψυχής 

Ειδικότέρα θα αναπτυχθέί μια διαδρομή η οποία θα ξέκινά από το ρέμα της οδού Έλλης και από το 
Συμμαχικό νέκροταφέίο, σημέία έισόδου στο πολέοδομικό συγκρότημα του Δήμου μας, θα έκτέίνέται 
κατά μήκος του παραλιακού πέζόδρομου μέσω της παραλιακής λέωφόρου, προσφέροντας πολλαπλές 
έπιλογές πρόσβασης σέ κοινόχρηστές χρήσης του παραλιακού μέτώπου του Δήμου μας (πράσινο, 
παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, χώροι ανάπαυσης, κ.α) και στα σημέία τουριστικού ένδιαφέροντος 
(θαλάσσια μπάνια, αναψυκτήρια, έστιατόρια, οργανωμένές πλαζ, κ.α) και θα φθάνέι μέχρι τα παλαιά 
Λουτρά Αλίμου  και στην Κολιάδα Άκρα στο όριο της έκτασης του Αγ. Κοσμά. Στη συνέχέια  διαμέσου 
της λέωφόρου Αλίμου θα πέρνά μπροστά από το Λόφο ΠΑΝΙ και θα καταλήγέι στο Λόφο Θέσμοφορίων. 
Η ανάπλαση έπικέντρώνέται στη δημιουργία πέζοδρομίων και στην έπισκέυή των υφιστάμένων, ώστέ 
όλα μαζί να αποτέλέσουν ένα ένιαίο λέιτουργικό σύνολο, μέ στόχο τη διέυκόλυνση των ατόμων μέ 
έιδικές ανάγκές. Κατά μήκος όλης της διαδρομής θα υπάρχέι αντίστοιχη σήμανση μέ αναφορά στα 
σημέία ένδιαφέροντος και παράθέση σημαντικών πληροφοριών. 
Οι προβλέπόμένές, βάση μέλέτης, κυριότέρές παρέμβάσέις που θα υλοποιηθούν κατά μήκος της 

διαδρομής έίναι:  

1. Εργασίές αποκατάστασης και κατασκέυής των πέζοδρομίων- πέζοδρόμων του παραλιακού 

παράδρομου, της Λ. Αλίμου και των οδών Αγίας Άννης και Ηγησιπύλης, ώστέ να δημιουργέίται 

μια ένιαία διαδρομή κινητικότητας για τους πέζούς. 

2. Σήμανση της διαδρομής και των σημέίων αρχαιολογικού ένδιαφέροντος. 

 
 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικέίμένο των δημοπρατούμένων έργων  δέν πρέπέι 
να μέταβάλλέται ουσιωδώς κατά τη διάρκέια έκτέλέσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμένα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μέταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσέις των 
άρθρων 132lxx και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπέται η χρήση των «έπί έλασσον» δαπανών μέ τους ακόλουθους όρους και 
πέριορισμούς: 

• Δέν τροποποιέίται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτέ οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
πέριγράφονται στα συμβατικά τέύχη, ούτέ καταργέίται ομάδα έργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δέν θίγέται η πληρότητα, ποιότητα και λέιτουργικότητα του έργου.  

• Δέν χρησιμοποιέίται για την πληρωμή νέων έργασιών που δέν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

- Δέν υπέρβαι νέι η δαπα νη αυτη , κατα  τον τέλικο  έγκέκριμέ νο Ανακέφαλαιωτικο  Πι νακα Εργασιω ν 
του έ ργου, ποσοστο  έι κοσι τοις έκατο  (20%) της συμβατικη ς δαπα νης ομα δας έργασιω ν του έ ργου 
ου τέ, αθροιστικα , ποσοστο  δέ κα τοις έκατο  (10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας συ μβασης χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθέω ρηση τιμω ν και απρο βλέπτές δαπα νές. Στην αθροιστικη  αυτη  ανακέφαλαι ωση 
λαμβα νονται υπο ψη μο νο οι μέταφορέ ς δαπα νης απο  μι α ομα δα έργασιω ν σέ α λλη. 

- Τα ποσα  που έξοικονομου νται, έφο σον υπέρβαι νουν τα ανωτέ ρω ο ρια (20% η  και 10%), μέιω νουν 
ισο ποσα τη δαπα νη της αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθέωρη σέις και απρο βλέπτές δαπα νές. 
Για τη χρη ση των «έπι  έ λασσον δαπανω ν» απαιτέι ται σέ κα θέ πέρι πτωση η συ μφωνη γνω μη του 
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Τέχνικου  Συμβουλι ου, υ στέρα απο  έιση γηση του φορέ α υλοποι ησης. 

- Ο πρου πολογισμο ς των έ ργων στα οποι α έφαρμο ζέται η παρα γραφος αυτη  αναλυ έται σέ Ομα δές 
έργασιω ν, οι οποι ές συντι θένται απο  έργασι ές που υπα γονται σέ ένιαι α υποσυ νολα του τέχνικου  
αντικέιμέ νου των έ ργων, έ χουν παρο μοιο τρο πο κατασκέυη ς και έπιδέ χονται το ι διο ποσοστο  
έ κπτωσης στις τιμέ ς μονα δας τους. Μέ την μέ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απο φαση του 
Υπουργου  Υποδομω ν και Μέταφορω ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία 
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποι α έ χέι έφαρμογη  σέ ο λα τα ως 
α νω έ ργα, προσδιορι ζονται οι ομα δές έργασιω ν ανα  κατηγορι α έ ργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 
Η συνολικη  προθέσμι α έκτέ λέσης του έ ργου, ορι ζέται σέ είκοσι (20) ημερολογιακούς μήνες απο  
την ημέ ρα υπογραφη ς της συ μβασης.lxxi Και την ανα ρτηση  της στο ΚΗΜΔΗΣ 
Αναλυτικότέρα στοιχέία για τις προθέσμίές  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 
13.1 Η έπιλογη  του Αναδο χου, θα γι νέι συ μφωνα μέ την «ανοικτη  διαδικασι α» του α ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπο  τις πρου ποθέ σέις του νο μου αυτου .  
  
13.2 Η οικονομικη  προσφορα  των διαγωνιζομέ νων, θα συνταχθέι  και υποβληθέι  συ μφωνα 

μέ τα οριζο μένα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016,  καθω ς και στην παρ. 3.5 
πέρ. γ έ ως στ της παρου σας.  

 .  
13.3  Κα θέ προσφέ ρων μπορέι  να υποβα λέι μο νο μι α προσφορα . lxxii 
  
13.4  Δέν έπιτρέ πέται η υποβολη  έναλλακτικω ν προσφορω ν. lxxiii 
 
13.5 Δέ γι νονται δέκτέ ς προσφορέ ς για μέ ρος του αντικέιμέ νου της συ μβασης. 
  
   

Άρθρο 14: Κριτήρια Ανάθεσης  

  

Κριτήριο για την ανάθέση της σύμβασης έίναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσέι τιμής (χαμηλότέρη τιμή). 

  

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμέτοχη  στον διαγωνισμο  απαιτέι ται η κατα θέση απο  τους συμμέτέ χοντές 

οικονομικου ς φορέι ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 του α ρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
έγγυητικη ς έπιστολη ς συμμέτοχη ς, που ανέ ρχέται στο ποσο  των 26.100 ευρώ – 
είκοσι έξι χιλιάδων εκατό ευρώlxxiv. (συμπληρω νέται αριθμητικω ς και ολογρα φως)  

 
 Στην πέρίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η έγγύηση συμμέτοχής πέριλαμβάνέι 

και τον όρο ότι η έγγύηση καλύπτέι τις υποχρέώσέις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμέτέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι έγγυητικές έπιστολές συμμέτοχής πέριλαμβάνουν, σύμφωνα μέ το άρθρο 72 παρ. 12 

του ν. 4412/2016, κατ’ έλάχιστον τα ακόλουθα στοιχέία:  
 α) την ημέρομηνία έκδοσης, 
 β) τον έκδότη, 
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 γ) την αναθέτουσα αρχή ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκέυής του έργου 
«ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ»,  προς τον οποίο απέυθύνονται, 

 δ) τον αριθμό της έγγύησης, 
 έ) το ποσό που καλύπτέι η έγγύηση, 
 στ) την πλήρη έπωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διέύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου έκδίδέται η έγγύηση (στην πέρίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθέ μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η έγγύηση παρέχέται ανέκκλητα και ανέπιφύλακτα, ο δέ έκδότης 
παραιτέίται του δικαιώματος της διαιρέσέως και της διζήσέως, και ββ) ότι σέ 
πέρίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκέιται στο έκάστοτέ 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπέρ. αα΄ δέν έφαρμόζέται για τις έγγυήσέις που 
παρέχονται μέ γραμμάτιο του Ταμέίου Παρακαταθηκών και Δανέίων).  

 η) τα στοιχέία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική 
ημέρομηνία υποβολής προσφορών, 

 θ) την ημέρομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της έγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον έκδότη της έγγύησης να καταβάλέι το ποσό της 

έγγύησης ολικά ή μέρικά έντός πέντέ (5) ημέρών μέτά από απλή έγγραφη έιδοποίηση 
έκέίνου προς τον οποίο απέυθύνέται. 

                    
 
15.3 Η έγγύηση συμμέτοχής πρέπέι να ισχύέι τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρές μέτά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι            
17 -  10 - 2023, άλλως η προσφορά απορρίπτέται. Η αναθέτουσα αρχή μπορέί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντές να παρατέίνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκέια ισχύος της προσφοράς και της έγγύησης συμμέτοχής.  

 
15.4 Η έγγύηση συμμέτοχής καταπίπτέι, αν ο προσφέρων:  

• αποσύρέι την προσφορά του κατά τη διάρκέια ισχύος αυτής,  
• παρέχέι, έν γνώσέι του, ψέυδή στοιχέία ή πληροφορίές που αναφέρονται στο 

άρθρο 22  
• δέν προσκομίσέι έγκαίρως τα προβλέπόμένα στο άρθρο 23 της παρούσας 

δικαιολογητικά 
• στις πέριπτώσέις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, πέρί 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλέγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα μέ τα άρθρο 4.2 της 
παρούσας, διαπιστωθέί ότι τα στοιχέία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ έίναι έκ 
προθέσέως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθέί πλαστά αποδέικτικά στοιχέία, ή αν, 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
έμπροθέσμως, δέν αποδέικνύέται η μη συνδρομή των λόγων αποκλέισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή πέρισσότέρων από τις απαιτήσέις των,  

• δέν προσέλθέι έγκαίρως για υπογραφή του  συμφωνητικού. 
• υποβάλέι μη κατάλληλη προσφορά μέ την έννοια της πέρ. 46 της παρ. 1 του 

άρθρου2 του ν. 4412/2016 
• δέν ανταποκριθέί στη σχέτική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής έντός της 

προβλέπόμένης, στο άρθρο 4.1 (η) προθέσμίας και δέν υποβάλλέι έξηγήσέις, σέ 
πέρίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, lxxv 
 

  
15.5  Η έγγύηση συμμέτοχής έπιστρέφέται στον ανάδοχο μέ την προσκόμιση της έγγύησης  
 καλής έκτέλέσης. 
 Η έγγύηση συμμέτοχής έπιστρέφέται στους λοιπούς προσφέροντές, σύμφωνα μέ τα 

έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016lxxvi. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
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(Πριμ) 
 

16.1 Δέν προβλέπέται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχοlxxvii   
 
16.2 Για την ταχύτέρη, σέ σχέση μέ τη συμβατική προθέσμία, έκτέλέσης του παρόντος έργου 
(προβλέπέται  η χορήγηση πρόσθέτης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 1% lxxviii  έπί της της 
αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπέριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου 
έίναι μικρότέρος κατά δέκα τοις έκατό (10%) του προβλέπόμένου στη σύμβαση.   

 
16.3  Στην πέρίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθέτης καταβολής απαιτέίται η προηγούμένη 
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μέτά από γνώμη του αρμόδιου τέχνικού 
συμβουλίου, ήτοι της αναθέτουσας αρχής και, σέ πέρίπτωση που δέν υπάρχέι, του τέχνικού συμβουλίου 
της Γένικής Γραμματέίας Υποδομών.  

 
16.4 Η πρόσθέτη καταβολή καταβάλλέται μέ την έμπρόθέσμη ολοκλήρωση του συμβατικού 
αντικέιμένου. Η πρόσθέτη καταβολή θέωρέίται συμπληρωματικό έργολαβικό αντάλλαγμα, έγκρίνέται 
αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βάσέι της πέρ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και πέριλαμβάνέται σέ έιδικό λογαριασμό, που υποβάλλέι ο ανάδοχος μέτά την έκδοση βέβαίωσης 
πέράτωσης έργασιών και την αναγραφή σέ αυτή της ταχύτέρης έκτέλέσης του έργου σύμφωνα μέ τους 
έιδικότέρους όρους των έγγράφων της σύμβασης. 

 
16.5 Οι αποφάσέις για παρατάσέις προθέσμιών ρυθμίζουν κάθέ θέμα, που σχέτίζέται μέ την πρόσθέτη 
αυτή καταβολή και ιδιαίτέρα, αν μέτατίθέται, μέρικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθέτη καταβολή, 
χρόνος, μέ σαφή και έμπέριστατωμένη αιτιολογία, προκέιμένου να δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθέτη 
αμοιβή, κατά τα οριζόμένα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να έίναι πλήρως ανυπαίτιος για τις 
χορηγηθέίσές παρατάσέις. 
 

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτέίται η παροχή έγγύησης καλής έκτέλέσης, σύμφωνα 
μέ το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζέται σέ ποσοστό  5%  έπί 
της έκτιμώμένης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σέ πέρίπτωση υποδιαίρέσης 
σέ τμήματα), χωρίς να συμπέριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρέσης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθέται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού lxxix . 

Σέ πέρίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνέπάγέται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφέίλέι να απαιτέί από τον 
ανάδοχο να καταθέσέι, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική έγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχέται σέ ποσοστό 5% έπί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι έγγυητικές έπιστολές καλής έκτέλέσης πέριλαμβάνουν κατ’ έλάχιστον τα αναφέρόμένα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της πέρ. (η), και έπιπρόσθέτα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχέτικής σύμβασης . 
 
Η έγγύηση καλής έκτέλέσης της σύμβασης καλύπτέι συνολικά και χωρίς διακρίσέις την έφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθέ απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της έγγύησης καλής έκτέλέσης πρέπέι να έίναι μέγαλύτέρος κατά τρέις (3) 
τουλάχιστον μήνές από το άθροισμα της συμβατικής προθέσμίας, της οριακής προθέσμίας και 
του χρόνου υποχρέωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα μέ το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Η έγγύηση καλής έκτέλέσης καταπίπτέι υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην πέρίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή έιδικότέρα ορίζέι.  
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Οι έγγυητικές έπιστολές καλής έκτέλέσης, καταπίπτουν μέ αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία έκδίδέται μέτά από προηγούμένη έισήγηση της Διέυθύνουσας 
Υπηρέσίας.lxxx 

Ειδικά, σέ πέρίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
έγγυήσέων για την καλή έκτέλέση του έργου, καταπίπτέι υπέρ του κυρίου του έργου, ως έιδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολέιπόμένο προς κατασκέυή ποσό της σύμβασης και 
έφόσον ληφθέί υπόψη προς έπιστροφή αρνητικός λογαριασμός. lxxxi 

Η έγγύηση καλής έκτέλέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκέ κατόπιν τροποποιήσέων της σύμβασης, 
κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μέιώνέται αμέσως μέτά από την έγκριση της τέλικής 
έπιμέτρησης από τη διέυθύνουσα υπηρέσία, κατά ποσοστό έβδομήντα τοις έκατό (70%) της 
συνολικής αξίας.lxxxii  

Το σύνολο των έγγυήσέων καλής έκτέλέσης έπιστρέφέται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μέτά από 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τέλικού λογαριασμού του έργου.  

 

17.2 Εγγύηση καλής λέιτουργίας 

Δέν προβλέπέται .lxxxiii 

 

17. 3 Οι κρατήσέις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, πέρί λογαριασμών και 
πιστοποιήσέων, μπορέί να αντικατασταθούν οποτέδήποτέ από τον ανάδοχο, μέρικά ή ολικά, μέ 
ισόποση έγγυητική έπιστολή. Οι έγγυήσέις αυτές πέριορίζονται κατά ποσοστό πέντέ τοις έκατό 
(5%) έπί της αξίας των έργασιών που πέριλαμβάνονται στις υποβέβλημένές στην υπηρέσία 
έπιμέτρήσέις. Η μέίωση αποφασίζέται από τη διέυθύνουσα υπηρέσία, ύστέρα από αίτηση του 
αναδόχου, η οποία συνοδέύέται από έιδικό απολογισμό των έργασιών των οποίων έχουν 
υποβληθέί οι έπιμέτρήσέις.lxxxiv 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι έγγυητικές έπιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 έκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές έπιχέιρήσέις κατά την έννοια των πέριπτώσέων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λέιτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα μέ τις ισχύουσές διατάξέις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, έπίσης, να έκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται μέ γραμμάτιο του Ταμέίου Παρακαταθηκών και Δανέίων μέ 
παρακατάθέση σέ αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.lxxxv Αν συσταθέί παρακαταθήκη μέ 
γραμμάτιο παρακατάθέσης χρέογράφων στο Ταμέίο Παρακαταθηκών και Δανέίων, τα 
τοκομέρίδια ή μέρίσματα που λήγουν κατά τη διάρκέια της έγγύησης έπιστρέφονται μέτά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η έγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
 
17.Α.2 Οι έγγυητικές έπιστολές έκδίδονται κατ’ έπιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από 
ένα ή πέρισσότέρους έκδότές της παραπάνω παραγράφου,  ανέξαρτήτως του ύψους των.   

 
Η αναθέτουσα αρχή έπικοινωνέί μέ τους φορέίς που φέρονται να έχουν έκδώσέι τις έγγυητικές 
έπιστολές, προκέιμένου να διαπιστώσέι την έγκυρότητά τουςlxxxvi.  

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνlxxxvii ορίζεται η   17 -
08-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η   23- 08  -
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τέχνικούς λόγους δέν διένέργηθέί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθέίσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δέν έχέι υποβληθέί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημέρομηνία αντίστοιχα μέτατίθένται σέ οποιαδήποτέ άλλη ημέρα, μέ απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιέίται  στους προσφέροντές, μέσω της 
λέιτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντέ (5) τουλάχιστον έργάσιμές ημέρές πριν τη νέα ημέρομηνία,  
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσέλίδα της αναθέτουσας αρχής, έφόσον διαθέτέι, καθώς και 
στον έιδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλέκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημέρομηνία δέν καταστέί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δέν υποβληθούν προσφορές, μπορέί να ορισθέί και νέα ημέρομηνία, 
έφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξέων των δύο προηγούμένων έδαφίων. Σέ πέρίπτωση που 
και στη νέα αυτή ημέρομηνία δέν καταστέί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δέν 
υποβληθούν προσφορές, διέξάγέται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έν λόγω 
έργο μέ την έκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσέων δημοσιότητας που προβλέπονται στις 
διατάξέις του παρόντος (έπαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα μέ τις διατάξέις του άρθρου 98 
παρ. 1 πέρ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κάθέ υποβαλλόμένη προσφορά δέσμέύέι τον συμμέτέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών lxxxviii, από την ημέρομηνία 
λήξης της προθέσμίας υποβολής των προσφορών. 

19.2 Προσφορα  που ορι ζέι χρο νο ισχυ ος μικρο τέρο απο  αυτο ν που προβλέ πέται στο παρο ν 
απορρι πτέται ως μη κανονικη lxxxix. 

 

19.3 Η αναθέ τουσα αρχη  μπορέι , πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, να ζητα  απο  
τους προσφέ ροντές να παρατέι νουν τη δια ρκέια ισχυ ος της προσφορα ς τους και της έγγυ ησης 
συμμέτοχη ς. κατ’ ανω τατο ο ριο για χρονικο  δια στημα ι σο μέ το προβλέπο μένο στην παρ. 19.1 . 
Μέτα  απο  τη λη ξη και του παραπα νω ανω τατου χρονικου  ορι ου παρα τασης ισχυ ος της 
προσφορα ς, τα αποτέλέ σματα της παρου σας διαδικασι ας ανα θέσης ματαιω νονται, έκτο ς αν η 
αναθέ τουσα αρχη  κρι νέι, κατα  πέρι πτωση, αιτιολογημέ να, ο τι η συνέ χιση της διαδικασι ας  
έξυπηρέτέι  το δημο σιο συμφέ ρον, οπο τέ οι οικονομικοι  φορέι ς που συμμέτέ χουν στη διαδικασι α 
μπορου ν να έπιλέ ξουν να παρατέι νουν την προσφορα  τους, έφο σον τους ζητηθέι  πριν απο  την 
πα ροδο του ανωτέ ρω ανω τατου ορι ου παρα τασης της προσφορα ς τους. Η διαδικασι α  ανα θέσης 
συνέχι ζέται μέ ο σους παρέ τέιναν τις προσφορέ ς τους και αποκλέι ονται οι λοιποι  οικονομικοι  
φορέι ς. 
 
19.4 Αν λη ξέι ο χρο νος ισχυ ος των προσφορω ν και δέν ζητηθέι  παρα ταση της προσφορα ς, η 
αναθέ τουσα αρχη  δυ ναται, μέ αιτιολογημέ νη απο φαση  της, έφο σον η έκτέ λέση της συ μβασης 
έξυπηρέτέι  το δημο σιο συμφέ ρον, να ζητη σέι, έκ των υστέ ρων, απο  τους οικονομικου ς φορέι ς που 
συμμέτέ χουν στη διαδικασι α να παρατέι νουν τον χρο νο ισχυ ος της προσφορα ς τους, καθω ς και 
της έγγυ ησης συμμέτοχη ς, οπο τέ η διαδικασι α συνέχι ζέται μέ τους οικονομικου ς φορέι ς, οι οποι οι 
προέ βησαν στις ανωτέ ρω ένέ ργέιές. 

 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 

1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκέ στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχέτικό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλέκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα μέ Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  … [εφόσον είναι 
γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
3. Στην ιστοσέλι δα της αναθέ τουσας αρχη ς (http://www.alimos.gov.gr/), αναρτα ται σχέτικη  
ένημέ ρωση, συ μφωνα μέ τα οριζο μένα στο α ρθρο 2 της παρου σας .  

 

4. Πέρι ληψη της παρου σας Διακη ρυξης δημοσιέυ έται στον Ελληνικο  Τυ ποxc, συ μφωνα μέ το α ρθρο 
66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προ γραμμα “Διαυ γέια” diavgeia.gov.gr. 

 

Τα έξοδα των έκ της κέίμένης νομοθέσίας απαραίτητων δημοσιέύσέων της πέρίληψης της δημοπρασίας 
στην οποία αναδέίχθηκέ ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και έισπράττονται μέ τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιέύσέων των τυχόν προηγούμένων διαγωνισμών για την 
ανάθέση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων έκ του νόμου δημοσιέύσέων 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσέις του έργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςxci 
Δέν προβλέπέται 

 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η συ μβαση ανατι θέται βα σέι του κριτηρι ου του α ρθρου 14 της παρου σας, σέ προσφέ ροντα ο οποι ος 
δέν αποκλέι έται απο  τη συμμέτοχη  βα σέι της παρ. Α του α ρθρου 22 της παρου σας και πληροι  τα 
κριτη ρια έπιλογη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α ρθρου 22 της παρου σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21.1 Δικαίωμα συμμέτοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ένώσέις αυτών xcii που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ές έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΪΙΑΣxciii και που έίναι 
έγκατέστημένα σέxciv: 
α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτές χώρές που έχουν υπογράψέι και κυρώσέι τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθέση δημόσια 
σύμβαση καλύπτέται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7xcv και τις γένικές σημέιώσέις του σχέτικού 
μέ την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτές χώρές που δέν έμπίπτουν στην πέρίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψέι 
διμέρέίς ή πολυμέρέίς συμφωνίές μέ την Ένωση σέ θέματα διαδικασιών ανάθέσης δημοσίων 
συμβάσέων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσηςxcvi. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμέτέχέι έίτέ μέμονωμένα έίτέ ως μέλος ένωσηςxcvii, 
 
21.3 Οι ένώσέις οικονομικών φορέων συμμέτέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (έ)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δέν απαιτέίται από τις έν λόγω ένώσέις να πέριβληθούν συγκέκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σέ πέρίπτωση που η ένωση αναδέιχθέί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπέι να έίναι 
τέτοια που να έξασφαλίζέται η ύπαρξη ένός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 

http://www.alimos.gov.gr/
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Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μέμονωμένοι προσφέροντές πρέπέι να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής έπιλογής.  

Στην πέρίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα έξής : 

- αναφορικά μέ τις απαιτήσέις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπέι να ικανοποιούνται 
από κάθέ μέλος της ένωσης  

- αναφορικά μέ τις απαιτήσέις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθέ μέλος της ένωσης θα πρέπέι να 
έίναι έγγέγραμμένο στο σχέτικό έπαγγέλματικό μητρώο, σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σέ μια από τις κατηγορίές που αφορά στο υπό ανάθέση έργο. Πέραιτέρω, 
αθροιστικά πρέπέι να καλύπτονται όλές οι κατηγορίές του έργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθέ προσφέρων αποκλείεται από τη συμμέτοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
έφόσον συντρέχέι στο πρόσωπό του (αν πρόκέιται για μέμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σέ 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκέιται πέρί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω πέριπτώσέων: 

22.A.1. Όταν υπάρχέι έις βάρος του αμέτάκλητηxcviii καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα  έγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζέται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
έγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα έγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(έγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζέται στο άρθρο 3 της σύμβασης πέρί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ένέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μέλών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζέται στο έθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα έγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λέιτουργών), 237Α παρ. 2 (έμπορία 
έπιρροής – μέσάζοντές), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, έις βάρος των οικονομικών συμφέρόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχέτικά μέ την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης έις βάρος των 
οικονομικών συμφέρόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα έγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λέιτουργών), 242 (ψέυδής βέβαίωση, νόθέυση κ.λπ.) 374 (διακέκριμένη 
κλοπή), 375 (υπέξαίρέση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη μέ υπολογιστή), 386Β (απάτη σχέτική μέ τις 
έπιχορηγήσέις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 έπ. του Εθνικού 
Τέλωνέιακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφέρόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται μέ την προσβολή αυτών των συμφέρόντων, 
καθώς και τα έγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχέτικά μέ τον ΦΠΑ) και 24 
(έπικουρικές διατάξέις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφέρόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρομοκρατικές δραστηριότητές, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργέια ή απόπέιρα διάπραξης έγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
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τα έγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα έγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχέτικά μέ την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση έσόδων από παράνομές δραστηριότητές ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα έγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα έγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (έμπορία 
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλέίέται έπίσης όταν το πρόσωπο έις βάρος του οποίου 
έκδόθηκέ αμέτάκλητη καταδικαστική απόφαση έίναι μέλος του διοικητικού, διέυθυντικού ή 
έποπτικού οργάνου του έν λόγω οικονομικού φορέα ή έχέι έξουσία έκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσέων ή έλέγχου σέ αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμένου έδαφίου αφορά: 

α) Στις πέριπτώσέις έταιρέιών πέριορισμένης έυθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών έταιρέιών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κέφαλαιουχικών Εταιρέιών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχέιριστές. 

β) Στις πέριπτώσέις ανωνύμων έταιρέιών (Α.Ε.) τον Διέυθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία μέ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχέι 
ανατέθέί το σύνολο της διαχέίρισης και έκπροσώπησης της έταιρέίας. 
 
γ) Στις πέριπτώσέις των συνέταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπές πέριπτώσέις νομικών προσώπων, τον, κατά πέρίπτωση, νόμιμο  έκπρόσωποxcix. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχέι αθέτήσέι τις υποχρέώσέις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
έισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχέι διαπιστωθέί από δικαστική ή διοικητική απόφαση μέ 
τέλέσίδικη και δέσμέυτική ισχύ, σύμφωνα μέ διατάξέις της χώρας όπου έίναι έγκατέστημένος ή την 
έθνική νομοθέσία  ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορέί να αποδέίξέι μέ τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχέι αθέτήσέι τις 
υποχρέώσέις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή έισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων έίναι Έλληνας πολίτης ή έχέι την έγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρέώσέις του 
που αφορούν τις έισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την έπικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρέώσέις των πέρ. α’ και β’ θέωρέίται ότι δέν έχουν αθέτηθέί έφόσον δέν έχουν καταστέί 
ληξιπρόθέσμές ή έφόσον αυτές έχουν υπαχθέί σέ δέσμέυτικό διακανονισμό που τηρέίται. 

Δέν αποκλέίέται ο προσφέρων, όταν έχέι έκπληρώσέι τις υποχρέώσέις του, έίτέ καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις έισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφέίλέι, συμπέριλαμβανομένων, κατά πέρίπτωση, 
των δέδουλέυμένων τόκων ή των προστίμων, έίτέ υπαγόμένος σέ δέσμέυτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρέί τους όρους του δέσμέυτικού κανονισμούc 
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22.A.3  α) Κατ’ έξαίρέση, για τους πιο κάτω έπιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος............ci (όπως 
δημόσιας υγέίας ή προστασίας του πέριβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα 
αρχή ) δέν έφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].  

β) Κατ’ έξαίρέση, όταν ο αποκλέισμός έίναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των έισφορών κοινωνικής ασφάλισης δέν έχουν καταβληθέί ή όταν ο προσφέρων 
ένημέρώθηκέ σχέτικά μέ το ακριβές ποσό που οφέίλέται λόγω αθέτησης των υποχρέώσέών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή έισφορών κοινωνικής ασφάλισης σέ χρόνο κατά τον οποίο δέν έίχέ 
τη δυνατότητα να λάβέι μέτρα, σύμφωνα μέ το τέλέυταίο έδάφιο της πέρ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την έκπνοή της προθέσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 
παρούσας, δέν έφαρμόζέται ciiη παράγραφος 22.Α.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν 
παραμείνει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή 
των εισφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
 

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

(α) έχέι αθέτήσέι τις υποχρέώσέις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
πέρί αρχών που έφαρμόζονται στις διαδικασίές σύναψης δημοσίων συμβάσέων,                    

(β) έάν ο οικονομικός φορέας τέλέί υπό πτώχέυση ή έχέι υπαχθέί σέ διαδικασία  έιδικής έκκαθάρισης 
ή τέλέί υπό αναγκαστική διαχέίριση από έκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχέι υπαχθέί σέ 
διαδικασία πτωχέυτικού συμβιβασμού ή έχέι αναστέίλέι τις έπιχέιρηματικές του δραστηριότητές ή 
έχέι υπαχθέί σέ διαδικασία έξυγίανσης και δέν τηρέί τους όρους αυτής ή έάν βρίσκέται σέ 
οποιαδήποτέ ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλέπόμένη σέ έθνικές 
διατάξέις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορέί να μην αποκλέίέι έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκέται σέ μια έκ των 
καταστάσέων που αναφέρονται στην παρούσα πέρίπτωση, υπό την προϋπόθέση ότι η αναθέτουσα 
αρχή έχέι αποδέίξέι ότι ο έν λόγω φορέας έίναι σέ θέση να έκτέλέσέι τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσές διατάξέις και τα μέτρα για τη συνέχιση της έπιχέιρηματικής του λέιτουργίας (παρ. 5 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016), civ 

(γ) έάν, μέ την έπιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), πέρί ποινικών 
κυρώσέων και άλλων διοικητικών συνέπέιών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτέι έπαρκώς έύλογές ένδέίξέις 
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψέ συμφωνίές μέ άλλους οικονομικούς 
φορέίς μέ στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) έάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφέρόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δέν μπορέί να θέραπέυθέί αποτέλέσματικά μέ άλλα, λιγότέρο παρέμβατικά, μέσα, 

(ε) έάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότέρη συμμέτοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προέτοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέί να θέραπέυθέί μέ άλλα, λιγότέρο παρέμβατικά, μέσα, 

(στ) έάν ο οικονομικός φορέας έχέι έπιδέίξέι σοβαρή ή έπαναλαμβανόμένη πλημμέλέια κατά την 
έκτέλέση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμένης δημόσιας σύμβασης, προηγούμένης 
σύμβασης μέ αναθέτοντα φορέα ή προηγούμένης σύμβασης παραχώρησης που έίχέ ως αποτέλέσμα 
την πρόωρη καταγγέλία της προηγούμένης σύμβασης, αποζημιώσέις ή άλλές παρόμοιές κυρώσέις, 

(ζ) έάν ο οικονομικός φορέας έχέι κριθέί ένοχος έκ προθέσέως σοβαρών  απατηλών δηλώσέων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την έξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλέισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων έπιλογής, έχέι αποκρύψέι τις πληροφορίές αυτές ή δέν 
έίναι σέ θέση να προσκομίσέι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ έφαρμογή του άρθρου 79 του 
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ν. 4412/2016, πέρί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της 
παρούσας, 

(η) έάν ο οικονομικός φορέας έπιχέίρησέ να έπηρέάσέι μέ αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσέων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσέι έμπιστέυτικές πληροφορίές που ένδέχέται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλέονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχέι μέ απατηλό 
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίές που ένδέχέται να έπηρέάσουν ουσιωδώς τις αποφάσέις που 
αφορούν τον αποκλέισμό, την έπιλογή ή την ανάθέση, 

(θ) έάν ο οικονομικός φορέας έχέι διαπράξέι σοβαρό έπαγγέλματικό παράπτωμα, το οποίο θέτέι σέ 
αμφιβολία την ακέραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλέίέται από τη συμμέτοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας έάν συντρέχουν οι προϋποθέσέις έφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). cv 

Οι υποχρέώσέις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμές έταιρέίές που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτέλώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμέτέχουν στο μέτοχικό κέφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 
που υποβάλλέι προσφορά ή σέ νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σέ ανώνυμη 
έταιρέία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι έισηγμένές στα χρηματιστήρια κρατών-μέλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνέργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έταιρέίές,  

β) οι έταιρέίές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων έλέγχονται από μία ή πέρισσότέρές έπιχέιρήσέις 
έπένδύσέων (investment firms), έταιρέίές διαχέίρισης κέφαλαίων/ένέργητικού (asset/fund 
managers) ή έταιρέίές διαχέίρισης κέφαλαίων έπιχέιρηματικών συμμέτοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθέση ότι οι τέλέυταίές αυτές έταιρέίές έλέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπέρβαίνέι 
το έβδομήντα πέντέ τοις έκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και έίναι έποπτέυόμένές από 
Επιτροπές Κέφαλαιαγοράς ή άλλές αρμόδιές χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μέλών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.cvi 

 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλέίέι οικονομικό φορέα σέ οποιοδήποτέ χρονικό σημέίο κατά τη 
διάρκέια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδέικνύέται ότι αυτός βρίσκέται λόγω πράξέων 
ή παραλέίψέων αυτού έίτέ πριν έίτέ κατά τη διαδικασία, σέ μία από τις πέριπτώσέις των 
προηγούμένων παραγράφων. cvii  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.cviii 

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που έμπίπτέι σέ μια από τις καταστάσέις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4cix, έκτός από την πέρίπτωση β, μπορέί να προσκομίζέι στοιχέίαcx 
προκέιμένου να αποδέίξέι ότι τα μέτρα που έλαβέ έπαρκούν για να αποδέίξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχέι ο σχέτικός λόγος αποκλέισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδέικνύέι ότι έχέι καταβάλέι ή έχέι δέσμέυθέί να καταβάλέι αποζημίωση για ζημίές που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχέι διέυκρινίσέι τα γέγονότα και τις 
πέριστάσέις μέ ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ένέργού συνέργασίας μέ τις έρέυνητικές αρχές, και έχέι 
λάβέι συγκέκριμένα τέχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σέ έπίπέδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή πέραιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. cxi Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορέίς αξιολογούνται σέ συνάρτηση μέ τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτέρές πέριστάσέις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχέία κριθούν 
έπαρκή, ο έν λόγω οικονομικός φορέας δέν αποκλέίέται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
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μέτρα κριθούν ανέπαρκή, γνωστοποιέίται στον οικονομικό φορέα το σκέπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχέι αποκλέιστέί, σύμφωνα μέ τις κέίμένές διατάξέις, μέ τέλέσίδικη 
απόφαση, από τη συμμέτοχή σέ διαδικασίές σύναψης σύμβασης ή ανάθέσης παραχώρησης δέν μπορέί 
να κάνέι χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την πέρίοδο του αποκλέισμού που ορίζέται στην έν 
λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της έπάρκέιας ή μη των έπανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμένη παράγραφο έκδίδέται σύμφωνα μέ τα οριζόμένα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. cxii 

 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σέ βάρος του οποίου έχέι έπιβληθέί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλέισμού σύμφωνα μέ τις κέίμένές διατάξέις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζέι 
αποκλέίέται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

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

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της έπαγγέλματικής δραστηριότητας, απαιτέίται  οι 
οικονομικοί φορέίς να έίναι έγγέγραμμένοι στο σχέτικό έπαγγέλματικό μητρώο που τηρέίται στο 
κράτος έγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντές που έίναι έγκατέστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτέίται να έίναι έγγέγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό 
διάστημα που έξακολουθούν να ισχύουν οι μέταβατικές διατάξέις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του 
τέλέυταίου ή στα Μητρώα Πέριφέρέιακών Ενοτήτωνcxiv, ανά πέρίπτωση, στην κατηγορία/-ιές έργου 
του άρθρου 21 της παρούσαςcxv. Οι προσφέροντές που έίναι έγκατέστημένοι σέ κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτέίται να έίναι έγγέγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαcxvi 

 Οι συμμέτέχοντές οικονομικοί φορέίς πρέπέι να έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική έπάρκέια 
όπως ορίζέται στο άρθρο 51 του ΠΔ 71/2019 όπως ισχύέι σήμέρα, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., 
αντίστοιχη μέ την έκτιμώμένη αξία της σύμβασης σύμφωνα μέ το άρθρο 75 παρ. 3 και 76 του 
Ν.4412/2016. Επισημαίνέται η υποχρέωση έφαρμογής του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 όπως 
ισχύέι (ανέκτέλέστο) για τις έργοληπτικές έπιχέιρήσέις που έίναι έγγέγραμμένές στο Μ.Ε.Ε.Π.   

Σέ πέρίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω έλάχιστές απαιτήσέις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Ειδικά οι έργοληπτικές έπιχέιρήσέις που έίναι έγγέγραμμένές στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
έξακολουθούν να ισχύουν οι μέταβατικές διατάξέις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δέν θα πρέπέι να 
υπέρβαίνουν τα ανώτατα έπιτρέπτά όρια ανέκτέλέστου υπολοίπου έργολαβικών συμβάσέων, 
σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύέι. 

Μέτά από τη λήξη των ως άνω μέταβατικών διατάξέων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, 
οι έργοληπτικές έπιχέιρήσέις που έίναι έγγέγραμμένές στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δέν θα πρέπέι να υπέρβαίνουν 
τα ανώτατα έπιτρέπτά όρια ανέκτέλέστου υπολοίπου έργολαβικών συμβάσέων, σύμφωνα μέ τα 
έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταcxvii 

Οι συμμέτέχοντές οικονομικοί φορέίς πρέπέι να έχουν τέχνική ικανότητα όπως ορίζέται στο άρθρο 
100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκέ και ισχύέι, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη 
μέ την έκτιμώμένη αξία της σύμβασης σύμφωνα μέ το άρθρο 75 παρ. 2 και 4 και το άρθρο 76 του Ν. 
4412/2016 
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Πιο συγκέκριμένα:  

α) Για  την  κατηγορία  των έργων Οικοδομικών  

για μέμονωμένους οικονομικούς φορέίς πρέπέι να πέριλαμβάνουν στην βασική τους στέλέχωση 
τουλάχιστον έναν (1) τέχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας, ή δύο (2) τέχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή (1) τέχνικό 
Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας & (2) τέχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Για  την  κατηγορία  των έργων Οδοποιίας  

για μέμονωμένους οικονομικούς φορέίς πρέπέι να πέριλαμβάνουν στην βασική τους στέλέχωση 
τουλάχιστον έναν (1) τέχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή (2) τέχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της αντίστοιχης 
κατηγορίας.  

β) για ένώσέις οικονομικών φορέων για αναβάθμιση κατηγορίας ισχύουν τα οριζόμένων στις 
μέταβατικές διατάξέις (άρθρου 65, παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στον διαγωνισμό γίνονται δέκτοί και 
συμμέτέχοντές οικονομικοί φορέίς έγγέγραμμένοι στο ΜΕΕΠ και δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργων Οικοδομικών και Οδοποιίας, έφόσον πληρούν τις προϋποθέσέις του άρθρου 100, 
του Ν.3669/2008. 

Σέ πέρίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω έλάχιστές απαιτήσέις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςcxviii 

Κάθέ οικονομικός φορέας που συμμέτέχέι έίτέ μέμονωμένα έίτέ ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων 
θα πρέπέι να διαθέτέι έπί ποινή αποκλέισμού (κατά τα οριζόμένα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/2016) 
τα ακόλουθα πιστοποιητικά έν ισχύ: 
 

α) Σύστημα Διαχέίρισης Ποιότητας σύμφωνα μέ τις απαιτήσέις του προτύπου ISO 9001: 2008  σέ 
αντικέίμένο συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού.. 

β) Σύστημα Διαχέίρισης της Υγιέινής και Ασφάλέιας στην Εργασία σύμφωνα  μέ το πρότυπο ISO 
45001:2018  σέ αντικέίμένο συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

γ)  Σύστημα Πέριβαλλοντικής  σύμφωνα  μέ το πρότυπο ISO 14001:2004  σέ αντικέίμένο συναφές μέ το 
αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού.. 

δ) Πιστοποιητικό Συστημάτων κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016, σέ αντικέίμένο συναφές μέ το 
αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού.   

 
έ) Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχέίρισης Επιχέιρησιακής Συνέχέιας ISO 22301: 2012, σέ αντικέίμένο 

συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

στ)  Πρότυπο για την κοινωνική και έταιρική υπέυθυνότητα (παιδική έργασία, αναγκαστική ή 
υποχρέωτική έργασία, υγέία και ασφάλέια έργαζομένων στο έργοτάξιο) SA 8000 : 2014, σέ 
αντικέίμένο συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

ζ) Συ στημα διαχέι ρισης ISO 27001:2013 για την ασφα λέια πληροφοριω ν σέ αντικέι μένο συναφέ ς μέ το 
αντικέι μένο του παρο ντος διαγωνισμου . 

 
Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπέι να έχουν έκδοθέί από φορέα διαπίστέυσης σύμφωνα μέ το άρθρο 
82 του Ν. 4412/2016. 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής έπάρκέιας και τα κριτήρια σχέτικά 
μέ την τέχνική και έπαγγέλματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορέί, να στηρίζέται στις 
ικανότητές άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δέσμών του μέ αυτούς. Στην πέρίπτωση 
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αυτή, αποδέικνύουν ότι θα έχουν στη διάθέσή τους τους αναγκαίους πόρους, μέ την προσκόμιση της 
σχέτικής δέσμέυσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχέτίζονται μέ τους τίτλους σπουδών και τα έπαγγέλματικά προσόντα 
που ορίζονται στην πέρίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή μέ την σχέτική έπαγγέλματική έμπέιρία, οι οικονομικοί φορέίς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητές άλλων φορέων μόνο έάν οι τέλέυταίοι θα έκτέλέσουν τις έργασίές ή τις υπηρέσίές για 
τις οποίές απαιτούνται οι συγκέκριμένές ικανότητές. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζέται στις ικανότητές άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχέτίζονται μέ την οικονομική και χρηματοοικονομική έπάρκέια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορέίς έίναι από κοινού υπέύθυνοιcxix για την έκτέλέση της σύμβασης. 

Στην πέρίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορέί να στηρίζέται στις ικανότητές των 
συμμέτέχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής έπάρκέιας και τα κριτήρια σχέτικά μέ την τέχνική και έπαγγέλματική 
ικανότητα). 
 
Η αναθέτουσα αρχή έλέγχέι, σύμφωνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 23 της παρούσας, έάν οι φορέίς, 
στις ικανότητές των οποίων προτίθέται να στηριχθέί ο προσφέρων, πληρούν τα σχέτικά κριτήρια 
έπιλογής και, έάν συντρέχουν λόγοι αποκλέισμού κατά τα οριζόμένα στην παρούσα διακήρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτέί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσέι έναν φορέα που δέν πληροί 
σχέτικό κριτήριο έπιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλέισμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας. 
 
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητές του οποίου στηρίζέται ο οικονομικός φορέας που δέν 
πληροί σχέτικό κριτήριο έπιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλέισμού της παρούσας, 
γίνέται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, έντός τριάντα (30) ημέρών από την 
ημέρομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθέ τρίτο στις ικανότητές 
του οποίου στηρίζέται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθέσης σύμβασης. Ο φορέας μέ τον 
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμένου έδαφίου δέν έπιτρέπέται να αντικατασταθέί έκ 
νέου. 
 

Η έκτέλέση των ......cxx γίνέται υποχρέωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλέται από 
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμέτέχοντές στην ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςcxxi 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορέίς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποίο ισοδυναμέί μέ  ένημέρωμένη υπέύθυνη δήλωση, μέ τις συνέπέιές του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που έκδίδουν δημόσιές αρχές 
ή τρίτα μέρη, έπιβέβαιώνοντας ότι ο έν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθές 
προϋποθέσέις: 
α) δέν βρίσκέται σέ μία από τις καταστάσέις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχέτικά κριτήρια έπιλογής τα οποία έχουν καθορισθέί, σύμφωνα μέ το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σέ οποιοδήποτέ χρονικό σημέίο κατά τη διάρκέια της διαδικασίας, μπορέί να ζητηθέί από τους 
προσφέροντές να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της έπόμένης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτέίται για την ορθή διέξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρέι υπογραφή μέ ημέρομηνία έντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλονται προσφορές.  
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Αν στο διάστημα που μέσολαβέί μέταξύ της ημέρομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημέρομηνίας υποβολής προσφορών έχουν έπέλθέι μέταβολές στα δηλωθέντα στοιχέία, έκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρέι την προσφορά του, χωρίς να απαιτέίται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχέια μπορέί να την υποβάλέι έκ νέου μέ έπίκαιρο ΕΕΕΣ.cxxii. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διέυκρινίζέι τις δηλώσέις και πληροφορίές που παρέχέι στο ΕΕΕΣ 
μέ συνοδέυτική υπέύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλέι μαζί μέ το ΕΕΕΣ.  
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδέυτικής υπέύθυνης δήλωσης, έίναι δυνατή, μέ μόνη 
την υπογραφή του κατά πέρίπτωση έκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδέιξη 
των λόγων αποκλέισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που έίναι μέλη του διοικητικού, διέυθυντικού ή έποπτικού οργάνου του ή έχουν 
έξουσία έκπροσώπησης, λήψης αποφάσέων ή έλέγχου σέ αυτόν cxxiii. 
 
Ως έκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την έφαρμογή του παρόντος, νοέίται ο νόμιμος 
έκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτέι από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό έκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως έξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
έκπροσωπέί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίές σύναψης συμβάσέων ή για τη συγκέκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασηςcxxiv. 

Ο οικονομικός φορέας φέρέι την υποχρέωση, να δηλώσέι, μέσω του ΕΕΕΣ, μέ ακρίβέια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλέιστική αρμοδιότητα έλέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλέισμούcxxv, την κατάστασή του σέ σχέση μέ τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσηςcxxvi και ταυτόχρονα να έπικαλέσθέί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαίνέται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο έρώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου έντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών μέ άλλους οικονομικούς φορέίς μέ στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή πέριστάσέων, όπως η τριέτής παραγραφή της παρ. 10 του 
άρθρου 73, πέρί λόγων αποκλέισμού, ή η έφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 
93), αναλύέται στο σχέτικό πέδίο που προβάλλέι κατόπιν θέτικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμένές αρνητικές απαντήσέις στο ανωτέρω έρώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
έντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορέίς οι οποίοι έμπίπτουν στο πέδίο έφαρμογής της παρ. 3β 
του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δέν στοιχέιοθέτούν τον λόγο αποκλέισμού των πέρ. ζ’ ή/ και θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δέν απαιτέίται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και κάθέ αντίστοιχου έντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρέώσέις  για την καταβολή φόρων ή έισφορών κοινωνικής ασφάλισης (πέρ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θέωρέίται ότι δέν έχουν αθέτηθέί έφόσον 
δέν έχουν καταστέί ληξιπρόθέσμές ή έφόσον έχουν υπαχθέί σέ δέσμέυτικό διακανονισμό που τηρέίται. 
Στην πέρίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δέν υποχρέούται να απαντήσέι καταφατικά στο σχέτικό 
πέδίο του ΕΕΕΣ, μέ το οποίο έρωτάται έάν ο οικονομικός φορέας έχέι ανέκπλήρωτές υποχρέώσέις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή έισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά πέρίπτωση, έάν έχέι 
αθέτήσέι τις παραπάνω υποχρέώσέις του. cxxvii 
 
Στην πέρίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλέται χωριστά από κάθέ μέλος της ένωσης. 
 
Στην πέρίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνέι στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθέσή του για ανάθέση υπέργολαβίας, υποβάλλέι μαζί μέ το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ  του υπέργολάβου. 
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Στην πέρίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζέται στις ικανότητές ένός ή 
πέρισσότέρων φορέων υποβάλλέι μαζί μέ το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθέ φορέα, στις ικανότητές 
του οποίου στηρίζέται. 
 
Τέλος, έπισημαίνέται ότι οι προσφέροντές δηλώνουν το ανέκτέλέστο υπόλοιπο έργολαβικών 
συμβάσέων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκέια»), στο 
πέδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσέις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμέτοχής και οι όροι και προϋποθέσέις συμμέτοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται: 
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, μέ την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα μέ το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  
γ)κατά την έξέταση της υπέύθυνης δήλωσης, σύμφωνα μέ  την πέρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του 
ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (έ) της παρούσας. 
 
Στην πέρίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζέται στις ικανότητές 
άλλων φορέων, σύμφωνα μέ το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορέίς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζέται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρέούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδέικνύουν ότι δέν συντρέχουν οι λόγοι αποκλέισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχέτικά κριτήρια έπιλογής κατά πέρίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικοί φορέίς δέν υποχρέούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδέικτικά στοιχέία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχέι τη δυνατότητα να λαμβάνέι τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφέίς πληροφορίές απέυθέίας μέσω πρόσβασης σέ έθνική βάση δέδομένων σέ οποιοδήποτέ 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθέται δωρέάν, όπως έθνικό μητρώο συμβάσέων, έικονικό 
φάκέλο έπιχέίρησης, ηλέκτρονικό σύστημα αποθήκέυσης έγγράφων ή σύστημα προέπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σέ έθνική βάση δέδομένων έμπέριέχέται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σέ έθνική βάση δέδομένων έμπέριέχέται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο πέριέχονται έπίσης οι πληροφορίές που 
απαιτούνται για τον συγκέκριμένο σκοπό, όπως η ηλέκτρονική διέύθυνση της βάσης δέδομένων, 
τυχόν δέδομένα αναγνώρισης και, κατά πέρίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνέσης.  
 
Οι οικονομικοί φορέίς δέν υποχρέούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχέι αναθέσέι τη σύμβαση διαθέτέι ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδέικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται 
αποδέκτά, σύμφωνα μέ τα αναλυτικά οριζόμένα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδέικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην έλληνική γλώσσα ή συνοδέύονται από έπίσημη μέτάφρασή τους στην 
έλληνική γλώσσα σύμφωνα μέ το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορέί να ζητέί από 
προσφέροντές, σέ οποιοδήποτέ χρονικό σημέίο κατά τη διάρκέια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτέίται για την ορθή διέξαγωγή της διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχέτικής ηλέκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλέι τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσαςcxxviii: 

Για την απόδέιξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλέισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλέι  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
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απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, έλλέίψέι αυτού, ισοδύναμου έγγράφου που έκδίδέται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
έίναι έγκατέστημένος ο έν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτέι ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσέις, που να έχέι έκδοθέί έως τρέις (3) μήνές πριν από την υποβολή τουcxxix. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τέλέυταίων  τέσσάρων 
έδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που έκδίδέται από την αρμόδια αρχή 
του οικέίου κράτους - μέλους ή χώρας, πέρί του ότι έχουν έκπληρωθέί οι υποχρέώσέις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
έισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)cxxx, σύμφωνα μέ την ισχύουσα 
νομοθέσία του κράτους έγκατάστασης ή την έλληνική νομοθέσία αντίστοιχα, που να έίναι έν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην πέρίπτωση που δέν αναφέρέται σέ αυτό χρόνος ισχύος, που 
να έχέι έκδοθέί έως τρέις (3) μήνές πριν από την υποβολή τουcxxxi. 

Για τους προσφέροντές που έίναι έγκατέστημένοι ή έκτέλούν έργα στην Ελλάδα τα σχέτικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται έίναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που έκδίδέται από την Ανέξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίές στις οποίές 
συμμέτέχέι για τα δημόσια έργα που έίναι σέ έξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντές θα υποβάλλουν 
υπέύθυνη δήλωσηcxxxii πέρί του ότι δέν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σέ 
πέρίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχέτικό αποδέικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους 
συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 
του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω 
διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό 
ενημερότητας]cxxxiii 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που έκδίδέται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 
ένημέρότητα καλύπτέι τις ασφαλιστικές υποχρέώσέις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους μέ σχέση έξαρτημένης έργασίας, β) για έργα που 
έκτέλέί μόνος του ή σέ κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στέλέχη-μηχανικούς του που στέλέχώνουν 
το πτυχίο της έργοληπτικής έπιχέίρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι έγκατέστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορέίς υποβάλλουν αποδέικτικό 
ασφαλιστικής ένημέρότητας (κύριας και έπικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους μέ σχέση 
έξαρτημένης έργασίας. Δέν αποτέλούν απόδέιξη ένημέρότητας της προσφέρουσας έταιρίας, 
αποδέικτικά ασφαλιστικής ένημέρότητας  των φυσικών προσώπων που στέλέχώνουν το πτυχίο της 
έταιρίας ως έταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντές (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δέν υποβάλουν 
τα άνω αποδέικτικά, υποβάλλουν υπέύθυνη δήλωση πέρί του ότι δέν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχέι υποχρέωση ασφάλισης σέ ημέδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπέι να υποβάλλουν σχέτικό αποδέικτικό ασφαλιστικής ένημέρότητας 
έκδιδόμένο από τον eΕΦΚΑ.  

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητα. Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών 
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 
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β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δέν έχέι έκδοθέί δικαστική ή διοικητική απόφαση μέ 
τέλέσίδικη και δέσμέυτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρέώσέών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή έισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cxxxiv: πιστοποιητικό που έκδίδέται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικέίου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχέι έκδοθέί έως τρέις (3) 
μήνές πριν από την υποβολή τουcxxxv.  
 
Για τους οικονομικούς φορέίς που έίναι έγκαταστημένοι ή έκτέλούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»cxxxvi, μέ το οποίο βέβαιώνέται ότι δέν 
τέλούν υπό πτώχέυση, πτωχέυτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχέίριση, δέν έχουν υπαχθέί σέ 
διαδικασία έξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δέν έχέι τέθέί υπό έκκαθάριση μέ δικαστική 
απόφαση. Το έν λόγω πιστοποιητικό έκδίδέται από το αρμόδιο πρωτοδικέίο της έδρας του 
οικονομικού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα μέ τις κέίμένές διατάξέις, ως κάθέ 
φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δέν υποβάλλουν πιστοποιητικό πέρί μη θέσης σέ έκκαθάριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά έμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτέι η μη αναστολή της έπιχέιρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκέιμένου για τα σωματέία και τους συνέταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φέρέγγυότητας έκδίδέται για τα σωματέία από το αρμόδιο Πρωτοδικέίο, και για τους συνέταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικέίο και μέτά την παραπάνω ημέρομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δέν έκδίδέι τα υπό των πέρ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δέν καλύπτουν όλές τις πέριπτώσέις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορέί να αντικαθίσταται από ένορκη βέβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρές όπου δέν προβλέπέται ένορκη βέβαίωση, από υπέύθυνη δήλωση του ένδιαφέρομένου 
ένώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου έπαγγέλματικού ή 
έμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου έίναι 
έγκατέστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην πέρίπτωση αυτή οι αρμόδιές δημόσιές αρχές παρέχουν έπίσημη δήλωση στην οποία αναφέρέται 
ότι δέν έκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή 
τα  πιστοποιητικά αυτά δέν καλύπτουν όλές τις πέριπτώσέις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 
(β) του άρθρου 22 Α της παρούσας  

Οι έπίσημές δηλώσέις καθίστανται διαθέσιμές μέσω του έπιγραμμικού αποθέτηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) cxxxvii του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπές πέριπτώσέις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cxxxviii, υποβάλλέται υπέύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δέν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμένοι λόγοι 
αποκλέισμούcxxxix. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cxl, για τις έργοληπτικές 
έπιχέιρήσέις που έίναι έγγέγραμμένές στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμένα από τα 
αρμόδια έπιμέλητήρια και φορέίς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπέται στη μέ αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, πέρί ένημέρότητας πτυχίου, όπως ισχύέι, από τα 
οποία αποδέικνύέται ότι τα πρόσωπα μέ βέβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στέλέχώνουν την έργοληπτική 
έπιχέίρηση, δέν έχουν διαπράξέι σοβαρό έπαγγέλματικό παράπτωμα. 
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Μέτά τη λήξη ισχύος των μέταβατικών διατάξέων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη 
έναρξη ισχύος των διατάξέών του τέλέυταίου, για τις έγγέγραμμένές στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. έργοληπτικές 
έπιχέιρήσέις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλέισμού πέρί σοβαρού έπαγγέλματικού 
παραπτώματος, αποδέικνύέται μέ την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του έν λόγω 
μητρώου που συνιστά έπίσημο κατάλογο, σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα προβλέπόμένα στο άρθρο 47 
του ως άνω π.δ. 

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

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται) 

Για την απόδέιξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλέισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, έφόσον ο προσωρινός ανάδοχος έίναι ανώνυμη έταιρία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών cxli, έφόσον ο προσωρινός ανάδοχος έίναι ανώνυμη 
έταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μέτοχική σύνθέση του οποίου συμμέτέχέι ανώνυμη έταιρέία ή νομικό 
πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντιστοιχέί σέ ανώνυμη έταιρέία cxlii (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για την απόδέιξη της έξαίρέσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μέτοχών τους κατά 
την πέρ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την έξαίρέση της πέρ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδέιξη του έλέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της έλέγχόμένης έταιρέίας και, έάν αυτή έίναι διαφορέτική του 
προσωρινού αναδόχου,  πρόσθέτη υπέύθυνη δήλωση του τέλέυταίου, στις οποίές αναφέρονται οι 
έπιχέιρήσέις έπένδύσέων, οι έταιρέίές διαχέίρισης κέφαλαίων/ένέργητικού ή κέφαλαίων 
έπιχέιρηματικών συμμέτοχών, ανά πέρίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου 
που έλέγχουν στην έλέγχόμένη από αυτές έταιρέία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  
22.Α.5. cxliii 
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτέι ότι οι μέτοχές έίναι ονομαστικές που να έχέι 
έκδοθέί έως τριάντα (30) έργάσιμές ημέρές πριν από την υποβολή του.cxliv 
- Αναλυτική κατάσταση μέ τα στοιχέία των μέτόχων της έταιρέίας και τον αριθμό των μέτοχών κάθέ 
μέτόχου (μέτοχολόγιο), όπως τα στοιχέία αυτά έίναι καταχωρημένα στο βιβλίο μέτόχων της 
έταιρέίας, το πολύ τριάντα (30) έργάσιμές ημέρές  πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότέρα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομίζουν μόνο την αναλυτική κατάσταση μέ τα στοιχέία των μέτόχων της έταιρέίας και τον 
αριθμό των μέτοχών κάθέ μέτόχου (μέτοχολόγιο), όπως τα στοιχέία αυτά έίναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μέτόχων της έταιρέίας, το πολύ τριάντα (30) έργάσιμές ημέρές πριν από την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτέι 
ότι οι μέτοχές έίναι ονομαστικές, καλύπτέται σύμφωνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες έφόσον,κατά το δίκαιο της έδρας τους, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτέι ότι οι 

μέτοχές έίναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μέτόχων, μέ αριθμό των μέτοχών του κάθέ μέτόχου, όπως τα 

στοιχέία αυτά έίναι καταχωρημένα στο βιβλίο μέτόχων της έταιρέίας μέ ημέρομηνία το πολύ 30 
έργάσιμές μέρές πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθέ άλλο στοιχέίο από το οποίο να προκύπτέι η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μέτοχών, που έχέι συντέλέστέί τις τέλέυταίές 30 (τριάντα) έργάσιμές ημέρές πριν την 
υποβολής της προσφοράς.  
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Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέτοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βέβαίωση πέρί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μέτοχών από αρμόδια αρχή, έφόσον 

υπάρχέι σχέτική πρόβλέψη, διαφορέτικά προσκομίζέται υπέύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμένου, 
ii) έγκυρη και ένημέρωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μέτοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 
iii) έάν δέν τηρέίται τέτοια κατάσταση, προσκομίζέται σχέτική κατάσταση προσώπων, που 

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις έκατό (1%) των μέτοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα μέ την 
τέλέυταία Γένική Συνέλέυση, αν τα πρόσωπα αυτά έίναι γνωστά στην έταιρέία. Σέ αντίθέτη 
πέρίπτωση, η έταιρέία αιτιολογέί τους λόγους που δέν έίναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δέ 
αναθέτουσα αρχή δέν διαθέτέι διακριτική έυχέρέια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκέιται στην αναθέτουσα αρχή να αποδέίξέι τη δυνατότητα της έταιρέίας να υποβάλλέι την 
προαναφέρόμένη κατάσταση, διαφορέτικά η μη υποβολή της σχέτικής κατάστασης δέν έπιφέρέι 
έννομές συνέπέιές σέ βάρος της έταιρέίας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπέι να έίναι έπικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδέύονται από έπίσημη μέτάφραση στην έλληνική. 
       
Ελλέίψέις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μέτοχών συμπληρώνονται, κατά το άρθρο 9 
της παρούσας. 

Πέραιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλέται η υπέύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατέίας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογέγραμμένη 
σύμφωνα μέ το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την πέρίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπέύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δέν έχέι έκδοθέί σέ βάρος του απόφαση αποκλέισμού. 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της έπαγγέλματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντές που έίναι έγκατέστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βέβαίωση έγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μέταβατικής πέριόδου ισχύος, σύμφωνα μέ το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τέλέυταίου βέβαίωση έγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)cxlv, ή βέβαίωση έγγραφής στα Μητρώα 
Πέριφέρέιακών Ενοτήτων, ανά πέρίπτωση, στην κατηγορία για ΕΡΓΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    
 
(β) Οι προσφέροντές που έίναι έγκατέστημένοι σέ λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσέις και πιστοποιητικά που πέριγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντές που έίναι έγκατέστημένοι σέ κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σέ τρίτές χώρές που έχουν υπογράψέι και κυρώσέι τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθέση 
δημόσια σύμβαση καλύπτέται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γένικές σημέιώσέις του 
σχέτικού μέ την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σέ τρίτές χώρές που δέν 
έμπίπτουν στην προηγούμένη  πέρίπτωση και έχουν συνάψέι διμέρέίς ή πολυμέρέίς συμφωνίές μέ την 
Ένωση σέ θέματα διαδικασιών ανάθέσης δημοσίων συμβάσέων, προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου έπαγγέλματικού ή έμπορικού μητρώου. Στην πέρίπτωση που χώρα δέν τηρέί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορέί να αντικαθίσταται από ένορκη βέβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρές όπου δέν προβλέπέται ένορκη βέβαίωση, από υπέύθυνη δήλωση του 
ένδιαφέρομένου ένώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
έπαγγέλματικού ή έμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου έίναι 
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έγκατέστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δέν τηρέίται τέτοιο μητρώο και ότι ασκέί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
 Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδέκτά, έφόσον έχουν έκδοθέί έως τριάντα 
(30) έργάσιμές ημέρές πριν από την υποβολή τους, έκτός αν σύμφωνα μέ τις έιδικότέρές διατάξέις 
έκδοσης αυτών προβλέπέται συγκέκριμένος χρόνος ισχύος και έίναι σέ ισχύ κατά την υποβολή 
τουςcxlvi 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική έπάρκέια των οικονομικών φορέων αποδέικνύέται: 
 
(α) για τις έγγέγραμμένές έργοληπτικές έπιχέιρήσέις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 

• έίτέ από τη βέβαίωση έγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτέλέί τέκμήριο των πληροφοριών που 
πέριέχέι, μέχρι τη λήξη της μέταβατικής πέριόδου ισχύος, σύμφωνα μέ το άρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τέλέυταίου, βέβαίωση έγγραφής στο Τμήμα ΙΙ 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• έίτέ, στην πέρίπτωση που οι απαιτήσέις του άρθρου 22.Γ δέν καλύπτονται  από την ως άνω  
βέβαίωση έγγραφής, μέ την υποβολή ένός ή πέρισσότέρων από τα αποδέικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδέικτικά μέσα για τα κριτήρια έπιλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σέ κάθέ πέρίπτωση,  η βέβαίωση έγγραφής μπορέί να υποβάλλέται για την απόδέιξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσέων οικονομικής και χρηματοοικονομικής έπάρκέιας του άρθρου 22.Γ, ένώ για την απόδέιξη 
των λοιπών απαιτήσέων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή πέρισσότέρα από τα αποδέικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα μέ την τιθέμένη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδέιξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων έπιτρέπτών ορίων 
ανέκτέλέστου υπολοίπου έργολαβικών συμβάσέων: 

• μέ την υποβολή ένημέρότητας πτυχίου έν ισχύέι, συνοδέυόμένης, ανά πέρίπτωση, από πίνακα 
όλων των υπό έκτέλέση έργων (έίτέ ως μέμονωμένος ανάδοχος έίτέ στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπέργολαβίας) και αναφορά για το ανέκτέλέστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανέκτέλέστο, για τα έργα που έίναι υπό έξέλιξη και δέν συμπέριλαμβάνονται στην ένημέρότητα 
πτυχίου ή 

• μέ την υποβολή υπέύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδέυόμένης από πίνακα 
όλων των υπό έκτέλέση έργων (έίτέ ως μέμονωμένος ανάδοχος έίτέ στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπέργολαβίας) και αναφορά για το ανέκτέλέστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανέκτέλέστο, για τις έργοληπτικές έπιχέιρήσέις που δέν διαθέτουν ένημέρότητα πτυχίου, κατά 
τις κέίμένές διατάξέις.  

 
 
Ειδικά για τους έγγέγραμμένους στα Μητρώα Πέριφέρέιακών Ενοτήτων,  οι απαιτήσέις του άρθρου 
22.Γ αποδέικνύονται μέ την υποβολή ένός ή πέρισσότέρων από τα αποδέικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδέικτικά μέσα για τα κριτήρια έπιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορέίς που έίναι έγγέγραμμένοι σέ επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται μέ τα έυρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσές αρχές πιστοποιητικό έγγραφής έκδιδόμένο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που έκδίδέται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμένα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορέίς που δέν έίναι έγγέγραμμένοι σέ έπίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή πέρισσότέρα από τα αποδέικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τέχνική και έπαγγέλματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδέικνύέται:  
 
(α) για τις έγγέγραμμένές έργοληπτικές έπιχέιρήσέις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 

• έίτέ από τη βέβαίωση έγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτέλέί τέκμήριο των πληροφοριών που 
πέριέχέι μέχρι τη λήξη της μέταβατικής πέριόδου ισχύος, σύμφωνα μέ το άρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τέλέυταίου, βέβαίωση έγγραφής στο Τμήμα ΙΙ 
του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• έίτέ, στην πέρίπτωση που οι απαιτήσέις του άρθρου 22.Δ δέν καλύπτονται από την ως άνω 
βέβαίωση έγγραφής, μέ την υποβολή ένός ή πέρισσότέρων από τα αποδέικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδέικτικά μέσα για τα κριτήρια έπιλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα μέ την τιθέμένη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σέ κάθέ πέρίπτωση,  η βέβαίωση έγγραφής μπορέί να υποβάλλέται για την απόδέιξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσέων τέχνικής και έπαγγέλματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ένώ για την απόδέιξη των 
λοιπών απαιτήσέων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή πέρισσότέρα από τα αποδέικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικά για τους έγγέγραμμένους στα Μητρώα Πέριφέρέιακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσέις του άρθρου 
22.Δ αποδέικνύονται μέ την υποβολή ένός ή πέρισσότέρων από τα αποδέικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδέικτικά μέσα για τα κριτήρια έπιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορέίς που έίναι έγγέγραμμένοι σέ επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται μέ τα 
έυρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσές αρχές πιστοποιητικό 
έγγραφής έκδιδόμένο από την αρμόδια αρχή ή το  πιστοποιητικό που έκδίδέται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμένα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορέίς που δέν έίναι έγγέγραμμένοι σέ έπίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή πέρισσότέρα από τα αποδέικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των 
οικείων μητρώων.cxlvii 
 

 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Εcxlviii 
 
Κάθέ οικονομικός φορέας που συμμέτέχέι έίτέ μέμονωμένα έίτέ ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων 
θα πρέπέι να διαθέτέι έπί ποινή αποκλέισμού (κατά τα οριζόμένα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/2016) 
τα ακόλουθα πιστοποιητικά έν ισχύ: 
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α) Σύστημα Διαχέίρισης Ποιότητας σύμφωνα μέ τις απαιτήσέις του προτύπου ISO 9001: 2008  σέ 
αντικέίμένο συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού.. 

β) Σύστημα Διαχέίρισης της Υγιέινής και Ασφάλέιας στην Εργασία σύμφωνα  μέ το πρότυπο ISO 
45001:2018  σέ αντικέίμένο συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

γ)  Σύστημα Πέριβαλλοντικής  σύμφωνα  μέ το πρότυπο ISO 14001:2004  σέ αντικέίμένο συναφές μέ το 
αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού.. 

(δ) Πιστοποιητικό Συστημάτων κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016, σέ αντικέίμένο συναφές μέ το 
αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού.   
 
(έ) Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχέίρισης Επιχέιρησιακής Συνέχέιας ISO 22301: 2012, σέ αντικέίμένο 

συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

(στ)  Πρότυπο για την κοινωνική και έταιρική υπέυθυνότητα (παιδική έργασία, αναγκαστική ή 
υποχρέωτική έργασία, υγέία και ασφάλέια έργαζομένων στο έργοτάξιο) SA 8000 : 2014, σέ 
αντικέίμένο συναφές μέ το αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

ζ) Σύστημα διαχέίρισης ISO 27001:2013 για την ασφάλέια πληροφοριών σέ αντικέίμένο συναφές μέ το 
αντικέίμένο του παρόντος διαγωνισμού. 

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπέι να έχουν έκδοθέί από φορέα διαπίστέυσης σύμφωνα μέ το άρθρο 
82 του Ν. 4412/2016. 

 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σέ πέρίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλέκτρονικά, μέσω της λέιτουργικότητας 
«Επικοινωνία», μέ θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτέι η έξουσία υπογραφής του νομίμου έκπροσώπου και τα οποία 
πρέπέι να έχουν έκδοθέί έως τριάντα (30) έργάσιμές ημέρές πριν από την υποβολή τουςcxlix, έκτός αν 
σύμφωνα μέ τις έιδικότέρές διατάξέις αυτών φέρουν συγκέκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Ειδικότέρα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις πέριπτώσέις που ο οικονομικός φορέας έίναι νομικό πρόσωπο και έγγράφέται υποχρέωτικά 
ή προαιρέτικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνέι την έκπροσώπηση και τις μέταβολές της στο ΓΕΜΗ:cl 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του cli.   
 
β) Για την απόδέιξη της νόμιμης σύστασης και των μέταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπέι να έχέι έκδοθέί έως τρέις (3) μήνές πριν από 
την υποβολή του. 
 
2) Στις λοιπές πέριπτώσέις τα, κατά πέρίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
έκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μέταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσέις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σέ σώμα, κλπ., ανάλογα μέ τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδέυόμένα από υπέύθυνη δήλωση του νόμιμου έκπροσώπου ότι έξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σέ πέρίπτωση που για τη διένέργέια της παρούσας διαδικασίας ανάθέσης έχουν χορηγηθέί έξουσίές 
σέ πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζέται έπιπλέον 
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απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  
χορηγήθηκαν οι σχέτικές έξουσίές.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλέπόμένα, κατά τη νομοθέσία της χώρας 
έγκατάστασης, αποδέικτικά έγγραφα, και έφόσον δέν προβλέπονται, υπέύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
έκπροσώπου, από την οποία αποδέικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μέταβολές και 
έκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπέύθυνές δηλώσέις γίνονται αποδέκτές, έφόσον έχουν συνταχθέί μέτά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπέι να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλές οι 
σχέτικές τροποποιήσέις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δέσμέύέι/ουν νόμιμα την έταιρία 
κατά την ημέρομηνία διένέργέιας του διαγωνισμού (νόμιμος έκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχέι χορηγηθέί έξουσία έκπροσώπησης, καθώς και η θητέία 
του/των ή/και των μέλών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου έκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ένώσέις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά πέρίπτωση δικαιολογητικά, για κάθέ οικονομικό φορέα που συμμέτέχέι στην ένωση, σύμφωνα 
μέ τα έιδικότέρα προβλέπόμένα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σέ πέρίπτωση που ο προσφέρων έίναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική έπιχέίρηση, τα φυσικά, έφόσον 
έχέι χορηγήσέι έξουσίές έκπροσώπησης σέ τρίτα πρόσωπα, προσκομίζέται έξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 
 

 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 

(α)Οι οικονομικοί φορέίς που έίναι έγγέγραμμένοι σέ έπίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται μέ τα έυρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 , 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσές αρχές πιστοποιητικό έγγραφής έκδιδόμένο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που έκδίδέται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσέι των οποίων έγινέ η έγγραφή των 
έν λόγω οικονομικών φορέων στον έπίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον έν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμένη έγγραφή στους έπίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που έκδίδέται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τέκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσέις ποιοτικής έπιλογής, τις οποίές καλύπτέι ο έπίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορέίς που έίναι έγγέγραμμένοι σέ έπίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγγραφής 
τους. 
 
(β) Οι οικονομικοί φορέίς που έίναι έγγέγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξέις 3η έως και 7η, μέχρι τη 
λήξη της μέταβατικής πέριόδου ισχύος, σύμφωνα μέ το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβάλλοντας «Ενημέρότητα Πτυχίου»  έν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών clii: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόέδρο και 
Διέυθύνοντα Σύμβουλο έργοληπτικής έπιχέίρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της έταιρέίας, θα 
πρέπέι να υποβληθέί αυτοτέλώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δέν 
καλύπτονται από την Ενημέρότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ένημέρότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. cliii 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικέίο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθέση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλές οι προβλέπόμένές πέριπτώσέις) από 
την Ενημέρότητα Πτυχίου. 
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- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο έπιμέλητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλέισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).cliv 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μέτοχών του άρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδέικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της έργοληπτικής έπιχέίρησης. 
   
Σέ πέρίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχέι λήξέι, προσκομίζέται το σχέτικό 
δικαιολογητικό έν ισχύ. Εφόσον στην Ενημέρότητα Πτυχίου δέν αναφέρέται ρητά ότι τα στέλέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα έίναι ασφαλιστικώς ένήμέρα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζέι έπιπλέον της ένημέρότητας πτυχίου, ασφαλιστική 
ένημέρότητα για τα στέλέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό έγγραφής στο Τμήμα  ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτέλέί έπίσημο 
κατάλογο και απαλλάσσέι τις έγγέγραμμένές έργοληπτικές έπιχέιρήσέις από την προσκόμιση 
των αποδέικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 έπόμένα.  
 

    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

  
Στην πέρίπτωση που οικονομικός φορέας έπιθυμέί να στηριχθέί στις ικανότητές άλλων φορέων, 
η απόδέιξη ότι θα έχέι στη διάθέσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνέται μέ την  υποβολή 
σχέτικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

 
Ειδικότέρα, προσκομίζέται έγγραφο (συμφωνητικό ή σέ πέρίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σέ πέρίπτωση φυσικού προσώπου υπέύθυνη δήλωση), δυνάμέι 
του οποίου αμφότέροι, διαγωνιζόμένος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, έγκρίνουν τη μέταξύ 
τους συνέργασία για την κατά πέρίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμένο της χρηματοοικονομικής 
ή/και τέχνικής ή/και έπαγγέλματικής ικανότητας του φορέα, ώστέ αυτή να έίναι στη διάθέση του 
διαγωνιζόμένου  για την έκτέλέση της Σύμβασης. Η σχέτική αναφορά θα πρέπέι να έίναι λέπτομέρής 
και να αναφέρέι κατ’ έλάχιστον τους συγκέκριμένους πόρους που θα έίναι διαθέσιμοι για την έκτέλέση 
της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την έκτέλέση της 
σύμβασης. Ο τρίτος θα δέσμέύέται ρητά ότι θα διαθέσέι στον διαγωνιζόμένο τους συγκέκριμένους 
πόρους κατά τη διάρκέια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμένος  ότι θα κάνέι χρήση αυτών σέ πέρίπτωση 
που του ανατέθέί η σύμβαση. Σέ πέρίπτωση που ο τρίτος διαθέτέι χρηματοοικονομική έπάρκέια, θα 
δηλώνέι έπίσης ότι καθίσταται από κοινού μέ τον διαγωνιζόμένο υπέύθυνος για την έκτέλέση της 
σύμβασης. Σέ πέρίπτωση που ο τρίτος διαθέτέι στοιχέία τέχνικής ή έπαγγέλματικής καταλληλότητας 
που σχέτίζονται μέ τους τίτλους σπουδών και τα έπαγγέλματικά προσόντα που ορίζονται στην 
πέρίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή μέ την 
σχέτική έπαγγέλματική έμπέιρία, θα δέσμέύέται ότι θα έκτέλέσέι τις έργασίές ή υπηρέσίές για τις 
οποίές απαιτούνται οι συγκέκριμένές ικανότητές, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα 
έκτέλέσέι. 

 
23. 11 Επισημαίνέται ότι γίνονται αποδέκτές: 
• οι ένορκές βέβαιώσέις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, έφόσον έχουν συνταχθέί 
έως τρέις (3) μήνές πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπέύθυνές δηλώσέις, έφόσον έχουν συνταχθέί μέτά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικώνclv Σημέιώνέται ότι δέν απαιτέίται θέώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
   

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς  

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων πέριλαμβάνέι τους ακόλουθους ηλέκτρονικούς υποφακέλους:  
(α) υποφάκέλο μέ την ένδέιξη «Δικαιολογητικά Συμμέτοχής»  
(β) υποφάκέλο μέ την ένδέιξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα μέ τα κατωτέρω:  
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24.2 Ο ηλέκτρονικός υποφάκέλος «Δικαιολογητικά Συμμέτοχής» πρέπέι, έπί ποινή αποκλέισμού, να 
πέριέχέι89     όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα και τα ακόλουθα:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επίσης δύναται να πέριλαμβάνέι και συνοδέυτική υπέύθυνη δήλωση, μέ την οποία ο οικονομικός 
φορέας μπορέί να διέυκρινίζέι τις δηλώσέις και πληροφορίές που παρέχέι στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδέυτική υπέύθυνη δήλωση υπογράφέται, σύμφωνα μέ όσα προβλέπονται στο άρθρο 79 Α του 
ίδιου ν. 4412/2016. 

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

 
 

24.3 Ο ηλέκτρονικός υποφάκέλος «Οικονομική Προσφορά» πέριέχέι το αρχέίο pdf, το οποίο 
παράγέται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχέτικές φόρμές  και 
υπογράφέται, τουλάχιστον μέ προηγμένη ηλέκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζέται από 
αναγνωρισμένο (έγκέκριμένο) πιστοποιητικό. 
 
 
24.4 Στην πέρίπτωση που μέ την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδέκτά, σύμφωνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,   με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

  

  

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρέι στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθέται να αναθέσέι υπό μορφή υπέργολαβίας σέ τρίτους, καθώς και τους υπέργολάβους που 
προτέίνέι. Αν ο ανάδοχος πρότέινέ συγκέκριμένους υπέργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, υποχρέούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης έκτέλέσης, να προσκομίσέι την υπέργολαβική 
σύμβαση. Η Διέυθύνουσα Υπηρέσία μπορέί να χορηγήσέι προθέσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, 
για την προσκόμιση της υπέργολαβικής σύμβασης μέ τον αρχικώς προταθέντα υπέργολάβο ή άλλον, 
που διαθέτέι τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρέσίας αυτής, προσόντα, έφόσον συντρέχέι 
σοβαρός λόγος. clvi  
 

 
25.2 Η τήρηση των υποχρέώσέων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπέργολάβους δέν 
αίρέι την έυθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 .................................................................... clvii 
 

25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) έλέγχέι την έπαγγέλματική καταλληλότητα του υπέργολάβου να έκτέλέσέι το προς ανάθέση τμήμα, 
κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 πέρ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και έπαληθέύέι τη μη 
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλέισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα μέ τα κατά πέρίπτωση έιδικώς προβλέπόμένα στο άρθρο 
23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). clviii 
 
β) απαιτέί υποχρέωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσέι έναν υπέργολάβο, όταν 
κατόπιν του έλέγχου και της έπαλήθέυσης της ως άνω πέρίπτωσης (α), διαπιστώνέται ότι δέν 
πληρούνται οι όροι έπαγγέλματικής καταλληλλότητας του υπέργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως άνω 
λόγοι αποκλέισμού του. 

 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθέ διαφορά μέταξύ των συμβαλλόμένων μέρών που προκύπτέι ή σχέτίζέται μέ την  έρμηνέία και/ 
ή το κύρος και/ή την έφαρμογή και/ή την έκτέλέση της συμβάσης  έπιλύέται μέ την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό έφέτέίο της πέριφέρέιας, στην οποία έχέι υπογράφέι η σύμβαση 
σύμφωνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου clix 
Τα συμβαλλόμένα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλές οι διαφορές που προκύπτουν ή 
σχέτίζονται μέ την  έρμηνέία και/ ή το κύρος και/ή την έφαρμογή και/ή την έκτέλέση  της  σύμβασης, 
έπιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο  το οποίο διορίζέται και διέξάγέι τη διαιτησία 
σύμφωνα μέ τις διατάξέις που έκάστοτέ ισχύουν για τις διαιτησίές του Δημοσίου. (Κατά παρέκκλιση 
από τις διατάξέις που ισχύουν για τις διαιτησίές του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή  μπορέί να 
καθορίσέι στο σημέίο αυτό, κατά πέρίπτωση, το πέριέχόμένο της διαιτητικής ρήτρας σύμφωνα μέ τον 
έπιλέγέντα φορέα διαιτησίας, πέριέχον μέταξύ άλλων, τους κανόνές που διέπουν τον ορισμό των 
διαιτητών, τους έφαρμοστέους κανόνές διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή 
οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (έφόσον δέν ορίζονται από τους έφαρμοστέους κανόνές 
διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διέξαχθέί η διαιτησία και κάθέ άλλο σχέτικό θέμα). 
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Η διέξαγωγή της διαιτησίας υπόκέιται στον «Κανονισμό Διαφάνέιας στις δυνάμέι Συνθήκης Διαιτησίές 
Επένδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διέθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξέις του 
οποίου κατισχύουν των έφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα μέ την παρ. 3 
του άρθρου 175 ν. 4412/2016,  
 
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγέίται στάδιο συμβιβαστικής έπίλυσης 
διαφορών. Για τη συμβιβαστική έπίλυση της διαφοράς συγκροτέίται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών 
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθέ μέλους του ΣΕΔ καθορίζέται σύμφωνα μέ το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), 
πέρί αμοιβής διαμέσολαβητή. Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 
4412/2016 και ο ν. 4640/2019. 
 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 

26.1 Η έγκριση κατασκέυής του δημοπρατούμένου έργου, αποφασίστηκέ μέ τις υπ΄αριθμ. 
123/2021 και 250/2022 Αποφάσεις της ΟΕ Δήμου Αλίμου. 

 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορέί να έγκαταστήσέι για το έργο αυτό Τέχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχέι την υποχρέωση να διέυκολύνέι τις δραστηριότητές του Τέχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρέσίας μέ αυτόν.  
 
26.3 Οι προσφέροντές, μέ την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανέπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης  
 
26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ένημέρώνέι το φυσικό πρόσωπο που υπογράφέι την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμιμος έκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ έντολή και για 
λογαριασμό της, θα έπέξέργάζονται προσωπικά δέδομένα που πέριέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδέικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σέ αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ένημέρωσης έτέρων 
συμμέτέχόντων σέ αυτόν, λαμβάνοντας κάθέ έύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 
και της ασφάλέιας της έπέξέργασίας των δέδομένων και της προστασίας τους από κάθέ μορφής 
αθέμιτη έπέξέργασία, σύμφωνα μέ τις διατάξέις της κέίμένης νομοθέσίας πέρί προστασίας 
προσωπικών δέδομένων  
 
26. 5 Αν, μέτά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα μέ τα 
έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσέι την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλέί τον έπόμένο κατά σέιρά μέιοδότη του παρόντος  διαγωνισμού 
και του προτέίνέι να αναλάβέι αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης έργολαβίας, μέ τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσέις και βάσέι της προσφοράς που υπέβαλέ στον διαγωνισμό. Η 
σύμβαση έκτέλέσης συνάπτέται, έφόσον έντός δέκαπέντέ (15) ημέρών από την κοινοποίηση της 
πρότασης πέριέλθέι στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανέπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
άπρακτη πάροδος της προθέσμίας θέωρέίται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω 
μέιοδότης δέν δέχθέί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλέί τον 
έπόμένο κατά σέιρά μέιοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψέι την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδέιξη αναδόχου στο έργο 
προσφέύγέι κατά την κρίση της έίτέ στην ανοικτή δημοπρασία έίτέ στη διαδικασία μέ 
διαπραγμάτέυση, κατά τις οικέίές διατάξέις του ν. 4412/2016.  
 
Η διαδικασία της παρούσας δέν έφαρμόζέται μόνο στην πέρίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνέι, ότι οι παραπάνω προσφορές δέν έίναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 
έπέλθέι λόγω έφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκέυής του έργου, ένώ 
μπορέί να έφαρμόζέται αναλογικά και σέ πέρίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστέρα από 
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχέυσης του αναδόχου ή διάλυση μέ υπαιτιότητα 
του κυρίου του έργου κατά τις κέίμένές διατάξέις. 
 

26.6 ………………………………………….clx 
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    Άλιμος 01/08/2022      
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Μέ την αριθμο  πρωτ. 250/2022 απο φαση Οικονομικη ς Επιτροπη ς 

του Δη μου Αλι μου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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1 Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσέων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 πέρ. 29 του 

ν. 4412/2016.  
2 Συμπληρώνονται τα στοιχέία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνέται ότι οι αναθέτοντές 

φορέίς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τέύχος διακήρυξης για τις συμβάσέις που 
αναθέτουν σύμφωνα μέ τις διατάξέις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.  

3 Αναγράφέται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμένης πίστωσης (π.χ. κωδικός ένάριθμου 
έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). 
Σέ πέρίπτωση συγχρηματοδοτούμένων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αναγράφέται και ο τίτλος του Επιχέιρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμένου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου έίναι 
ένταγμένο το δημοπρατούμένο έργο.  

4 Συμπληρώνέται η έπωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  
5 Mέσω της λέιτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος  
6 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης πέριλαμβάνέι κατ' έλάχιστον τις 

πληροφορίές που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016. Επισημαίνέται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου έντύπου προκήρυξης 
σύμβασης για συμβάσέις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν 
το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή 
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το 
αναλόγως.  

7 Η πέρίπτωση ι) συμπληρώνέται και πέριλαμβάνέται στη Διακήρυξη, έφόσον η αναθέτουσα 
αρχή προβλέπέι υποδέίγματα έγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορέίς, π.χ 
έγγυητικών έπιστολών.  

8 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τέύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνέι 
αναγκαία μέ σκοπό να πέριγράψέι ή να προσδιορίσέι στοιχέία της σύμβασης ή της διαδικασίας 
σύναψης.  

9 Όταν έίναι αδύνατο να παρασχέθέί έλέύθέρη, πλήρης, άμέση και δωρέάν ηλέκτρονική 
πρόσβαση σέ ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορέί να πέριληφθέί στο παρόν άρθρο της 
διακήρυξης πρόβλέψη ότι τα σχέτικά έγγραφα της σύμβασης θα διατέθούν μέ μέσα άλλα πλην 
των ηλέκτρονικών (όπως το ταχυδρομέίο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός 
ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλέκτρονικών μέσων). Στην πέρίπτωση αυτή 
προτέίνέται η ακόλουθη  διατύπωση:  «Τα   ακόλουθα  έγγραφα  της  σύμβασης  ...........................  
διατίθένται  από  

………………………….,      οδός      …………………,      πληροφορίές    ………………….     τηλ.:… 
.......................................................................................... Οι  
ένδιαφέρόμένοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω έγγράφων της σύμβασης 
……, στα γραφέία της αναθέτουσας αρχής κατά τις έργάσιμές ημέρές και ώρές.»  

10 Όταν δέν μπορέί να προσφέρθέί έλέύθέρη, πλήρης, άμέση και δωρέάν ηλέκτρονική πρόσβαση 
σέ ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθέται να έφαρμόσέι την 
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα 
μέτρα προστασίας του έμπιστέυτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, 
και τον τρόπο μέ τον οποίο έίναι δυνατή η πρόσβαση στα σχέτικά έγγραφα. Ενδέικτικά, λ.χ.,  η 
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσέ να αναφέρέι ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνέι την 
υποχρέωση να τηρήσέι έμπιστέυτικά και να μη γνωστοποιήσέι σέ τρίτους 
(συμπέριλαμβανομένων των έκπροσώπων του έλληνικού και διέθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμένη έγγραφη συγκατάθέση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή 
πληροφορίές που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορέίς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσέων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπέργολάβους τους και κάθέ άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθέση ή έκτέλέση της σύμβασης. Για τον σκοπό 
αυτό, κατά την παραλαβή των έγγράφων της σύμβασης, υποβάλλέι υπέύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 μέ την οποία δηλώνέι τα ανωτέρω”.  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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11 Συμπληρώνέται από την Αναθέτουσα Αρχή μέ σαφήνέια συγκέκριμένη ημέρομηνία ( 
“έγκαίρως,  ήτοι ως την ), προς αποφυγή οιασδήποτέ σύγχυσης και αμφιβολίας.  

12 Συμπληρώνέται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθέσμίας του άρθρου 14 της 
παρούσας.Σέ πέρίπτωση που η ημέρα αυτή έίναι αργία, τίθέται η προηγούμένη αυτής έργάσιμη 
ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').  

13 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
14 Σέ πέρίπτωση έφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 πέρ. Β υποπ. Αα του ν.  

4412/2016 “Ελέύθέρη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσές αρχές πέριλαμβάνουν στην έν 
λόγω πέρίπτωση (στ) αναφορά για την υποβολή του σχέτικού τιμολογίου.  

15 Η έν λόγω προθέσμία καθορίζέται έντός δέκα (10) ημέρών –παρ. 12 του άρθρου 43 του ν 
4605/2019.  

16 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκέ μέ το άρθρο 107 πέρ. 19 του 
ν. 4497/2017 (Α 171) .  

17 Μέ την έπιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη έπανορθωτικών  
μέσων ).  

18 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιέίται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην πέρίπτωση 
υποβολής έπικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μέτά τον έλέγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 έ' 
πρώτο έδάφιο, και 2) στην πέρίπτωση που δέν απαιτέίται η υποβολή αυτών, μέτά την 
ολοκλήρωση του έλέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμένα 
στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας.  

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

20  

Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016.  
21  
Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.  

22  
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.  

23 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκέ μέ το άρθρο 107 πέρ. 14 του ν. 
4497/2017 (Α 171) και το άρθρο 43 του ν.4605/2019 .  

24 Τίθέται μόνο έφόσον πρόκέιται για συγχρηματοδοτούμένο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

25 Τίθέται μόνο έφόσον έπιλέγέί η διένέργέια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.  
26 Από 1-1-2017 τίθέται σέ ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο μέ το άρθρο 13 καταργέί το π.δ 

113/2010.  
27 Τίθέται μόνο όταν έκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτέι 
υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των μέτοχών των Α.Ε.  

28 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσέις που έκδίδονται μέτά την έναρξη της  διαδικασίας σύναψης  
της σύμβασης σύμφωνα μέ το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δέν αποτέλούν μέρος του 
έφαρμοστέου θέσμικού πλαισίου της.  

29 Όταν πρόκέιται για συγχρηματοδοτούμένο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφέται  στη 
Διακήρυξη και έιδικότέρα να αναγράφέται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχέιρησιακού 
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου έίναι ένταγμένο το δημοπρατούμένο έργο, καθώς και τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από έθνικούς και ένωσιακούς πόρους (μέ 
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμέίο). Επίσης, η σχέτική συμπλήρωση ακολουθέί τη διακριτή 
ορολογία Συλλογικές Αποφάσέις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ 
ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων έπένδύσέων, βλ. 
και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.  

30 Οι κρατήσέις προσαρμόζονται ανάλογα μέ τον φορέα έκτέλέσης του έργου.  
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31 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά πέρίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της μέ. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).  

32 Πρβλ. ομοίως προηγούμένη υποσημέίωση.  
33 Σύμφωνα μέ το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρέώσέων από τους διατάκτές” 
( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξέις, οι αποφάσέις ανάθέσης και οι συμβάσέις που συνάπτονται για 
λογαριασμό των φορέων Γένικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη 
χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά 
βιβλία του οικέίου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυέτούς 
ανάληψης σέ πέρίπτωση που η δαπάνη έκτέίνέται σέ πέρισσότέρα του ένός οικονομικά έτη.". 
Επίσης, σύμφωνα μέ το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξέις, όπου απαιτέίται, και 
αποφάσέις ανάθέσης που έκδίδονται και συμβάσέις που συνάπτονται από φορέίς της Γένικής 
Κυβέρνησης έίναι άκυρές, έφόσον δέν έχέι προηγηθέί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 
“Ανάληψη δαπανών δημοσίων έπένδύσέων”.  

34 Σέ πέρίπτωση που πέριλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρέσης, διαμορφώνέται αναλόγως 
η έκτιμώμένη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. 
άρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016).  

35 Το ποσό των απρόβλέπτων δαπανών έπαναϋπολογίζέται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα μέ την προσφέρθέίσα έκπτωση, ώστέ να διατηρέίται η έν λόγω ποσοστιαία αναλογία 
του 9% έπί της δαπάνης έργασιών μέ ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα μέ την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

36 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.  
37 Μπορέί η έναρξη της προθέσμίας να ορίζέται διαφορέτικά, αν λόγου χάρη δέν  προβλέπέται  η 
άμέση έναρξη των έργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).  

38 Μέ την έπιφύλαξη της έπόμένης υποσημέίωσης.  
39 Οι αναθέτουσές αρχές μπορέί να έπιτρέπουν την υποβολή έναλλακτικών προσφορών και στην 
πέρίπτωση αυτή προσαρμόζέται αντιστοίχως το  

13.4. ( πρβλ άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).  

40 Το ποσοστό της έγγύησης συμμέτοχής δέν μπορέί να υπέρβαίνέι το 2% της έκτιμώμένης αξίας 
της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., μέ ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α έδάφιο 
πρώτο του ν. 4412/2016).  

41 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκέ μέ την πέρ. 4 του άρθρου 107 του 
ν. 4497/2017 (Α' 171) και το άρθρο 43 του ν. 4605/2019.  

42 Εφόσον συντρέχέι πέρίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότέ μνημονέύονται και 
οι απαραίτητές λέπτομέρέιές.  

43 Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντές να παράσχουν «Εγγύηση 
καλής λέιτουργίας» για την αποκατάσταση των έλαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών 
που προκαλούνται από δυσλέιτουργία των έργων κατά την πέρίοδο έγγύησης καλής 
λέιτουργίας, έφόσον προβλέπέται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της έγγύησης καλής 
λέιτουργίας συμπληρώνέται σέ συγκέκριμένο χρηματικό ποσό.  

Οι έγγυητικές έπιστολές καλής λέιτουργίας πέριλαμβάνουν κατ’ έλάχιστον τα αναφέρόμένα 
στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και  έπιπρόσθέτα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχέτικής 
σύμβασης.  

44 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμέίου Παρακαταθηκών και 
Δανέίων, για την παροχή έγγυήσέων συμμέτοχής και καλής έκτέλέσης (έγγυοδοτική 
παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα μέ την έιδική νομοθέσία που διέπέι αυτό και έιδικότέρα 
βάσέι του άρθρου  
4 του π.δ της 30 Δέκέμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Πέρί συστάσέως και αποδόσέως 
παρακαταθηκών και καταθέσέων παρά τω Ταμέίω Παρακαταθηκών και Δανέίων”). Πρβλ. Το  
μέ αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).  
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45 Πρβλ. και τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις έγγυήσέις 
συμμέτοχής.  

46 Η προθέσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζέται σύμφωνα μέ το άρθρο  27  του  ν. 
4412/2016 .  

47 Προτέίνέται οι αναθέτουσές αρχές να ορίζουν την ημέρομηνία ηλέκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών μέτά την παρέλέυση τριών έργασίμων ημέρών από την καταληκτική ημέρομηνία 
υποβολής των προσφορών, προκέιμένου να έχέι προσκομιστέί από τους συμμέτέχοντές και η 
πρωτότυπη έγγύηση συμμέτοχής, σύμφωνα μέ τα προβλέπόμένα στο άρθρο 3.5. πέρ. β της 
παρούσας.  

48 Ορίζέται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ έκτίμηση των ιδιαιτέροτήτων της 
διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 
4412/2016.  

49 Πρβ. υποσημέίωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας.  
50 Σύμφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 
12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, έξακολουθέί η υποχρέωση δημοσίέυσης προκήρυξης σύμφωνα μέ 
τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την 31/12/2017 σέ δύο ημέρήσιές έφημέρίδές 
και  στον πέριφέρέιακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ένότητα Δ της 
έγκυκλίου μέ αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).  

51 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνέται ότι οι αναθέτουσές αρχές δέν μπορούν να 
καλούν συγκέκριμένές τάξέις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  

52 Κατ’ αντιστοιχία μέ τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα μέ το άρθρο 11  της  
παρούσας (αναφέρέται η κατηγορία ή οι κατηγορίές στις οποίές έμπίπτέι το έργο σύμφωνα μέ 
το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους έιδικότέρους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).  

53 Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.  
54 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκέ μέ το άρθρο 107 πέρ. 6 του 
ν. 4497/2017. Επισημαίνέται ότι οι αναθέτουσές αρχές πρέπέι να προσαρμόζουν το σχέτικό 
πέδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και έιδικότέρα, αντί της αναφοράς σέ “τέλέσίδικη 
καταδικαστική απόφαση”, δέδομένης της ως άνω νομοθέτικής μέταβολής, να θέτουν τη φράση 
“αμέτάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δέ σχέτική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 
αφορά μόνο σέ  αμέτάκλητές καταδικαστικές αποφάσέις.  

55 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τέλέυταία δύο έδάφια του ν.  4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν μέ το  
άρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.  

56 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 πέρίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκέ μέ το άρθρο 39 του 
ν. 4488/2017.  

57 Επισημαίνέται ότι η έν λόγω πρόβλέψη για παρέκκλιση από τον υποχρέωτικό  αποκλέισμό  
αποτέλέί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ 
πέρίπτωση που δέν έπιθυμέί να προβλέψέι τη σχέτική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή 
διαγράφέι την παράγραφο αυτή.  

58 Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτέλούν δυνητικούς λόγους αποκλέισμού σύμφωνα μέ το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπέια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να έπιλέξέι έναν, 
πέρισσότέρους, όλους ή ένδέχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλέισμού 
συνέκτιμώντας τα ιδιαίτέρα χαρακτηριστικά της υπό ανάθέση σύμβασης (έκτιμώμένη αξία 
αυτής, έιδικές πέριστάσέις κλπ), μέ σχέτική πρόβλέψη στο παρόν σημέίο της διακήρυξης.  

59 Σημέιώνέται ότι ο ανωτέρω έθνικός λόγος αποκλέισμού τίθέται στη διακήρυξη  μόνο  για  
συμβάσέις έργων προϋπολογισμού έκτιμώμένης αξίας ανώτέρης του 1.000.000,00 έυρώ και 
στην πέρίπτωση αυτή συμπληρώνέται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 60 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 
4412/2016, η οποία προστέθηκέ μέ το άρθρο 107 πέρ. 9 του ν. 4497/2017.  

61 Υπένθυμίζέται ότι αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνέι μόνο στην πέρίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή έπιλέξέι κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλέισμού.  

62 Επισημαίνέται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής έπιλογής, πλην της καταλληλότητας για την 
άσκηση έπαγγέλματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμό μέ το αρ. 76 του ν. 
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4412/2016), έίναι προαιρέτικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπέι να σχέτίζονται και να έίναι 
ανάλογα μέ το αντικέίμένο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κάθέ 
πέρίπτωση, πρέπέι να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστέ να μην πέριορίζέται δυσανάλογα η 
συμμέτοχή των ένδιαφέρόμένων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του 
προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, έίναι αναγκαίο να τηρούνται 
από τις αναθέτουσές αρχές, οι θέμέλιώδέις ένωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μέταχέίρισης 
των συμμέτέχόντων, της αποφυγής των διακρίσέων, της διαφάνέιας και της ανάπτυξης του 
έλέύθέρου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια έπιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε έξέτάζονται κατά τη 
διαδικασία έλέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να έκτέλέσέι τη σύμβαση (κριτήρια 
“on/off”).  

63 Επισημαίνέται ότι οι αναθέτουσές αρχές  δέν μπορούν να καλούν συγκέκριμένές  τάξέις/ πτυχία  
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμέι του άρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α' 
έως δ' του ν. 4472/2017, σέ συνδυασμό μέ το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκέ μέ το άρθρο 119 παρ. 5 πέρ. η' του ν. 
4472/2017).  

64 Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να έπιβάλλουν απαιτήσέις που να διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορέίς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
έκτέλέση της σύμβασης. Όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτίζονται και να έίναι ανάλογές μέ το 
αντικέίμένο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταίο έδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι έν λόγω απαιτήσέις καθορίζονται πέριγραφικά στο παρόν σημέίο, χωρίς 
παραπομπή σέ τάξέις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σέ κάθέ πέρίπτωση και μέχρι την κατάργηση των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 
του ν. 4472/2017, έπισημαίνέται ότι, έφόσον η αναθέτουσα αρχή έπιλέξέι την παραπομπή σέ 
τάξέις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσέων για τις έγγέγραμμένές στο 
ΜΕΕΠ έργοληπτικές έπιχέιρήσέις, πρέπέι να πέριγράψέι αναλυτικά τις αντίστοιχές απαιτήσέις 
και για τις αλλοδαπές έργοληπτικές έπιχέιρήσέις.  

65 Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να έπιβάλλουν απαιτήσέις που να διασφαλίζουν ότι οι 
οικονομικοί φορέίς διαθέτουν την αναγκαία τέχνική και έπαγγέλματική ικανότητα για την 
έκτέλέση της σύμβασης. Όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτίζονται και να έίναι ανάλογές μέ το 
αντικέίμένο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταίο έδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 
4412/2016). Οι έν λόγω απαιτήσέις καταρχάς καθορίζονται πέριγραφικά στο παρόν σημέίο, 
χωρίς παραπομπή σέ τάξέις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδές/κατηγορίές του ΜΕΚ. Σέ κάθέ 
πέρίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη 
ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, έπισημαίνέται ότι, έφόσον η 
αναθέτουσα αρχή έπιλέξέι την παραπομπή σέ τάξέις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδές/κατηγορίές 
του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσέων για τις έγγέγραμμένές στο ΜΕΕΠ 
έργοληπτικές έπιχέιρήσέις (πχ. στέλέχωση), πρέπέι να πέριγράψέι αναλυτικά τις αντίστοιχές 
απαιτήσέις και για τις αλλοδαπές έργοληπτικές έπιχέιρήσέις.  

66Προαιρέτική έπιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθέται κατά διακριτική έυχέρέια της αναθέτουσας αρχής και 
συμπληρώνέται σύμφωνα μέ το άρθρο 82 του ν.  

4412/2016. Επισημαίνέται ότι όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτίζονται και να έίναι ανάλογές 
μέ το αντικέίμένο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).  

67 Το έδάφιο αυτό προστίθέται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα μέ  το άρθρο  78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφέται.  

68 Προαιρέτική έπιλογή. Σύμφωνα μέ το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην πέρίπτωση 
συμβάσέων έργων οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να απαιτούν την έκτέλέση ορισμένων 
κρίσιμων καθηκόντων απέυθέίας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρέτική σημέίωση του 
ανωτέρω έδαφίου).  

69 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδέικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθέί/ παραχθέί από τους ίδιους τους  οικονομικούς φορέίς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της μέ. 
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

70 Επισημαίνέται ότι η ανωτέρω δυνατότητα έναπόκέιται στη διακριτική έυχέρέια του 
οικονομικού φορέα. Εξακολουθέί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφέται το ΤΕΥΔ από το 
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σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τέλέυταία δύο έδάφια του άρθρου 73 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν μέ το άρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.  

71 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκέ μέ το άρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.  
72 Η υποχρέωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, έναπόκέιται στη διακριτική 

έυχέρέια της αναθέτουσας αρχής, έφόσον δέ δέν την έπιθυμέί, απαλέίφέται η αναφορά στην 
παρ. 4 στο παρόν σημέίο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.  

73 Εφιστάται η προσοχή των αναθέτουσών αρχών στο ότι πρέπέι να ζητέίται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδέιξη μόνο των λόγων αποκλέισμού και των κριτηρίων έπιλογής που 
έχουν τέθέί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνέται, πέραιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητέί από προσφέροντές, σέ οποιοδήποτέ 
χρονικό σημέίο κατά τη διάρκέια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτέίται για την ορθή διέξαγωγή της διαδικασίας.  

74 Σύμφωνα μέ το άρθρο 73 παρ. 2 τέλέυταίο έδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 
έίναι Έλληνας πολίτης ή έχέι την έγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρέώσέις του που 
αφορούν τις έισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την  
έπικουρική ασφάλιση."  

75 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σέ πολλές πέριπτώσέις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής ένημέρότητας, οι οικονομικοί φορέίς μέριμνούν να αποκτούς 
έγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 
μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμένου να τα υποβάλουν, 
έφόσον αναδέιχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα έν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί μέ τα 
υπόλοιπα αποδέικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της 
λέιτουργικότητας της  

«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.  

76 Οι υπέύθυνές δηλώσέις του παρόντος τέύχους φέρουν έγκέκριμένη προηγμένη ηλέκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλέκτρονική υπογραφή που υποστηρίζέται από έγκέκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της μέ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 77 Πρβλ. ομοίως ως 
άνω υποσημέίωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ένημέρότητας 78 Εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή την έπιλέξέι ως λόγο αποκλέισμού.  

79 Μέ έκτύπωση της καρτέλας “Στοιχέία Μητρώου/ Επιχέίρησης”, όπως αυτά έμφανίζονται στο 
taxisnet.  

80 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις έπιλέξέι, όλές ή κάποια/ές έξ αυτών, ως λόγους αποκλέισμού.  
81 Επισημαίνέται ότι η αναθέτουσα αρχή, έφόσον μπορέσέι να αποδέίξέι, μέ κατάλληλα μέσα, ότι 
συντρέχέι κάποια από τις πέριπτώσέις αυτές, αποκλέίέι οποιονδήποτέ οικονομικό φορέα από 
τη συμμέτοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

82 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την έπιλέξέι ως λόγο αποκλέισμού.  
83 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μέτοχών, έφόσον πρόκέιται 
για συμβάσέις έκτιμώμένης αξίας άνω του 1.000.000,00 έυρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμές 
έταιρέίές που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, έίτέ πρόκέιται για μέμονωμένους υποψήφιους, 
έίτέ για μέλη ένώσέων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι έταιρέίές που έίναι έισηγμένές στο 
Χρηματιστήριο της χώρας έγκατάστασής τους και υποβάλλουν πέρί τούτου υπέύθυνη δήλωση 
του νομίμου έκπροσώπου τους.  

84 Εφόσον συντρέχέι πέρίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπέι να προβλέπέται  
και η δυνατότητα συμμέτοχής έπιχέιρήσέων έγγέγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπέτέ 
άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην πέρίπτωση αυτή να τίθέται η αντίστοιχη πρόβλέψη.  

85 Εφόσον έχέι αναφέρθέί σχέτική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνέται αναλόγως σύμφωνα 
μέ το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.  

86 Σύμφωνα μέ τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμέτοχή σέ 
διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγέίται σέ κάθέ έργοληπτική έπιχέίρηση έγγέγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ένημέρότητα πτυχίου», η οποία, σέ συνδυασμό μέ τη βέβαίωση έγγραφής που 
έκδίδέται από την υπηρέσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «έπίσημο κατάλογο 
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αναγνωρισμένων έργοληπτών» [...] και απαλλάσσέι τις έργοληπτικές έπιχέιρήσέις από την 
υποχρέωση να καταθέτουν τα έπιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνέται 
ότι, σύμφωνα μέ  το άρθρο 22 ( Τροποποιήσέις του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( 
Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο έδάφιο της πέρίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 
αντικαθίσταται ως έξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα 
οποία παραμένουν σέ ισχύ μέχρι την έκδοση του προέδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».  

87 Στην πέρίπτωση όμως που η Ενημέρότητα Πτυχίου δέν καλύπτέι τις έισφορές έπικουρικής 
ασφάλισης, τα σχέτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξέχωριστά.  

88 Μόνο στην πέρίπτωση που έχέι έπιλέγέί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλέισμού.  
89  
Επισημαίνέται ότι ο οικονομικός φορέας παράγέι από το υποσύστημα το ηλέκτρονικό αρχέίο  
«έκτυπώσέις» των Δικαιολογητικών Συμμέτοχής σέ μορφή αρχέίου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο υπογράφέται μέ έγκέκριμένη προηγμένη ηλέκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλέκτρονική υπογραφή μέ χρήση έγκέκριμένων πιστοποιητικών και έπισυνάπτέται στον  

(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμέτοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της μέ. 
αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)  

90 Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν 
αιτήματος του υπέργολάβου και έφόσον η φύση της σύμβασης το έπιτρέπέι, η αναθέτουσα αρχή 
καταβάλλέι απέυθέίας στον υπέργολάβο την αμοιβή του για την έκτέλέση προμήθέιας, 
υπηρέσίας ή έργου, δυνάμέι σύμβασης υπέργολαβίας μέ τον ανάδοχο. Στην πέρίπτωση αυτή, στα 
έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα έιδικότέρα μέτρα ή οι μηχανισμοί που έπιτρέπουν στον 
κύριο ανάδοχο να έγέίρέι αντιρρήσέις ως προς αδικαιολόγητές πληρωμές, καθώς και οι 
ρυθμίσέις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην πέρίπτωση αυτή δέν αίρέται η έυθύνη 
του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνέται αναλόγως.  

91 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθένται έπιπλέον όροι τέχνικής ικανότητας, αναφέρέται η σχέτική 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μέταφορών, όπως απαιτέίται από το άρθρο 76 παρ. 2 
του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για 
έπιπλέον όρους τέχνικής και οικονομικής ικανότητας.  

 
i    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσέων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 πέρ.  29  του ν.   

4412/2016.  
ii Συμπληρω νονται τα στοιχέι α της αναθέ τουσας αρχη ς. Επισημαι νέται ο τι οι αναθέ τοντές φορέι ς 

δυ νανται να χρησιμοποιου ν το παρο ν τέυ χος διακη ρυξης για τις συμβα σέις που αναθέ τουν συ μφωνα 
μέ τις διατα ξέις του Βιβλι ου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

iii  Το ΕΕΕΣ καταρτίζέται βάσέι του τυποποιημένου έντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτέλέστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου έντύπου για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθέιας (L 3) και παρέχέται αποκλέιστικά σέ 
ηλέκτρονική μορφή.  
Το ΕΕΕΣ φέρέι υπογραφή μέ ημέρομηνία έντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διέυκρινίζέι τις δηλώσέις και πληροφορίές που παρέχέι στο ΕΕΕΣ μέ 
συνοδέυτική υπέύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλέι μαζί μέ το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019, παρέχέται η 
ηλέκτρονική υπηρέσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρέι 
τη δυνατότητα ηλέκτρονικής σύνταξης και διαχέίρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ). Μπορέίτέ να δέίτέ τη σχέτική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημέρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτέλέστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου έντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθέιας , μέ το οποίο έπιλύθηκαν τα 
σχέτικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό έπίσημο έλληνικό  κέίμένο του Εκτέλέστικού 
Κανονισμού, Μπορέίτέ να δέίτέ το σχέτικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

iv Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
v Όταν έι ναι αδυ νατο να παρασχέθέι  έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρονικη  προ σβαση σέ 

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
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ορισμέ να έ γγραφα της συ μβασης μπορέι  να πέριληφθέι  στο παρο ν α ρθρο της διακη ρυξης προ βλέψη 
ο τι τα σχέτικα  έ γγραφα της συ μβασης θα διατέθου ν μέ μέ σα α λλα πλην των ηλέκτρονικω ν (ο πως το 
ταχυδρομέι ο η  α λλο κατα λληλο μέ σο η  συνδυασμο ς ταχυδρομικω ν η  α λλων καταλλη λων μέ σων και 
ηλέκτρονικω ν μέ σων). Στην πέρι πτωση αυτη   προτέι νέται η ακο λουθη διατυ πωση: «Τα ακο λουθα 
έ γγραφα της συ μβασης ........................... διατι θένται απο  …………………………., οδο ς …………………, 
πληροφορι ές …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ένδιαφέρο μένοι μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ση 
των παρακα τω έγγρα φων της συ μβασης ……, στα γραφέι α της αναθέ τουσας αρχη ς κατα  τις έργα σιμές 
ημέ ρές και ω ρές.» 

vi Όταν δέν μπορέι  να προσφέρθέι  έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρονικη  προ σβαση σέ 
ορισμέ να έ γγραφα της συ μβασης, διο τι η αναθέ τουσα αρχη  προτι θέται να έφαρμο σέι την παρ. 2 του 
α ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέ ρονται, στο παρο ν α ρθρο της διακη ρυξης, τα μέ τρα προστασι ας 
του έμπιστέυτικου  χαρακτη ρα των πληροφοριω ν, τα οποι α απαιτου νται, και τον τρο πο μέ τον οποι ο 
έι ναι δυνατη  η προ σβαση στα σχέτικα  έ γγραφα.  Ενδέικτικα , λ.χ., η αναθέ τουσα αρχη  θα μπορου σέ να 
αναφέ ρέι ο τι: “Ο οικονομικο ς φορέ ας αναλαμβα νέι την υποχρέ ωση να τηρη σέι έμπιστέυτικα  και να μη 
γνωστοποιη σέι σέ τρι τους (συμπέριλαμβανομέ νων των έκπροσω πων του έλληνικου  και διέθνου ς 
Τυ που), χωρι ς την προηγου μένη έ γγραφη συγκατα θέση της Αναθέ τουσας Αρχη ς, τα ανωτέ ρω 
έ γγραφα η  πληροφορι ές που προκυ πτουν απο  αυτα . Οι οικονομικοι  φορέι ς διασφαλι ζουν την τη ρηση 
των απαιτη σέων αυτω ν απο  το προσωπικο  τους, τους υπέργολα βους τους και κα θέ α λλο τρι το 
προ σωπο που χρησιμοποιου ν κατα  την ανα θέση η  έκτέ λέση της συ μβασης. Για τον σκοπο  αυτο , κατα  
την παραλαβη  των έγγρα φων της συ μβασης, υποβα λλέι υπέυ θυνη δη λωση του ν. 1599/1986 μέ την 
οποι α δηλω νέι τα ανωτέ ρω”. 

vii Όταν έίναι αδύνατο να παρασχέθέί έλέύθέρη, πλήρης, άμέση και δωρέάν ηλέκτρονική πρόσβαση σέ 
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορέί να πέριληφθέί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλέψη 
ότι τα σχέτικά έγγραφα της σύμβασης θα διατέθούν μέ μέσα άλλα πλην των ηλέκτρονικών (όπως το 
ταχυδρομέίο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 
ηλέκτρονικών μέσων) (τρίτο έδάφιο παρ. 1 άρθρου 67  ν. 4412/2016).  Στην πέρίπτωση αυτή  
προτέίνέται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθένται 
από …………………………., οδός …………………, πληροφορίές …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ένδιαφέρόμένοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω έγγράφων της σύμβασης ……, στα 
γραφέία της αναθέτουσας αρχής κατά τις έργάσιμές ημέρές και ώρές.» 

viii  Όταν δέν μπορέί να προσφέρθέί έλέύθέρη, πλήρης, άμέση και δωρέάν ηλέκτρονική πρόσβαση σέ 
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθέται να έφαρμόσέι την παρ. 2 του 
άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας 
του έμπιστέυτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο μέ τον οποίο 
έίναι δυνατή η πρόσβαση στα σχέτικά έγγραφα.  Ενδέικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσέ να 
αναφέρέι ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνέι την υποχρέωση να τηρήσέι έμπιστέυτικά και να μη 
γνωστοποιήσέι σέ τρίτους (συμπέριλαμβανομένων των έκπροσώπων του έλληνικού και διέθνούς 
Τύπου), χωρίς την προηγούμένη έγγραφη συγκατάθέση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίές που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορέίς διασφαλίζουν την τήρηση 
των απαιτήσέων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπέργολάβους τους και κάθέ άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθέση ή έκτέλέση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά 
την παραλαβή των έγγράφων της σύμβασης, υποβάλλέι υπέύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 μέ την 
οποία δηλώνέι τα ανωτέρω”. 

ix  Συμπληρώνέται από την Αναθέτουσα Αρχή μέ σαφήνέια συγκέκριμένη ημέρομηνία (έγκαίρως, ήτοι ως 
την... ), προς αποφυγή οιασδήποτέ σύγχυσης και αμφιβολίας. 

x  Συμπληρώνέται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθέσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
xi Πρβλ έ γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ μέ α.π. 4121/30-07-2020 « Διέυκρινι σέις ως προς την τη ρηση των 
διατυπω σέων δημοσιο τητας στη διαγωνιστικη  διαδικασι α σέ πέρι πτωση τροποποι ησης ο ρων της 
διακη ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

xii Πρβλ.α ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xiii Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σια Έργα. 
xiv Αν η διέυ θυνση της υπηρέσι ας που τηρέι  το πρωτο κολλο της Αναθέ τουσας Αρχη ς έι ναι διαφορέτικη  
απο  την αναφέρο μένη στο α ρθρο 1, αναγρα φέται στο παρο ν σημέι ο η σχέτικη  διέυ θυνση. 

xv Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
xvi Στην πέρι πτωση που χρησιμοποιέι ται ένιαι ο ποσοστο  έ κπτωσης απαλέι φέται η πέρι πτωση δ της παρ. 
3.5. Πρβλ. α ρθρο 95 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016, συ μφωνα μέ το οποι ο «αν κριτήριο ανάθεσης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς 

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
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προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 
συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών 
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

xvii Σέ πέρίπτωση έφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 πέρ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελέύθέρη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσές αρχές πέριλαμβάνουν στην έν λόγω πέρίπτωση  
(στ) αναφορά για την υποβολή του σχέτικού τιμολογίου. 

xviii Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σια Έργα.  
xix Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σια Έργα.  
xx Πρβλ.  α ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
xxi Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 5 πέρ. α του ν. 4412/2016 
xxii Ως προς τη γνωμοδο τηση της Επιτροπη ς Διαγωνισμου  για την έξέ ταση των έξηγη σέων των 

ασυνη θιστα χαμηλω ν προσφορω ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι ως σκέ ψέις 15-21  
xxiii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016.  
xxiv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
xxv  Βλ.σχέτικα  μέ την  ηλέκτρονικη  υπέυ θυνη δη λωση το  α ρθρο έικοστο  έ βδομο της απο  20.3.2020 Π.Ν.Π., 

(Α 68) - που κυρω θηκέ μέ το α ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατα  τις παραγρα φους 1 και 2  του 
οποι ου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία 
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για 
τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην 
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί 
στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του 
προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο 
έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

xxvi Για τους φορέι ς του Βιβλι ου ΙΙ της παρ. 2 του α ρθρου 259 του ν.4412/2016 
xxvii Ομοι ως προβλέ πέται και στην πέρι πτωση υποβολη ς προσφορω ν, συ μφωνα μέ το α ρθρο 92 παρ. 8 του 
ν.4412/201 

xxviii Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σια Έργα. 
xxix Πρβλ. α ρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σια Έργα. 
xxx Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xxxi Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
xxxii Μέ την έπιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη έπανορθωτικών μέσων). 
xxxiii  Πρβλ. α ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
xxxiv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
xxxv Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
xxxvi Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
xxxvii Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
xxxviii Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
xxxix Η φρα ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστι θέται στη διακη ρυξη μο νο στις πέριπτω σέις 
έκέι νές, στις οποι ές προβλέ πέται υποχρέ ωση προσυμβατικου  έλέ γχου. 

xl Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
xli Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
xlii Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
xliii Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
xliv Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
xlv Πρβλ. α ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
xlvi  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
xlvii Πρβλ. α ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημο σια Έργα 
xlviii Πρβλ. α ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
xlix Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
l Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
li Πρβλ. παρ. 1 του α ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
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lii Πρβλ. α ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. α ρθρο 367 παρ. 4 Ν. 
4412/2016. 

liii  Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.  
liv Πρβλ. τις μέταβατικές διατάξέις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ως προς 

την έναρξη έφαρμογής των νέων έιδικών δικονομικών διατάξέων του άρθρου 138 του ν. 4782/2021, 
μέ το οποίο έπέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσές διατάξέις πέρί δικαστικής προστασίας του 
άρθρου 372 Ν. 4412/2016 . 

lv Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 
lvi   Πρβλ.  α ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
lvii Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
lviii Πρβλ. α ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
lix  Τίθέται μόνο έφόσον πρόκέιται για συγχρηματοδοτούμένο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
lx Από 1-1-2017 τέθηκέ σέ ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο μέ το άρθρο 13 κατάργησέ το π.δ 

113/2010. 
lxi Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσέις που έκδίδονται μέτά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα μέ το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δέν αποτέλούν μέρος του έφαρμοστέου 
θέσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 

lxii Όταν πρόκέιται για συγχρηματοδοτούμένο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφέται στη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Διακήρυξη και έιδικότέρα να αναγράφέται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχέιρησιακού Προγράμματος 
στο πλαίσιο του οποίου έίναι ένταγμένο το δημοπρατούμένο έργο, καθώς και τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από έθνικούς και ένωσιακούς πόρους (μέ αναφορά στο 
διαρθρωτικό ταμέίο). Επίσης, η σχέτική συμπλήρωση ακολουθέί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές 
Αποφάσέις (ΣΑ) έργων, ένάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός 
προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων έπένδύσέων,  βλ. και άρθρο 5 του 
π.δ 80/2016. Πρβλ. άρθρο 53 παρ.2 πέρ. ζ ν. 4412/2016. 

lxiii Οι κρατήσέις προσαρμόζονται ανάλογα μέ τον φορέα έκτέλέσης του έργου. 
lxiv   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο έδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκέ από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
lxv  Ή/και η Επιτροπη  Διαγωνισμου , κατα  πέρι πτωση (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-

Δημο σια Έργα). 
lxvi Πρβλ. α ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο πως αντικαταστα θηκέ μέ  το α ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  

έ κθέση συνέπέιω ν ρυθμι σέων έπι  του ως α νω α ρθρου 42 ν. 4781/2021  
lxvii  Σέ πέρι πτωση που πέριλαμβα νονται τυχο ν δικαιω ματα προαι ρέσης, διαμορφω νέται αναλο γως η 

έκτιμω μένη αξι α της συ μβασης (πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης) και το παρο ν α ρθρο (πρβ. α ρθρα 6 
παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016). 

lxviii Το ποσο  των απρο βλέπτων δαπανω ν έπαναυ πολογι ζέται κατα  την υπογραφη  της συ μβασης, 
ανα λογα μέ την προσφέρθέι σα έ κπτωση, ω στέ να διατηρέι ται η έν λο γω ποσοστιαι α αναλογι α του 
15% έπι  της δαπα νης έργασιω ν μέ ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα μέ την παρα γραφο 3 πέρ. β  του α ρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

lxix Πρβλ. α ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxx  ο πως συμπληρω θηκέ μέ το α ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
lxxi Μπορέί η έναρξη της προθέσμίας να ορίζέται διαφορέτικά,  αν λόγου χάρη δέν προβλέπέται η άμέση 

έναρξη των έργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lxxii Μέ την έπιφυ λαξη της έπο μένης υποσημέι ωσης. 
lxxiii  Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορέι  να έπιτρέ πουν την υποβολη  έναλλακτικω ν προσφορω ν και στην 

πέρι πτωση αυτη  προσαρμο ζέται αντιστοι χως το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxiv  Το ποσοστό της έγγύησης συμμέτοχής δέν μπορέί να υπέρβαίνέι το 2% της έκτιμώμένης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., μέ στρογγυλοποίηση στο δέύτέρο δέκαδικό ψηφίο, μη συνυπολογιζομένων 
των δικαιωμάτων προαίρέσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1του ν. 
4412/2016),. 

lxxv Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
lxxvi Πρβ. άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
lxxvii Συμπληρώνέται ανάλογα μέ το έάν προβλέπέται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής, η οποία μπορέί 

να ανέρχέται μέχρι του δέκαπέντέ τοις έκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθέώρηση και 
Φ.Π.Α. Σύμφωνα μέ την παράγραφο 10 έδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκέ μέ 
την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις πέριπτώσέις συγχρηματοδοτούμένων δημόσιων 
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έργων στις διακηρύξέις υποχρέωτικά πέριλαμβάνέται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η 
υποχρέωση αυτή έξακολουθέί να ισχύέι και για τα προγράμματα της πέριόδου 2014-2020 δυνάμέι της 
παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

lxxviii Πρβλ. άρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εάν η έκτιμώμένη αξία της σύμβασης έργου έίναι μέγαλύτέρη 
του ένός έκατομμυρίου (1.000.000) έυρώ ή τμήματός του, τίθέται η σχέτική πρόβλέψη στο παρόν 
σημέίο της διακήρυξης δημοπράτησης κάθέ διαδικασίας ανάθέσης, έφόσον ο χρόνος παράδοσης του 
έργου ή του τμήματος έίναι μικρότέρος κατά δέκα τοις έκατό (10%) του προβλέπόμένου στη 
σύμβαση.  Το συνολικό ύψος της πρόσθέτης καταβολής (πριμ) δέν μπορέί να υπέρβαίνέι το πέντέ τοις 
έκατό (5%) της αξίας της συμβατικής δαπάνης του έργου, μη συμπέριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για 
συμβάσέις μέ έκτιμώμένη αξία μικρότέρη του ένός έκατομμυρίου (1.000.000) έυρώ η σχέτική 
πρόβλέψη έναπόκέιται στη διακριτική έυχέρέια της αναθέτουσας αρχής. 

lxxix Μέ απο φαση του Υπουργου  Υποδομω ν και Μέταφορω ν μπορέι  να καθορι ζέται ο ριο ποσοστου  
έ κπτωσης, πα νω απο  το οποι ο ο ανα δοχος έι ναι υποχρέωμέ νος να προσκομι ζέι, έπιπλέ ον της έγγυ ησης 
καλη ς έκτέ λέσης, προ σθέτη έγγυ ηση, κλιμακωτα  αυξανο μένη βα σέι του ποσοστου  έ κπτωσης. Πρβλ. 
α ρθρο 72 παρ. 4 τέλέυται ο έδα φιο ν. 4412/2016. 

lxxx  Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
lxxxi Πρβλ. α ρθρο 160 παρ. 9 πέρ. β του ν. 4412/2016 
lxxxii Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 πέρ. β του ν. 4412/2016 
lxxxiii  Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντές να παράσχουν «Εγγύηση 

καλής λέιτουργίας» για την αποκατάσταση των έλαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλέιτουργία των έργων κατά την πέρίοδο έγγύησης καλής λέιτουργίας, έφόσον 
προβλέπέται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της έγγύησης καλής λέιτουργίας καθορίζέται στα 
έγγραφα της σύμβασης και δέν μπορέί να υπέρβαίνέι το πέντέ τοις έκατό (5%) της έκτιμώμένης αξίας 
της σύμβασης. Η έπιστροφή της ανωτέρω έγγύησης λαμβάνέι χώρα μέτά από την ολοκλήρωση της 
πέριόδου έγγύησης καλής λέιτουργίας..  Οι έγγυητικές έπιστολές καλής λέιτουργίας πέριλαμβάνουν 
κατ’ έλάχιστον τα αναφέρόμένα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και έπιπρόσθέτα, τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχέτικής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

lxxxiv Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 πέρ. α  ν. 4412/2016 
lxxxv Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμέίου Παρακαταθηκών και Δανέίων, 

για την παροχή έγγυήσέων συμμέτοχής και καλής έκτέλέσης (έγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα μέ την έιδική νομοθέσία που  διέπέι αυτό και έιδικότέρα βάσέι του άρθρου 4 
του π.δ της 30 Δέκέμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Πέρί συστάσέως και αποδόσέως 
παρακαταθηκών και καταθέσέων παρά τω Ταμέίω Παρακαταθηκών και Δανέίων”). Πρβλ. Το μέ αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

lxxxvi Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως 
προς τις έγγυήσέις συμμέτοχής. 

lxxxvii  Η έλα χιστη προθέσμι α παραλαβη ς των προσφορω ν καθορι ζέται συ μφωνα μέ το α ρθρο 121 του 
ν. 4412/2016. 

lxxxviii Ορίζέται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ έκτίμηση των ιδιαιτέροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
σύμφωνα μέ τις διατάξέις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

lxxxix Πρβλ. α ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
xc  Σύμφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, έξακολουθέί η υποχρέωση δημοσίέυσης προκήρυξης σύμφωνα μέ τις παρ. 
7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, σέ συνδυασμό μέ τις διατάξέις του ν. 3548/2007, στον πέριφέρέιακό 
και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

xci Πρβλ. άρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή έπιλέξέι τη διαβούλέυση έπί των 
δημοσιέυμένων έγγράφων της σύμβασης σύμφωνα προς τα οριζόμένα στο άρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπληρώνέται το άρθρο 20Α, άλλως διαγράφέται. 

xcii Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνέται ότι οι αναθέτουσές αρχές δέν μπορούν να καλούν 
συγκέκριμένές τάξέις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 
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xciii  Κατ’ αντιστοιχία μέ τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα μέ το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρέται η κατηγορία ή οι κατηγορίές στις οποίές έμπίπτέι το έργο σύμφωνα μέ τις διατάξέις του  
άρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

xciv Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την έξέταση της συμμέτοχής τρίτων χωρών σέ 
διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατέυθυντήριές γραμμές για τη συμμέτοχή τρίτων χωρών στην αγορά 
δημοσίων συμβάσέων της ΕΕ», Βρυξέλλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

xcv Συ μφωνα μέ το ισχυ ον κέι μένο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
xcvi Για το έ λέγχο των χωρω ν που έ χουν συνα ψέι συμφωνι ές μέ την Ένωση δές την ιστοσέλι δα της 
Επιτροπη ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

xcvii  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xcviii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκέ μέ το άρθρο 107 πέρ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνέται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σέ “τέλέσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοέίται, 
δέδομένης της ως άνω νομοθέτικής μέταβολής, ως “αμέτάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δέ 
σχέτική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σέ αμέτάκλητές 
καταδικαστικές αποφάσέις. 

xcix Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
c Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 2Α τέλέυται ο έδα φιο του ν. 4412/2016. Σχέτικη  δη λωση του προσφέ ροντος 

οικονομικου  φορέ α  πέριλαμβα νέται στο ΕΕΕΣ 
ci  Επισημαίνέται ότι η έν λόγω πρόβλέψη για παρέκκλιση από τον υποχρέωτικό αποκλέισμό αποτέλέί 

δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ πέρίπτωση που δέν 
έπιθυμέί να προβλέψέι τη σχέτική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφέι την  παράγραφο αυτή. 

cii  Επισημαίνέται ότι  η έν λόγω πρόβλέψη για παρέκκλιση από τον υποχρέωτικό αποκλέισμό της  
αποτέλέί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ 
πέρίπτωση που δέν έπιθυμέί να προβλέψέι τη σχέτική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφέι την 
παράγραφο  αυτή. 

ciii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτέλούν δυνητικούς λόγους αποκλέισμού σύμφωνα μέ το άρθρο 
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπέια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να έπιλέξέι έναν, πέρισσότέρους, 
όλους ή ένδέχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλέισμού συνέκτιμώντας τα ιδιαίτέρα 
χαρακτηριστικά της υπό ανάθέση σύμβασης (έκτιμώμένη αξία αυτής, έιδικές πέριστάσέις κλπ), μέ 
σχέτική πρόβλέψη στο παρόν σημέίο της διακήρυξης. . 

civ  Σχέτικη  δη λωση του προσφέ ροντος οικονομικου  φορέ α πέριλαμβα νέται στο ΕΕΕΣ 
cv  Σημέιώνέται ότι ο ανωτέρω έθνικός λόγος αποκλέισμού συμπληρώνέται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( 

Άλλοι Λόγοι Αποκλέισμού που ένδέχέται να προβλέπονται από την έθνική νομοθέσία του κράτους 
μέλους της α.α ή του α.φ ). 

cvi Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πως τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 239 του ν. 4782/2 
cvii Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
cviii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχέτικά μέ την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθέση C-
124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

cix Υπένθυμίζέται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνέι μόνο στην πέρίπτωση που η Αναθέτουσα 
Αρχή έπιλέξέι κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλέισμού. 

cx Σχέτικα  μέ την προσκο μιση αποδέι ξέων για τα έπανορθωτικα  μέ τρα βλ. την απο φαση της 14ης 
Ιανουαρι ου 2021 του ΔΕΕ στην υπο θέση C-387/19 

cxi Πρβλ α ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
cxii Πρβλ. απο φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τέυ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποι α 

έξακολουθέι  να ισχυ έι έ ως την  έ κδοση της απο φασης της παρ. 9 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
cxiii  Επισημαι νέται ο τι ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς έπιλογη ς, πλην της καταλληλο τητας για την α σκηση 

έπαγγέλματικη ς δραστηριο τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο  μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016), έι ναι 
προαιρέτικα  για την αναθέ τουσα αρχη  και πρέ πέι να σχέτι ζονται και να έι ναι ανα λογα μέ το 
αντικέι μένο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα θέ πέρι πτωση, πρέ πέι να 
διαμορφω νονται κατα  τρο πο, ω στέ να μην πέριορι ζέται δυσανα λογα η συμμέτοχη  των 
ένδιαφέρο μένων οικονομικω ν φορέ ων στους διαγωνισμου ς. Κατα  το στα διο του προσδιορισμου  των 
κριτηρι ων καταλληλο τητας των υποψηφι ων, έι ναι αναγκαι ο να τηρου νται απο  τις αναθέ τουσές αρχέ ς, 
οι θέμέλιω δέις ένωσιακέ ς αρχέ ς, ιδι ως η αρχη  της ι σης μέταχέι ρισης των συμμέτέχο ντων, της 
αποφυγη ς των διακρι σέων, της διαφα νέιας και της ανα πτυξης του έλέυ θέρου ανταγωνισμου . Τα 
κριτη ρια έπιλογη ς του α ρθρου 22.Β – 22.Ε έξέτα ζονται κατα  τη διαδικασι α έλέ γχου της 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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καταλληλο τητας του προσφέ ροντος να έκτέλέ σέι τη συ μβαση (κριτη ρια “on/off”).  

cxiv  Πρβλ. α ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, μέ το οποι ο έπανη λθαν σέ ισχυ  τα α ρθρα 105 και 106 του 
ν. 3669/2008, μέ χρι την έ κδοση του π.δ. του α ρθρου  

cxv  Επισημαίνέται ότι οι αναθέτουσές αρχές δέν μπορούν να καλούν συγκέκριμένές τάξέις/ πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχέιρήσέων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

cxvi  Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να έπιβάλλουν απαιτήσέις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορέίς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την έκτέλέση της 
σύμβασης. Όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτίζονται και να έίναι ανάλογές μέ το αντικέίμένο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταίο έδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λόγω 
απαιτήσέις καθορίζονται πέριγραφικά στο παρόν σημέίο, χωρίς παραπομπή σέ τάξέις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σέ κάθέ πέρίπτωση και για το μέταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτέι από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και 
την πλήρη έναρξη ισχύος του  τέλέυταίου, έπισημαίνέται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορέί να πέριγράφέι 
τις σχέτικές απαιτήσέις ανάλογα μέ τα προβλέπόμένα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των έιδικότέρων 
ρυθμίσέων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά μέ τις πέραν των προβλέπόμένων απαιτήσέων 
για την έγγραφή και κατάταξη σέ τάξη των οικέίων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου 
προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου. 

cxvii  Οι αναθέτουσές αρχές μπορούν να έπιβάλλουν απαιτήσέις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορέίς διαθέτουν την αναγκαία τέχνική και έπαγγέλματική ικανότητα για την έκτέλέση της σύμβασης. 
Όλές οι απαιτήσέις πρέπέι να σχέτίζονται και να έίναι ανάλογές μέ το αντικέίμένο της σύμβασης (πρβ. 
άρθρο 75 παρ. 1 τέλέυταίο έδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λόγω απαιτήσέις 
καταρχάς καθορίζονται πέριγραφικά στο παρόν σημέίο, χωρίς παραπομπή σέ τάξέις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτέ σέ βαθμίδές/κατηγορίές του ΜΕΚ. Σέ κάθέ πέρίπτωση και για το 
μέταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτέι 
από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος του  τέλέυταίου, έπισημαίνέται ότι,  η 
αναθέτουσα αρχή μπορέί να πέριγράφέι τις σχέτικές απαιτήσέις ανάλογα μέ τα προβλέπόμένα στο π.δ. 
71/2019, τηρουμένων των έιδικότέρων ρυθμίσέων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά μέ τις 
πέραν των προβλέπόμένων απαιτήσέων για την έγγραφή και κατάταξη σέ τάξη των οικέίων μητρώων 
του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου..  

cxviii Προαιρέτικη  έπιλογη : Η παρ. 22.Ε τι θέται κατα  διακριτικη  έυχέ ρέια της αναθέ τουσας αρχη ς και 
συμπληρω νέται συ μφωνα μέ το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι νέται ο τι ο λές οι απαιτη σέις 
πρέ πέι να σχέτι ζονται και να έι ναι ανα λογές μέ το αντικέι μένο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

cxix  Το έδάφιο αυτό προστίθέται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα μέ το άρθρο 78 παρ. 1 
του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφέται. 

cxx  Προαιρέτική έπιλογή συμπλήρωσης του έδαφίου.  Σύμφωνα μέ το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, 
στην πέρίπτωση συμβάσέων έργων οι Αναθέτουσές Αρχές μπορούν να απαιτούν την έκτέλέση 
ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απέυθέίας από τον ίδιο τον προσφέροντα. 

cxxi Ως προς τον τρο πο υποβολη ς των αποδέικτικω ν μέ σων του παρο ντος α ρθρου, τα οποι α έ χουν 
συνταχθέι / παραχθέι  απο  τους ι διους τους οικονομικου ς φορέι ς πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 της μέ. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

cxxii Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
cxxiii  Επισημαίνέται ότι η ανωτέρω δυνατότητα έναπόκέιται στη διακριτική έυχέρέια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθέί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφέται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τέλέυταία δύο έδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

cxxiv  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016 
cxxv Βλ. Δ.Ε.Ε. απο φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
cxxvi Βλ. ένδέικτικα  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη μα) 
cxxvii Πρβλ. α ρθρο 79 παρ. 8, σέ συνδυασμο   μέ α ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
cxxviii Εφιστάται η προσοχή των αναθέτουσών αρχών στο ότι πρέπέι να ζητέίται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών προς απόδέιξη μόνο των λόγων αποκλέισμού και των κριτηρίων έπιλογής που έχουν 
τέθέί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνέται, πέραιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το 
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητέί από προσφέροντές, σέ οποιοδήποτέ χρονικό σημέίο κατά τη 
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διάρκέια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτέίται για 
την ορθή διέξαγωγή της διαδικασίας. 

cxxix Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxxx  Σύμφωνα μέ το άρθρο 73 παρ. 2 τέλέυταίο έδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας έίναι 

Έλληνας πολίτης ή έχέι την έγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρέώσέις του που αφορούν τις 
έισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την έπικουρική ασφάλιση." 

cxxxi Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxxxii Οι υπέύθυνές δηλώσέις του παρόντος τέύχους υπογράφονται και γίνονται αποδέκτές σύμφωνα μέ τα 

οριζόμένα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας  
cxxxiiiΠρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έ γγραφο της Αρχη ς «Ενημέ ρωση για ζητη ματα αποδέικτικω ν 

φορολογικη ς ένημέρο τητας (αυτο ματη α ντληση αποδέικτικου  - ένημέρο τητα σέ παρέλθο ντα χρο νο)» 
(ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

cxxxiv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την έπιλέξέι ως λόγο αποκλέισμού. 
cxxxv Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxxxvi Πρβλ. το μέ α.π. 2440/22-04-2021έ γγραφο της Αρχη ς «Ενιαι ο Πιστοποιητικο  Δικαστικη ς 

Φέρέγγυο τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
cxxxvii  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μέλών της Ε.Ε έίναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνέται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ έίναι ο αρμόδιος έθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχέίων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το μέ αριθμ. 
πρωτ. 2282/25-4-2018 σχέτικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδέσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

cxxxviii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις έπιλέξέι, όλές ή κάποια/ές έξ αυτών, ως λόγους αποκλέισμού. 
cxxxix  Επισημαίνέται ότι η αναθέτουσα αρχή, έφόσον μπορέσέι να αποδέίξέι, μέ κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχέι κάποια από τις πέριπτώσέις αυτές, αποκλέίέι οποιονδήποτέ οικονομικό φορέα από τη 
συμμέτοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

cxl Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την έπιλέξέι ως λόγο αποκλέισμού. 
cxli Πρβλ. α ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
cxlii Για τις αλλοδαπέ ς ανω νυμές  έταιρέι ές ιδρυθέι σές σέ κρα τος μέ λος της ΕΕ σχέτικο  έι ναι το Παρα ρτημα 

Ι της οδηγι ας 2012/30/ΕΕ (L315/91) μέ την οποι α αναδιατυπω θηκέ η Οδηγι α 77/91/ΕΟΚ (Επι σημη 
Εφημέρι δα των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (έπταμέλη ς). 

cxliii Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πως τροποποιη θηκέ μέ το α ρθρο 239 του ν. 4782/21. 
cxliv Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
cxlv η οποι α έκδι δέται συ μφωνα μέ τις έιδικέ ς διατα ξέις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαι νέται ο τι τα 

πτυχι α των έγγέγραμμέ νων στο Μητρω ο Εργοληπτικω ν Επιχέιρη σέων (Μ.Ε.Ε.Π.), που έι ναι σέ ισχυ  
κατα  την 3η Ιουλι ου 2019 έξακολουθου ν να ισχυ ουν ως την 1η Σέπτέμβρι ου 2021, έφο σον πληρου νται 
οι πρου ποθέ σέις του νομοθέτικου  πλαισι ου που ι σχυέ έ ως και την 2α Ιουλι ου 2019 (Πρβλ. α ρθρο 65 
παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστα θηκέ μέ την παρ. 5 του α ρθρου 144 του ν. 4764/2020 
(Α΄ 256).  

cxlvi Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
cxlvii Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
cxlviii  Εφόσον έχέι αναφέρθέί σχέτική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνέται αναλόγως σύμφωνα 

μέ το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
cxlix Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
cl Συ μφωνα μέ το α ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ έγγρα φονται υποχρέωτικα :  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 

(Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά 

τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  

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
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    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ 

L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα 

της στην ημεδαπή, 
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) 

και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος 
- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται 
στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους 
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιέ. η Κοινοπραξι α που καταχωρι ζέται συ μφωνα μέ το α ρθρο 293 παρα γραφος 3 του ν. 4072/2012 
cli Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
clii  Σύμφωνα μέ τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμέτοχή σέ διαγωνισμούς 

δημοσίων έργων χορηγέίται σέ κάθέ έργοληπτική έπιχέίρηση έγγέγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. 
«ένημέρότητα πτυχίου», η οποία, σέ συνδυασμό μέ τη βέβαίωση έγγραφής που έκδίδέται από την 
υπηρέσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «έπίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων έργοληπτών [...] και 
απαλλάσσέι τις έργοληπτικές έπιχέιρήσέις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα έπιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνέται ότι, σύμφωνα μέ το άρθρο 22  (Τροποποιήσέις 
του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο έδάφιο της πέρίπτωσης 31 της 
παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως έξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σέ ισχύ μέχρι την έκδοση του προέδρικού διατάγματος του 
άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

cliii  Στην πέρίπτωση όμως που η Ενημέρότητα Πτυχίου δέν καλύπτέι τις έισφορές έπικουρικής ασφάλισης, 
τα σχέτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξέχωριστά. 

cliv  Μόνο στην πέρίπτωση που έχέι έπιλέγέί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλέισμού. 
clv  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
clvi Πρβλ. α ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
clvii Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορου ν να προβλέ πουν στα έ γγραφα της συ μβασης ο τι, κατο πιν αιτη ματος 

του υπέργολα βου και έφο σον η φυ ση της συ μβασης το έπιτρέ πέι, η αναθέ τουσα αρχη  καταβα λλέι 
απέυθέι ας στον υπέργολα βο την αμοιβη  του για την έκτέ λέση προμη θέιας, υπηρέσι ας η  έ ργου, δυνα μέι 
συ μβασης υπέργολαβι ας μέ τον ανα δοχο. Στην πέρι πτωση αυτη , στα έ γγραφα της συ μβασης 
καθορι ζονται τα έιδικο τέρα μέ τρα η  οι μηχανισμοι  που έπιτρέ πουν στον κυ ριο ανα δοχο να έγέι ρέι 
αντιρρη σέις ως προς αδικαιολο γητές πληρωμέ ς, καθω ς και οι ρυθμι σέις που αφορου ν αυτο ν τον τρο πο 
πληρωμη ς. Στην πέρι πτωση αυτη  δέν αι ρέται η έυθυ νη του κυ ριου αναδο χου. Συμπληρω νέται 
αναλο γως. 

clviii  Πρβλ. α ρθρο 58 του ν. 4412/2016  
clix Πρβλ α ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έ γγραφα της συ μβασης, για έ ργα πρου πολογισμου  ανω τέρου των 
δέ κα έκατομμυρι ων (10.000.000) έυρω , μπορέι  να έγκριθέι  και να πέριληφθέι  ρη τρα πέρι  διαιτητικη ς 
έπι λυσης κα θέ διαφορα ς που προκυ πτέι σχέτικα  μέ την έφαρμογη , την έρμηνέι α η  το κυ ρος της 
συ μβασης. Για έ ργα κατω τέρου πρου πολογισμου , απαιτέι ται για τη συμπέρι ληψη αντι στοιχης ρη τρας 
η συ μφωνη γνω μη του αρμο διου τέχνικου  συμβουλι ου. Στα συμβατικα  τέυ χη που έ χέι πέριληφθέι  
ρη τρα πέρι  διαιτητικη ς έπι λυσης, δυ ναται να προβλέ πέται στα διο συμβιβαστικη ς έπι λυσης κα θέ 
διαφορα ς, που προηγέι ται της προσφυγη ς στη διαιτησι α  

clx Στο παρο ν σημέι ο της Διακη ρυξης η  στην ΕΣΥ μπορέι  να τέθέι  ρητα  η προ βλέψη για τη συ σταση 
κατασκέυαστικη ς κοινοπραξι ας, συ μφωνα μέ τα έιδικο τέρα οριζο μένα στο α ρθρο 165 παρ. 4-6 του ν. 
4412/2016. 


