
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 20ο πρακτικό

συνεδρίασης (με τηλεδιάσκεψη) της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  κατασκευής  και  όρων  δημοπράτησης  του  έργου:  «Ολοκλήρωση  Μεγάλου
Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου)»»

Αριθμός Απόφασης: 524/2021

Στα  Ιωάννινα,  σήμερα την  25-05-2021,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 12:00  συνήλθε  η  Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με:
α) την  υπ΄ αριθ. πρωτ.  47044/21-05-2021 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρλέτου,
β) το ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020,
γ)  την  υπ΄  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.  29922/13.05.2021  (ΦΕΚ  1944/Β’/2021) απόφαση  του  Υπουργείου
Εσωτερικών
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου
απαιτούμενη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη απόφασης με τηλεδιάσκεψη, διότι
σε σύνολο εννέα (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα στην τηλεδιάσκεψη εννέα
(9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες:
1. Αρλέτος Γεώργιος
2. Βάββας Φώτιος
3. Ακονίδου Ελένη 
4. Παππάς Αριστείδης
5. Σιορόκας Νικόλαος
6. Γιωτίτσας Θωμάς
7. Χρυσοστόμου Ευθύμιος
8. Κοσμάς Βασίλειος
9. Μάντζιος Στέφανος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Γκίζας Σπυρίδων,
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  τήρηση  των  πρακτικών
ανέλαβε η υπάλληλος Βαρέση Αφροδίτη.
        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα
εκτός της ημερήσιας διάταξης, του οποίου η συζήτηση αποφασίστηκε με κοινή συναίνεση όλων των
μελών, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει
ως εξής:

Έχοντας υπ’ όψη:
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1. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών (Κ.Α. 64.7341.013) για το
έτος 2021 που προβλέπει πίστωση 10.000.000,00 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020» για το εν θέματι έργο. 
2.  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 46421/21-05-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου του θέματος
3. Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  1337/24-05-2021 «Έγκριση Διακήρυξης  για  το  υποέργο:  Ολοκλήρωση
Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου), της
πράξης  Ολοκλήρωση  Μεγάλου  Δακτυλίου  Πόλης  Ιωαννίνων  (Κόμβος  Πανηπειρωτικού  Σταδίου  –
Κόμβος Βογιάνου) (ΟΠΣ 5045737)
4. Τον   προϋπολογισμό  της  μελέτης  που  συντάχθηκε  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου
Ιωαννιτών και ανέρχεται στο ποσό των  24.790.000,00 € με Φ.Π.Α.
5. Τον  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ-147  Α/8-8-16),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  ιδιαιτέρως  με  τις
διατάξεις του Ν.4488/2017(ΦΕΚ 137/Α’/13-09-2017) και του Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄ /13-11-2017)

Εισηγούμαστε 
- την έγκριση της κατασκευής του έργου του θέματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, και
- την έγκριση της δημοπράτησης του έργου του θέματος, σύμφωνα με τους συνημμένους όρους της
Διακήρυξης 
Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α')
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού έτους 2021
6. Την εισήγηση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος
Πανηπειρωτικού  Σταδίου  –  Κόμβος  Βογιάνου)», σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  μελέτη  που
συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης,  οι  οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

---
Kατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας

κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης
αίτησης θεραπείας.

Η  παρούσα απόφαση  έλαβε αύξοντα  αριθμό 524/2021.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ως ακολούθως

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ακολουθούν  υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑ A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 

  

          ΕΡΓΟ: 
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – 
ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ε.Π.: «ΗΠΕΙΡΟΣ» 
(ΣΑ 2019ΕΠ01810026) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.790.000,00 € 

 
 
 
 

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

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

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

 
 

 
 
 

Ο  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

 ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοόχου κατασκευηό ς του εόργου: 
 

«Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού 
Σταδίου – Κόμβος Βογιάνου)» 

 
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45233124-4 
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV: 45233224-5, 45233128-2, 45222000-9 

 
Εκτιμώμενης αξίας 19.991.935,48 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
 

που θα διεξαχθειό συό μφωνα: 
 με α) τις διαταό ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) οό πως ισχυό ει μεταό  τις τροποποιηό σεις του ν. 4782/2021 

(Α’36) και β) τους οό ρους της παρουό σας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
 

1.1 Αναθεότουσα αρχηό : ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
Οδοό ς  : ΠΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 
Ταχ.Κωδ. : 45221 
Τηλ. : (+30) 2651079921 
E-mail : vtsouris@ioannina.gr 
Πληροφοριόες:  : κ. Βασιλειος Δ. Τσουό ρης 

1.2 Εργοδοό της ηό  Κυό ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.3 Φορεόας κατασκευηό ς του εόργου: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.4 Προϊσταμεόνη Αρχηό  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η΄/ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   
1.5 Διευθυό νουσα ηό  Επιβλεόπουσα Υπηρεσιόα : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.6 Αρμοό διο Τεχνικοό  Συμβουό λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Εφοό σον οι ανωτεόρω υπηρεσιόες μεταστεγασθουό ν καταό  τη διαό ρκεια της διαδικασιόας συό ναψης ηό  
εκτεόλεσης του εόργου, υποχρεουό νται να δηλωό σουν αό μεσα τα νεόα τους στοιχειόα στους προσφεόροντες ηό  
στον αναό δοχο. 
Εφοό σον οι ανωτεόρω υπηρεσιόες ηό /και τα αποφαινοό μενα οό ργανα του Φορεόα Κατασκευηό ς καταργηθουό ν, 
συγχωνευτουό ν ηό  με οποιονδηό ποτε τροό πο μεταβληθουό ν καταό  τη διαό ρκεια της διαδικασιόας συό ναψης ηό  
εκτεόλεσης του εόργου, υποχρεουό νται να δηλωό σουν αό μεσα, στους προσφεόροντες1 ηό  στον αναό δοχο τα 
στοιχειόα των υπηρεσιωό ν ηό  αποφαινοό μενων οργαό νων, τα οποιόα καταό  τον νοό μο αποτελουό ν καθολικοό  
διαό δοχο των εν λοόγω οργαό νων που υπεισεόρχονται στα δικαιωό ματα και υποχρεωό σεις τους. 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.1 Τα εόγγραφα της συό μβασης, καταό  την εόννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αό ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παροόντα ηλεκτρονικοό  διαγωνισμοό , ειόναι τα ακοό λουθα : 
α) η .…. προκηό ρυξη συό μβασης οό πως δημοσιευό θηκε στην Επιόσημη Εφημεριόδα της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης 
(ΕΕΕΕ), 
β) η με αρ. …… προκαταρκτικηό  προκηό ρυξη ,  
γ) η παρουό σα διακηόρυξη, 
δ) το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Συό μβασης (ΕΕΕΣ)2  
ε) το εόντυπο οικονομικηό ς προσφοραό ς, οό πως παραό γεται αποό  την ειδικηό  ηλεκτρονικηό  φοό ρμα του 
υποσυστηό ματος, 
στ) ο προϋπολογισμοό ς δημοπραό τησης, 
ζ) το τιμολοόγιο δημοπραό τησης, 
η) η ειδικηό  συγγραφηό  υποχρεωό σεων, 
θ) η τεχνικηό  συγγραφηό  υποχρεωό σεων 
ι) το τευό χος συμπληρωματικωό ν τεχνικωό ν προδιαγραφωό ν, 
ια) το υποό δειγμα …. 
ιβ) το τευό χος τεχνικηό ς περιγραφηό ς, 
ιγ) η τεχνικηό  μελεότη, 
ιδ) τυχοό ν συμπληρωματικεός πληροφοριόες και διευκρινιόσεις που θα παρασχεθουό ν αποό  την αναθεότουσα 

mailto:vtsouris@ioannina.gr
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αρχηό  επιό οό λων των ανωτεόρω 

2.2 Προσφεόρεται ελευό θερη, πληό ρης, αό μεση και δωρεαό ν ηλεκτρονικηό  προόσβαση στα εόγγραφα της 
συό μβασης3 στον ειδικοό , δημοό σια προσβαό σιμο, χωό ρο “ηλεκτρονικοιό διαγωνισμοιό” της πυό λης 
www.promitheus.gov.gr, καθωό ς και στην ιστοσελιόδα της αναθεότουσας αρχηό ς, www.ioannina.gr. 

2.3 Εφοό σον εόχουν ζητηθειό εγκαιόρως, ηό τοι εόως την ......4 η αναθεότουσα αρχηό  παρεόχει σε οό λους τους 
προσφεόροντες που συμμετεόχουν στη διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης συμπληρωματικεός πληροφοριόες 
σχετικαό  με τα εόγγραφα της συό μβασης, το αργοό τερο στις …/…/…5 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορεός υποβαό λλονται αποό  τους ενδιαφερομεόνους ηλεκτρονικαό , μεόσω της διαδικτυακηό ς 
πυό λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεόχρι την καταληκτικηό  ημερομηνιόα και ωό ρα που 
οριόζεται στο αό ρθρο 18 της παρουό σας διακηό ρυξης, σε ηλεκτρονικοό  φαό κελο του υποσυστηό ματος. 
Για τη συμμετοχηό  στην παρουό σα διαδικασιόα οι ενδιαφεροό μενοι οικονομικοιό φορειός απαιτειόται να 
διαθεότουν ψηφιακηό  υπογραφηό , χορηγουό μενη αποό  πιστοποιημεόνη αρχηό  παροχηό ς ψηφιακηό ς υπογραφηό ς 
και να εγγραφουό ν στο ηλεκτρονικοό  συό στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακηό  πυό λη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθωό ντας τη διαδικασιόα εγγραφηό ς του αό ρθρου 5 παρ. 1.2 εόως 1.4 της Κοινηό ς Υπουργικηό ς 
Αποό φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Η εόνωση οικονομικωό ν φορεόων υποβαό λλει κοινηό  προσφοραό , η οποιόα υποχρεωτικαό  υπογραό φεται 
ψηφιακαό , ειότε αποό  οό λους τους οικονομικουό ς φορειός που αποτελουό ν την εόνωση, ειότε αποό  
εκπροό σωποό  τους, νομιόμως εξουσιοδοτημεόνο. Στην προσφοραό , επιό ποινηό  αποό ρριψης της 
προσφοραό ς, προσδιοριόζεται η εόκταση και το ειόδος της συμμετοχηό ς του καό θε μεόλους της εόνωσης, 
συμπεριλαμβανομεόνης της κατανομηό ς αμοιβηό ς μεταξυό  τους, καθωό ς και ο 
εκπροό σωπος/συντονιστηό ς αυτηό ς. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.  

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό 
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον 
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής6. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 
της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 
ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.7. 

ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στις ως αό νω περιπτωό σεις που με την προσφοραό  υποβαό λλονται ιδιωτικαό  εόγγραφα, αυταό  γιόνονται 
αποδεκταό  ειότε καταό  τα προβλεποό μενα στις διαταό ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειότε και σε απληό  
φωτοτυπιόα, εφοό σον συνυποβαό λλεται υπευό θυνη δηόλωση, στην οποιόα βεβαιωό νεται η ακριόβειαό  τους και 
η οποιόα φεόρει υπογραφηό  μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την αποστολή 
της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.) 8. 

3.6 Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 
προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 
υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

3.7 Οι αλλοδαποιό οικονομικοιό φορειός δεν εόχουν την υποχρεόωση να υπογραό φουν τα δικαιολογητικαό  της 
προσφοραό ς με χρηόση προηγμεόνης ηλεκτρονικηό ς υπογραφηό ς, αλλαό  μπορειό να τα αυθεντικοποιουό ν με 
οποιονδηό ποτε αό λλον προόσφορο τροό πο, εφοόσον στη χωό ρα προεόλευσηό ς τους δεν ειόναι υποχρεωτικηό  η 
χρηό ση προηγμεόνης ψηφιακηό ς υπογραφηό ς σε διαδικασιόες συό ναψης δημοσιόων συμβαό σεων. Στις 
περιπτωό σεις αυτεός η προσφοραό  συνοδευό εται με υπευό θυνη δηό λωση, στην οποιόα δηλωό νεται οό τι, στη 
χωό ρα προεόλευσης δεν προβλεόπεται η χρηόση προηγμεόνης ψηφιακηό ς υπογραφηό ς ηό  οό τι, στη χωό ρα 
προεόλευσης δεν ειόναι υποχρεωτικηό  η χρηόση προηγμεόνης ψηφιακηό ς υπογραφηό ς για τη συμμετοχηό  σε 
διαδικασιόες συό ναψης δημοσιόων συμβαό σεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 9.  
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών - 
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστική Προσφυγή/ Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α) Μεταό  την καταληκτικηό  ημερομηνιόα υποβοληό ς προσφορωό ν, οό πως οριόζεται στο αό ρθρο 18 της 
παρουό σας, και πριν την ηλεκτρονικηό  αποσφραό γιση, η αναθεότουσα αρχηό  κοινοποιειό στους 
προσφεόροντες τον σχετικοό  καταό λογο συμμετεχοό ντων, οό πως αυτοό ς παραό γεται αποό  το υποσυό στημα.  
β) Στη συνεόχεια, τα μεόλη της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό 10, καταό  την ημερομηνιόα και ωό ρα που οριόζεται στο 
αό ρθρο 18 της παρουό σας, προβαιόνουν σε ηλεκτρονικηό  αποσφραό γιση του υποφακεόλου «Δικαιολογητικαό  
Συμμετοχηό ς» και του υποφακεόλου “Οικονομικηό  Προσφοραό ”.  
γ) Στον ηλεκτρονικοό  χωό ρο «Συνημμεόνα Ηλεκτρονικουό  Διαγωνισμουό », αναρταό ται αποό  την Επιτροπηό  
Διαγωνισμουό  ο σχετικοό ς καταό λογος μειοδοσιόας, προκειμεόνου να λαό βουν γνωό ση οι προσφεόροντες. 
δ) Ακολουό θως, η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  προβαιόνει, καταό  σειραό  μειοδοσιόας, σε εόλεγχο της ολοόγραφης 
και αριθμητικηό ς αναγραφηό ς των επιμεόρους ποσοστωό ν εόκπτωσης και της ομαληό ς μεταξυό  τους σχεόσης, 
βαό σει της παραγωγηό ς σχετικουό  ψηφιακουό  αρχειόου, μεόσα αποό  το υποσυό στημα.  
Για την εφαρμογηό  του ελεόγχου ομαλοότητας, χρησιμοποιειόται αποό  την Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  η μεόση 
εόκπτωση προσφοραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα οριζοό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
ε) Όλες οι οικονομικεός προσφορεός, μεταό  τις τυχοόν αναγκαιόες διορθωό σεις, καταχωριόζονται, καταό  τη 
σειραό  μειοδοσιόας, στο πρακτικοό  της επιτροπηό ς, το οποιόο και υπογραό φεται αποό  τα μεόλη της. 
στ) Στη συνεόχεια, η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , την ιόδια ημεόρα, ελεόγχει τα δικαιολογητικαό  συμμετοχηό ς του 
αό ρθρου 24.2 της παρουό σας, καταό  τη σειραό  της μειοδοσιόας, αρχιόζοντας αποό  τον πρωό το μειοδοό τη. Αν η 
ολοκληόρωση του ελεόγχου αυτουό  δεν ειόναι δυνατηό  την ιόδια μεόρα, λοόγω του μεγαό λου αριθμουό  των 
προσφορωό ν, ελεόγχονται τουλαό χιστον οι δεόκα (10) πρωό τες καταό  σειραό  μειοδοσιόας. Στην περιόπτωση 
αυτηό  η διαδικασιόα συνεχιόζεται τις εποό μενες εργαό σιμες ημεόρες11. 
ζ) Η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , πριν την ολοκληό ρωση της συό νταξης του πρακτικουό  της, επικοινωνειό με 
τους εκδοό τες που αναγραό φονται στις υποβληθειόσες εγγυητικεός επιστολεός, προκειμεόνου να 
διαπιστωό σει την εγκυροό τηταό  τους. Αν διαπιστωθειό πλαστοό τητα εγγυητικηό ς επιστοληό ς, ο υποψηό φιος 
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αποκλειόεται αποό  τον διαγωνισμοό , υποβαό λλεται μηνυτηό ρια αναφοραό  στον αρμοό διο εισαγγελεόα και 
κινειόται διαδικασιόα πειθαρχικηό ς διόωξης, συό μφωνα με τις διαταό ξεις των αό ρθρων 82 και εποό μενα του ν. 
3669/2008. 
η) Η περιγραφοό μενη διαδικασιόα καταχωρειόται στο πρακτικοό  της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό  ηό  σε 
παραό ρτημαό  του, που υπογραό φεται αποό  τον Προό εδρο και τα μεόλη της. 
Η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  ολοκληρωό νει τη συό νταξη του σχετικουό  πρακτικουό  με το αποτεόλεσμα της 
διαδικασιόας, με το οποιόο εισηγειόται την αναό θεση της συό μβασης στον μειοδοό τη (ηό  τη ματαιόωση της 
διαδικασιόας), και το υποβαό λλει στην αναθεότουσα αρχηό  το σχετικοό  ηλεκτρονικοό  αρχειόο, ως “εσωτερικοό”, 
μεόσω της λειτουργιόας “επικοινωνιόα” του υποσυστηόματος, προς εόγκριση.12 
θ) Στη συνεόχεια, η αναθεότουσα αρχηό  κοινοποιειό την αποό φαση εόγκρισης του πρακτικουό  σε οό λους τους 
προσφεόροντες και παρεόχει προό σβαση στα υποβληθεόντα στοιχειόα των λοιπωό ν συμμετεχοό ντων. Καταό  
της αποό φασης αυτηό ς χωρειό προδικαστικηό  προσφυγηό , καταό  τα οριζοό μενα στην παραό γραφο 4.3 της 
παρουό σης. 
ι) Επισημαιόνεται οό τι, σε περιόπτωση που οι προσφορεός εόχουν την ιόδια ακριβωό ς τιμηό  (ισοό τιμες), η 
αναθεότουσα αρχηό  επιλεόγει τον (προσωρινοό ) αναό δοχο με κληό ρωση μεταξυό  των οικονομικωό ν φορεόων 
που υπεόβαλαν ισοό τιμες προσφορεός. Η κληό ρωση γιόνεται ενωό πιον της Επιτροπηό ς Διαγωνισμουό  και 
παρουσιόα των οικονομικωό ν φορεόων που υπεόβαλαν τις ισοό τιμες προσφορεός, σε ημεόρα και ωό ρα που θα 
τους γνωστοποιηθειό μεόσω της λειτουργικοό τητας “επικοινωνιόα” του υποσυστηό ματος. 
 
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 
για υπογραφή σύμβασης 
α) Μεταό  την αξιολοόγηση των προσφορωό ν, η αναθεότουσα αρχηό  προσκαλειό, στο πλαιόσιο της σχετικηό ς 
ηλεκτρονικηό ς διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης και μεόσω της λειτουργικοό τητας της «Επικοινωνιόας», τον 
προσωρινοό  αναό δοχο να υποβαό λει εντοό ς προθεσμιόας 10 ημερωό ν 13 από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεποό μενα στις κειόμενες διαταό ξεις δικαιολογητικαό  προσωρινουό  
αναδοόχου και τα αποδεικτικαό  εόγγραφα νομιμοποιόησης14. 
β) Τα δικαιολογητικαό  του προσωρινουό  αναδοόχου υποβαό λλονται αποό  τον οικονομικοό  φορεόα 
ηλεκτρονικαό , μεόσω της λειτουργικοό τητας της «Επικοινωνιόας» στην αναθεότουσα αρχηό . 
γ) Αν δεν υποβληθουό ν τα παραπαό νω δικαιολογητικαό  ηό  υπαό ρχουν ελλειόψεις σε αυταό  που υποβληό θηκαν 
και ο προσωρινοό ς αναό δοχος υποβαό λλει εντοό ς της προθεσμιόας της παραγραό φου (α) του παροό ντος 
αό ρθρου, αιότημα προς την Επιτροπηό  Διαγωνισμουό  για την παραό ταση της προθεσμιόας υποβοληό ς, το οποιόο 
συνοδευό εται με αποδεικτικαό  εόγγραφα αποό  τα οποιόα να αποδεικνυό εται οό τι εόχει αιτηθειό τη χορηόγηση των 
δικαιολογητικωό ν, η αναθεότουσα αρχηό  παρατειόνει την προθεσμιόα υποβοληό ς των δικαιολογητικωό ν για 
οό σο χροό νο απαιτηθειό για τη χορηόγηση των δικαιολογητικωό ν αποό  τις αρμοό διες αρχεός. 
Το παροό ν εφαρμοό ζεται και στις περιπτωό σεις που η αναθεότουσα αρχηό  τυχοόν ζητηό σει την προσκοό μιση 
δικαιολογητικωό ν καταό  τη διαδικασιόα αξιολοόγησης των προσφορωό ν και πριν αποό  το σταό διο 
κατακυό ρωσης, κατ εφαρμογηό  της διαό ταξης του αό ρθρου 79 παραό γραφος 5 εδαό φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμεόνων των αρχωό ν της ιόσης μεταχειόρισης και της διαφαό νειας.15 
Εντοό ς τριωό ν (3) εργασιόμων ημερωό ν αποό  την ηλεκτρονικηό  υποβοληό  των ως αό νω στοιχειόων και 
δικαιολογητικωό ν, συό μφωνα με τα ανωτεόρω υποό  β) και γ) αναφεροό μενα, προσκομιόζονται υποχρεωτικαό  
αποό  τον οικονομικοό  φορεόα στην αναθεότουσα αρχηό , σε εόντυπη μορφηό  και σε σφραγισμεόνο φαό κελο, τα 
εόγγραφα που απαιτειόται να προσκομισθουό ν σε πρωτοό τυπη μορφηό , συό μφωνα με τις διαταό ξεις του 
αό ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωό δικας Διοικητικηό ς Διαδικασιόας'', οόπως τροποποιηό θηκε με τις 
διαταό ξεις του αό ρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 
δ) Αν, καταό  τον εόλεγχο των παραπαό νω δικαιολογητικωό ν, διαπιστωθειό οό τι: 

i) τα στοιχειόα που δηλωό θηκαν με το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Συό μβασης (ΕΕΕΣ), ειόναι ψευδηό  ηό  
ανακριβηό   ηό  
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ii) αν δεν υποβληθουό ν στο προκαθορισμεόνο χρονικοό  διαό στημα τα απαιτουό μενα πρωτοό τυπα ηό  
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιολογητικωό ν, ηό  

iii) αν αποό  τα δικαιολογητικαό  που προσκομιόσθηκαν νομιόμως και εμπροθεόσμως, δεν αποδεικνυό ονται 
οι οό ροι και οι προϋποθεόσεις συμμετοχηό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 της παρουό σας,16  

απορριόπτεται η προσφοραό  του προσωρινουό  αναδοόχου, καταπιόπτει υπεόρ της αναθεότουσας αρχηό ς η 
εγγυό ηση συμμετοχηό ς του και η κατακυό ρωση γιόνεται στον προσφεόροντα που υπεόβαλε την αμεόσως 
εποό μενη πλεόον συμφεόρουσα αποό  οικονομικηό  αό ποψη προσφοραό  βαό σει της τιμηό ς, τηρουμεόνης της 
ανωτεόρω διαδικασιόας. 

Σε περιόπτωση εόγκαιρης και προσηό κουσας ενημεόρωσης της αναθεότουσας αρχηό ς για μεταβολεός στις 
προϋποθεόσεις τις οποιόες ο προσωρινοό ς αναό δοχος ειόχε δηλωό σει με το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο 
Συό μβασης (ΕΕΕΣ) οό τι πληροιό και οι οποιόες επηό λθαν ηό  για τις οποιόες εόλαβε γνωό ση ο προσωρινοό ς 
αναό δοχος μεταό  την δηό λωση και μεόχρι την ημεόρα της ειδοποιόησης/προό σκλησης για την προσκοό μιση των 
δικαιολογητικωό ν κατακυό ρωσης (οψιγενειός μεταβολεός), δεν καταπιόπτει υπεόρ της αναθεότουσας αρχηό ς η 
εγγυό ηση συμμετοχηό ς του, που ειόχε προσκομισθειό, συό μφωνα με το αό ρθρο 15 της παρουό σας. 

Αν κανεόνας αποό  τους προσφεόροντες δεν υπεόβαλε αληθηό  ηό  ακριβηό  δηό λωση, ηό  αν κανεόνας αποό  τους 
προσφεόροντες δεν προσκομιόζει εόνα ηό  περισσοότερα αποό  τα απαιτουό μενα δικαιολογητικαό , ηό  αν κανεόνας 
αποό  τους προσφεόροντες δεν αποδειόξει οό τι πληροιό τα κριτηό ρια ποιοτικηό ς επιλογηό ς του αό ρθρου 22, η 
διαδικασιόα συό ναψης της συό μβασης ματαιωό νεται. 

Η διαδικασιόα ελεόγχου των ως αό νω δικαιολογητικωό ν ολοκληρωό νεται με τη συό νταξη πρακτικουό  αποό  την 
Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , στο οποιόο αναγραό φεται η τυχοό ν συμπληό ρωση δικαιολογητικωό ν καταό  τα 
οριζοό μενα στην παραό γραφο (γ) του παροό ντος αό ρθρου17Η Επιτροπηό , στη συνεόχεια, το κοινοποιειό, μεόσω 
της «λειτουργικοό τητας της «Επικοινωνιόας», στην αναθεότουσα αρχηό  για τη ληό ψη αποό φασης. 

Η αναθεότουσα αρχηό  προβαιόνει, μεταό  την εόγκριση του ανωτεόρω πρακτικουό , στην κοινοποιόηση της 
αποό φασης κατακυό ρωσης, μαζιό με αντιόγραφο οό λων των πρακτικωό ν, σε καό θε προσφεόροντα που δεν εόχει 
αποκλειστειό οριστικαό ,18 εκτοό ς αποό  τον προσωρινοό  αναό δοχο, συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, μεόσω 
της λειτουργικοό τητας της «Επικοινωνιόας», και επιπλεόον αναρταό  τα δικαιολογητικαό  του προσωρινουό  
αναδοόχου στον χωό ρο «Συνημμεόνα Ηλεκτρονικουό  Διαγωνισμουό ». 

ε) Η συό ναψη της συό μβασης επεόρχεται με την κοινοποιόηση της αποό φασης κατακυό ρωσης στον 
προσωρινοό  αναό δοχο συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 105 ως ακολουό θως : 

Μεταό  την αό πρακτη παό ροδο της προθεσμιόας αό σκησης προδικαστικηό ς προσφυγηό ς ηό , σε περιόπτωση 
αό σκησηό  της, οό ταν παρεόλθει αό πρακτη η προθεσμιόα αό σκησης αιότησης αναστοληό ς καταό  της αποό φασης της 
Α.Ε.Π.Π. και, σε περιόπτωση αό σκησης αιότησης αναστοληό ς καταό  της αποό φασης της Α.Ε.Π.Π., οό ταν εκδοθειό 
αποό φαση επιό της αιότησης, με την επιφυό λαξη της χορηόγησης προσωρινηό ς διαταγηό ς, συό μφωνα με τα 
οριζοό μενα στο τελευταιόο εδαό φιο της παραγραό φου 4 του αό ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μεταό  την 
ολοκληόρωση του προσυμβατικουό  ελεόγχου αποό  το Ελεγκτικοό  Συνεόδριο, εφοό σον απαιτειόται, συό μφωνα με 
τα αό ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/201319, ο προσωρινοό ς αναό δοχος, υποβαό λλει, εφόσον απαιτείται 20 
υπευό θυνη δηόλωση, μεταό  αποό  σχετικηό  προό σκληση της αναθεότουσας αρχηό ς, μεόσω της λειτουργικοό τητας 
της “Επικοινωνιόας” του υποσυστηό ματος. Στην υπευό θυνη δηό λωση, η οποιόα υπογραό φεται καταό  τα 
οριζοό μενα στο αό ρθρο 23 της παρουό σας, δηλωό νεται οό τι, δεν εόχουν επεόλθει στο προό σωποό  του οψιγενειός 
μεταβολεός, καταό  την εόννοια του αό ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμεόνου να διαπιστωθειό οό τι δεν 
εόχουν εκλειόψει οι προϋποθεόσεις συμμετοχηό ς του αό ρθρου 21, οό τι εξακολουθουό ν να πληρουό νται τα 
κριτηό ρια επιλογηό ς του αό ρθρου 22 και οό τι δεν συντρεόχουν οι λοόγοι αποκλεισμουό  του ιόδιου αό ρθρου,. Η 
υπευό θυνη δηό λωση ελεόγχεται αποό  την Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , η οποιόα συνταό σσει πρακτικοό  που 
συνοδευό ει τη συό μβαση21. 

ΑΔΑ: ΩΦ1ΕΩΕΩ-ΩΩΥ



 
  
 
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο  
 Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

9 

 
Μεόσω της λειτουργικοό τητας της “Επικοινωνιόας” του υποσυστηό ματος, κοινοποιειόται η αποό φαση 
κατακυό ρωσης στον προσωρινοό  αναό δοχο22. Με την ιόδια αποό φαση καλειόται ο αναό δοχος να προσεόλθει σε 
ορισμεόνο τοό πο και χροό νο για την υπογραφηό  του συμφωνητικουό , θεότονταό ς του η αναθεότουσα αρχηό  
προθεσμιόα που δεν μπορειό να υπερβαιόνει τις ειόκοσι (20) ημεόρες αποό  την κοινοποιόηση ειδικηό ς 
ηλεκτρονικηό ς προόσκλησης, μεόσω της λειτουργικοό τητας της “Επικοινωνιόας” του υποσυστηό ματος, 
προσκομιόζοντας και την απαιτουό μενη εγγυητικηό  επιστοληό  καληό ς εκτεόλεσης. Η εν λοόγω κοινοποιόηση 
επιφεόρει τα εόννομα αποτελεόσματα της αποό φασης κατακυό ρωσης, συό μφωνα με οριζοό μενα στην παρ. 3 
του αό ρθρου 105 του ν.4412/2016.     

Εαό ν ο αναό δοχος δεν προσεόλθει να υπογραό ψει το συμφωνητικοό , μεόσα στην προθεσμιόα που οριόζεται στην 
ειδικηό  προό κληση, κηρυό σσεται εόκπτωτος, καταπιόπτει υπεόρ της αναθεότουσας αρχηό ς η εγγυό ηση 
συμμετοχηό ς του και ακολουθειόται η διαδικασιόα του αό ρθρου 4.2.γ της παρουό σας για τον προσφεόροντα 
που υπεόβαλε την αμεόσως εποό μενη πλεόον συμφεόρουσα αποό  οικονομικηό  αό ποψη προσφοραό  βαό σει τιμηό ς23. 
Αν κανεόνας αποό  τους προσφεόροντες δεν προσεόλθει για την υπογραφηό  του συμφωνητικουό , η διαδικασιόα 
συό ναψης της συό μβασης ματαιωό νεται, συό μφωνα με την περιόπτωση β της παραγραό φου 1 του αό ρθρου 
106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Καό θε ενδιαφεροό μενος, ο οποιόος εόχει ηό  ειόχε συμφεόρον να του ανατεθειό η συγκεκριμεόνη συό μβαση και εόχει 
ηό  ειόχε υποστειό ηό  ενδεόχεται να υποστειό ζημιόα αποό  εκτελεστηό  πραό ξη ηό  παραό λειψη της αναθεότουσας αρχηό ς 
καταό  παραό βαση της νομοθεσιόας της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης ηό  της εσωτερικηό ς νομοθεσιόας, δικαιουό ται να 
ασκηό σει προδικαστικηό  προσφυγηό  ενωό πιον της ΑΕΠΠ καταό  της σχετικηό ς πραό ξης ηό  παραό λειψης της 
αναθεότουσας αρχηό ς, προσδιοριόζοντας ειδικωό ς τις νομικεός και πραγματικεός αιτιαό σεις που δικαιολογουό ν 
το αιότημαό  του24.  

Σε περιόπτωση προσφυγηό ς καταό  πραό ξης της αναθεότουσας αρχηό ς, η προθεσμιόα για την αό σκηση της 
προδικαστικηό ς προσφυγηό ς ειόναι: 

(α) δεόκα (10) ημεόρες αποό  την κοινοποιόηση της προσβαλλοό μενης πραό ξης στον ενδιαφεροό μενο 
οικονομικοό  φορεόα αν η πραό ξη κοινοποιηό θηκε με ηλεκτρονικαό  μεόσα ηό  τηλεομοιοτυπιόα ηό   

(β) δεκαπεόντε (15) ημεόρες αποό  την κοινοποιόηση της προσβαλλοό μενης πραό ξης σε αυτοό ν αν 
χρησιμοποιηό θηκαν αό λλα μεόσα επικοινωνιόας, αό λλως  

(γ) δεόκα (10) ημεόρες αποό  την πληό ρη, πραγματικηό  ηό  τεκμαιροό μενη, γνωό ση της πραό ξης που βλαό πτει 
τα συμφεόροντα του ενδιαφεροό μενου οικονομικουό  φορεόα.  

Σε περιόπτωση παραό λειψης, η προθεσμιόα για την αό σκηση της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς ειόναι 
δεκαπεόντε (15) ημεόρες αποό  την επομεόνη της συντεόλεσης της προσβαλλοό μενης παραό λειψης25. 

Η προδικαστικηό  προσφυγηό , με βαό ση και τα οόσα προβλεόπονται στο π.δ. 39/2017, κατατιόθεται 
ηλεκτρονικαό  βαό σει του τυποποιημεόνου εντυό που και μεόσω της λειτουργικοό τητας «Επικοινωνιόα» του 
υποσυστηό ματος προς την Αναθεότουσα Αρχηό , επιλεόγοντας καταό  περιόπτωση την εόνδειξη «Προδικαστικηό  
Προσφυγηό » και επισυναό πτοντας το σχετικοό  εόγγραφο συό μφωνα με την παρ. 3 του αό ρθρου 8 της υπ' αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτοό  της αό σκησης της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς κατατιόθεται παραό βολο αποό  τον 
προσφευό γοντα υπεόρ του Δημοσιόου, καταό  τα ειδικαό  οριζοό μενα στο αό ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποιόο επιστρεόφεται στον προσφευό γοντα σε περιόπτωση ολικηό ς ηό  μερικηό ς αποδοχηό ς της προσφυγηό ς του 
ηό  σε περιόπτωση που πριν την εόκδοση της αποό φασης της ΑΕΠΠ επιό της προσφυγηό ς, η αναθεότουσα αρχηό  
ανακαλειό την προσβαλλοόμενη πραό ξη ηό  προβαιόνει στην οφειλοό μενη ενεόργεια.  
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Η προθεσμιόα για την αό σκηση της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς και η αό σκησηό  της κωλυό ουν τη συό ναψη της 
συό μβασης επιό ποινηό  ακυροό τητας, η οποιόα διαπιστωό νεται με αποό φαση της ΑΕΠΠ μεταό  αποό  αό σκηση 
προσφυγηό ς, συό μφωνα με το αό ρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά26. 

Καταό  τα λοιπαό , η αό σκηση της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς δεν κωλυό ει την προό οδο της διαγωνιστικηό ς 
διαδικασιόας, εκτοό ς αν ζητηθουό ν προσωριναό  μεότρα προστασιόας καταό  το αό ρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθεότουσα αρχηό , μεόσω της λειτουργιόας της «Επικοινωνιόας»:  
α. κοινοποιειό την προδικαστικηό  προσφυγηό  σε καό θε ενδιαφεροό μενο τριότο συό μφωνα με τα 

προβλεποό μενα στην περ. α της παρ. 1 του αό ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
αό ρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιειό, παρεόχει προόσβαση στο συό νολο των στοιχειόων του διαγωνισμουό  και διαβιβαό ζει 
στην Αρχηό  Εξεότασης Προδικαστικωό ν Προσφυγωό ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεποό μενα στην περ. β’ της παρ. 1 του 
αό ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συό μφωνα και με την παρ. 1 του αό ρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαιόνεται αιτιολογημεόνα επιό της βασιμοό τητας των προβαλλοό μενων πραγματικωό ν και 
νομικωό ν ισχυρισμωό ν της προσφυγηό ς και των ισχυρισμωό ν της αναθεότουσας αρχηό ς και, σε περιόπτωση 
παρεόμβασης, των ισχυρισμωό ν του παρεμβαιόνοντος και δεόχεται (εν οό λω ηό  εν μεόρει) ηό  απορριόπτει την 
προσφυγηό  με αποό φασηό  της, η οποιόα εκδιόδεται μεόσα σε αποκλειστικηό  προθεσμιόα ειόκοσι (20) ημερωό ν 
αποό  την ημεόρα εξεότασης της προσφυγηό ς27. 

Σε περιόπτωση συμπληρωματικηό ς αιτιολογιόας επιό της προσβαλλοό μενης πραό ξης, αυτηό  υποβαό λλεται εόως 
και δεόκα (10) ημεόρες πριν την συζηό τηση της προσφυγηό ς και κοινοποιειόται αυθημεροό ν στον 
προσφευό γοντα μεόσω της πλατφοόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ηό  αν αυτοό  δεν ειόναι εφικτοό  με οποιοδηό ποτε 
προό σφορο μεόσο. Υπομνηό ματα επιό των αποό ψεων και της συμπληρωματικηό ς αιτιολογιόας της 
Αναθεότουσας Αρχηό ς κατατιόθενται μεόσω της πλατφοό ρμας του ΕΣΗΔΗΣ εόως πεόντε (5) ημεόρες πριν αποό  
τη συζηό τηση της προσφυγηό ς28. 

Η αό σκηση της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς αποτελειό προϋποό θεση για την αό σκηση των εόνδικων 
βοηθημαό των της αιότησης αναστοληό ς και της αιότησης ακυό ρωσης του αό ρθρου 372 του ν. 4412/2016 
καταό  των εκτελεστωό ν πραό ξεων ηό  παραλειόψεων της αναθεότουσας αρχηό ς. 
Όποιος εόχει εόννομο συμφεόρον μπορειό να ζητηόσει την αναστοληό  της εκτεόλεσης της αποό φασης της ΑΕΠΠ 
και την ακυό ρωσηό  της ενωό πιον του αρμοδιόου δικαστηριόου29. Δικαιόωμα αό σκησης των ιόδιων ενδιόκων 
βοηθημαό των εόχει και η αναθεότουσα αρχηό , αν η ΑΕΠΠ καό νει δεκτηό  την προδικαστικηό  προσφυγηό . Με τα 
εόνδικα βοηθηό ματα της αιότησης αναστοληό ς και της αιότησης ακυό ρωσης λογιόζονται ως 
συμπροσβαλλοό μενες με την αποό φαση της ΑΕΠΠ και οό λες οι συναφειός προς την ανωτεόρω αποό φαση 
πραό ξεις ηό  παραλειόψεις της αναθεότουσας αρχηό ς, εφοό σον εόχουν εκδοθειό ηό  συντελεστειό αντιστοιόχως εόως 
τη συζηό τηση της αιότησης αναστοληό ς ηό  την πρωό τη συζηό τηση της αιότησης ακυό ρωσης. 

Η αό σκηση της αιότησης αναστοληό ς δεν εξαρταό ται αποό  την προηγουό μενη αό σκηση της αιότησης ακυό ρωσης. 
Η αιότηση αναστοληό ς κατατιόθεται στο αρμοό διο δικαστηόριο μεόσα σε προθεσμιόα δεόκα (10) ημερωό ν αποό  
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση30 της αποό φασης επιό της προδικαστικηό ς προσφυγηό ς και συζητειόται 
το αργοό τερο εντοό ς τριαό ντα (30) ημερωό ν αποό  την καταό θεσηό  της. Για την αό σκηση της αιτηό σεως 
αναστοληό ς κατατιόθεται το προβλεποό μενο παραό βολο, συό μφωνα με τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η αό σκηση αιότησης αναστοληό ς κωλυό ει τη συό ναψη της συό μβασης, εκτοό ς εαό ν με την προσωρινηό  διαταγηό  
ο αρμοό διος δικαστηό ς αποφανθειό διαφορετικαό . 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
Σχετικαό  με την υπογραφηό  της συό μβασης, ισχυό ουν τα προβλεποό μενα στην παρ. 5 αό ρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα εόγγραφα της συό μβασης με βαό ση τα οποιόα θα εκτελεσθειό το εόργο ειόναι τα αναφεροό μενα 
παρακαό τω. Σε περιόπτωση ασυμφωνιόας των περιεχομεόνων σε αυταό  οό ρων, η σειραό  ισχυό ος 
καθοριόζεται ως κατωτεόρω. 

1. Το συμφωνητικοό . 
2. Η παρουό σα Διακηό ρυξη. 
3. Η Οικονομικηό  Προσφοραό . 
4. Το Τιμολοό γιο Δημοπραό τησης. 
5. Η Ειδικηό  Συγγραφηό  Υποχρεωό σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικηό  Συγγραφηό  Υποχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεός Προδιαγραφεός και τα 
 Παραρτηό ματα τους. 
7. Η Τεχνικηό  Περιγραφηό  (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμοό ς Δημοπραό τησης. 
9. Οι εγκεκριμεόνες μελεότες του εόργου. 
10. Το εγκεκριμεόνο Χρονοδιαό γραμμα κατασκευηό ς του εόργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα εόγγραφα της συό μβασης συνταό σσονται υποχρεωτικαό  στην ελληνικηό  γλωό σσα και προαιρετικαό  
και σε αό λλες γλωό σσες, συνολικαό  ηό  μερικαό . Σε περιόπτωση ασυμφωνιόας μεταξυό  των τμημαό των 
των εγγραό φων της συό μβασης που εόχουν συνταχθειό σε περισσοό τερες γλωό σσες, επικρατειό η 
ελληνικηό  εόκδοση. Τυχοό ν προδικαστικεός προσφυγεός υποβαό λλονται στην ελληνικηό  γλωό σσα. 

6.2.  Οι προσφορεός και τα περιλαμβανοό μενα σε αυτεός στοιχειόα, καθωό ς και τα αποδεικτικαό  εόγγραφα 
συνταό σσονται στην ελληνικηό  γλωό σσα ηό  συνοδευό ονται αποό  επιόσημη μεταό φρασηό  τους στην 
ελληνικηό  γλωό σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπαό  δημοό σια εόγγραφα και δικαιολογητικαό  εφαρμοό ζεται η Συνθηόκη της Χαό γης της 
5.10.1961, που κυρωό θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαό  τα αλλοδαπαό  ιδιωτικαό  εόγγραφα 
συνοδευό ονται αποό  μεταό φρασηό  τους στην ελληνικηό  γλωό σσα επικυρωμεόνη ειότε αποό  προό σωπο 
αρμοό διο καταό  τις διαταό ξεις της εθνικηό ς νομοθεσιόας ειότε αποό  προόσωπο καταό  νοό μο αρμοό διο της 
χωό ρας στην οποιόα εόχει συνταχθειό το εόγγραφο31. Επιόσης, γιόνονται υποχρεωτικαό  αποδεκταό  
ευκρινηό  φωτοαντιόγραφα εγγραό φων που εόχουν εκδοθειό αποό  αλλοδαπεός αρχεός και εόχουν 
επικυρωθειό αποό  δικηγοό ρο, συό μφωνα με τα προβλεποό μενα στην παρ. 2 περ. β του αό ρθρου 11 του 
ν. 2690/1999 “Κωό δικας Διοικητικηό ς Διαδικασιόας”, οόπως αντικατασταό θηκε ως αό νω με το αό ρθρο 
1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.   Ενημερωτικαό  και τεχνικαό  φυλλαό δια και αό λλα εόντυπα-εταιρικαό  ηό  μη – με ειδικοό  τεχνικοό  
περιεχοό μενο μπορουό ν να υποβαό λλονται σε αό λλη γλωό σσα, χωριός να συνοδευό ονται αποό  
μεταό φραση στην ελληνικηό . 

6.5. Η επικοινωνιόα με την αναθεότουσα αρχηό , καθωό ς και μεταξυό  αυτηό ς και του αναδοόχου, θα γιόνονται 
υποχρεωτικαό  στην ελληνικηό  γλωό σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπραό τηση του εόργου, την εκτεόλεση της συό μβασης και την κατασκευηό  του, 
εφαρμοό ζονται οι διαταό ξεις των παρακαό τω νομοθετημαό των, οό πως ισχυό ουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδιόως των αό ρθρων 118 και 119, 
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- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 32 

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικοό τερα το αό ρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», οό πως ισχυό ει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικοό τερα το αό ρθρο 1 αυτουό , 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 - του αό ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,33 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… 
 - του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 - των παραγραό φων 4 και 5 του αό ρθρου 20, των αό ρθρων 80-110, της παραγραό φου 1α του 
αό ρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κυό ρωση της Κωδικοποιόησης της νομοθεσιόας κατασκευηό ς 
δημοσιόων εόργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχωό ριση δημοσιευό σεων των φορεόων του Δημοσιόου στο 
νομαρχιακοό  και τοπικοό  Τυό πο και αό λλες διαταό ξεις», 

 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
 - του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )34 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- Η εγκύκλιος με αριθμό 1561/Β/02.06.2016 «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματός 2016 (ΚΤΣ-
2016)». 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
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τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικεός λεπτομεόρειες και 
διαδικασιόες λειτουργιόας του Εθνικουό  Συστηό ματος Ηλεκτρονικωό ν Δημοσιόων Συμβαό σεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ Α΄/112/3-7-2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) 
- του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) 
- του Ν. 4738/2020 με τίτλο: "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις." (Α' 207), ειδικότερα του άρθρου 267 «Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων - Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016», 
 - του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 
υγεία. 

7.2  Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή   καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οό πως τροποποιηό θηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυό ρωση των στοιχειόων του αναδοόχου με τα στοιχειόα 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 κοινηό  αποό φαση των Υπουργωό ν Αναό πτυξης και 
Επικρατειόας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαό  με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 
των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθωό ς και η αποό φαση 
του Υφυπουργουό  Οικονομιόας και Οικονομικωό ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3   Οι διαταό ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυό ρωση Κωό δικα Φοό ρου Προστιθεόμενης Αξιόας». 

7.4   Οι σε εκτεόλεση των ανωτεόρω διαταό ξεων εκδοθειόσες κανονιστικεός πραό ξεις35, καθωό ς και λοιπεός 
διαταό ξεις που αναφεόρονται ρηταό  ηό  απορρεόουν αποό  τα οριζοό μενα στα συμβατικαό  τευό χη της 
παρουό σας καθωό ς και το συό νολο των διαταό ξεων του ασφαλιστικουό , εργατικουό , περιβαλλοντικουό  
και φορολογικουό  δικαιόου και γενικοό τερα καό θε διαό ταξη (Νοό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηό  
εγκυό κλιος που διεόπει την αναό θεση και εκτεόλεση του εόργου της παρουό σας συό μβασης, εόστω και 
αν δεν αναφεόρονται ρηταό . 

7.5   Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1 Το εόργο χρηματοδοτειόται αποό  το Προόγραμμα Δημοό σιων Επενδυό σεων με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 
(κωδικοό  εναό ριθμου): 2019ΕΠ01810026 και συγχρηματοδοτειόται αποό  το Ευρωπαϊκοό  
Ταμειόο Περιφερειακηό ς Αναό πτυξηό ς (ΕΤΠΑ) (εγκεκριμεόνη πιόστωσηό  στον τακτικοό  
προϋπολογισμοό  τοό υ Δηό μου Ιωαννιτωό ν Κ.Α.: 64.7341.013). Αποτελειό το Υποεόργο (1.) της 
Πραό ξης με τιότλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ)”, η οποιόα ενταό χθηκε με Κωδικοό  ΟΠΣ 
5045737 στο Επιχειρησιακοό  Προόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»36 

 Το εόργο υποό κειται στις κρατηό σεις37 που προβλεόπονται για τα εόργα αυταό , 
περιλαμβανομεόνης της κραό τησης υό ψους 0,07 % υπεόρ των λειτουργικωό ν αναγκωό ν της 
Ενιαιόας Ανεξαό ρτητης Αρχηό ς Δημοσιόων Συμβαό σεων, συό μφωνα με το αό ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201138, της κραό τησης υό ψους 0,06 % υπεόρ των λειτουργικωό ν αναγκωό ν της Αρχηό ς 
Εξεότασης Προδικαστικωό ν Προσφυγωό ν, συό μφωνα με το αό ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθωό ς και της κραό τησης 6%0, συό μφωνα με τις διαταό ξεις του αό ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του 
ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποό φασης του 
Υπουργουό  Υποδομωό ν και Μεταφορωό ν (Β' 2235). 

8.2. Τα γενικαό  εόξοδα, οό φελος κ.λ.π. του Αναδοόχου και οι επιβαρυό νσεις αποό  φοό ρους, δασμουό ς 
κ.λ.π. καθοριόζονται στο αντιόστοιχο αό ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυό νει τον Κυό ριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμεός θα γιόνονται συό μφωνα με το αό ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιόστοιχο 
αό ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηό  του εργολαβικουό  τιμηό ματος θα γιόνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθεότουσα αρχηό 39 μπορειό, καταό  τη διαδικασιόα αξιολοόγησης των προσφορωό ν ηό  αιτηόσεων 
συμμετοχηό ς, να καλεόσει τους οικονομικουό ς φορειός, μεόσω της λειτουργικοό τητας της ‘’Επικοινωνιόας” του 
υποσυστηό ματος - οό ταν οι πληροφοριόες ηό  η τεκμηριόωση ειόναι ηό  εμφανιόζονται ελλιπειός ηό  λανθασμεόνες 
(συμπεριλαμβανομεόνων εκειόνων στο ΕΕΕΣ) ηό  οό ταν λειόπουν συγκεκριμεόνα εόγγραφα - να συμπληρωό σουν 
ηό  να αποσαφηνιόσουν ηό  να ολοκληρωό σουν τις σχετικεός πληροφοριόες ηό  την τεκμηριόωση, μεόσα σε ευό λογη 
προθεσμιόα, η οποιόα δεν μπορειό να ειόναι μικροό τερη αποό  δεόκα (10) ημεόρες και μεγαλυό τερη των ειόκοσι 
ημερωό ν, αποό  την ημερομηνιόα κοινοποιόησης σε αυτουό ς της σχετικηό ς προόσκλησης, συό μφωνα με τα 
ειδικοό τερα οριζοό μενα στις διαταό ξεις των αό ρθρων 102 – οό πως αντικατασταό θηκε και ισχυό ει με το αό ρθρο 
42 του ν. 4782/2021 - και 103 του ν. 4412/2016 και του αό ρθρου 13 της υπ'αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. 

Οποιαδηό ποτε διευκριόνιση ηό  συμπληό ρωση που υποβαό λλεται αποό  τους προσφεόροντες ηό  υποψηφιόους, 
χωριός να εόχει ζητηθειό αποό  την αναθεότουσα αρχηό 40, δεν λαμβαό νεται υποό ψη.  
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
Για την παρουό σα διαδικασιόα εόχει εκδοθειό η αποό φαση με αρ.πρωτ. …................. για την αναό ληψη 
υποχρεόωσης/εόγκριση δεόσμευσης πιόστωσης για το οικονομικοό  εότος 201..... και με αρ. ......... καταχωό ρηση 
στο βιβλιόο εγκριόσεων και εντολωό ν πληρωμηό ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρωό νεται και ο αριθμοό ς της αποό φασης 
εόγκρισης της πολυετουό ς αναό ληψης σε περιόπτωση που η δαπαό νη εκτειόνεται σε περισσοό τερα του ενοό ς 
οικονομικαό  εότη, συό μφωνα με το αό ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).41 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 Ο τιότλος του εόργου ειόναι: 
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ)». 
 
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμοό ς δημοπραό τησης του εόργου ανεόρχεται σε42 24.790.000,00 Ευρωό  και 
αναλυό εται σε: 
Δαπαό νη Εργασιωό ν 15.538.981,95 € 
Γενικαό  εόξοδα και Όφελος εργολαό βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.797.016,75 € 
Απροό βλεπτα43 (ποσοστουό  9% επιό της δαπαό νης εργασιωό ν και του κονδυλιόου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
1.650.239,88 €, που αναλωό νονται συό μφωνα με τους οό ρους του αό ρθρου 156 παρ. 3. (α) του 
ν. 4412/2016. 
.................................................................44 
Στο ανωτεόρω ποσοό  προβλεόπεται αναθεωό ρηση στις τιμεός ποσουό  5.696,90 €, συό μφωνα με το 
αό ρθρο 153 του ν. 4412/2016 και Φ.Π.Α 24%  4.798.064,52 € 
Ρηό τρα προόσθετης καταβοληό ς ( πριμ ), συό μφωνα με το αό ρθρο 149 του ν. 4412/2016 (εφοό σον 
προβλεόπεται). 
Η παρουό σα συό μβαση δεν υποδιαιρειόται σε τμηό ματα και ανατιόθεται ως ενιαιόο συό νολο για 
τους ακοό λουθους λοόγους: αποτελειό ενιαιόο φυσικοό  αντικειόμενοό , το οποιόο για την εξασφαό λισηό  
της λειτουργικοό τητας, ταχυό τητας υλοποιόησηό ς και αποτελεσματικοό τητας τουό  δεν μπορειό να 
διαχωριστειό 45  
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:  
……………………………………….. 
………………………………………… 
……………………………………….., 
τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις). 
 

11.2.     Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Το οδικοό  διόκτυο ξεκιναό  αποό  τον ηό δη κατασκευασμεόνο ισοό πεδοό  κυκλικοό  κοό μβο στην συμβοληό  της 
λεωφοό ρου Γεννηό ματα με την οδοό  Βογιαό νου και καταληό γει στην συμβοληό   της οδουό  προό σβασης  προς  το  
Πανηπειρωτικοό   σταό διο με την οδοό  Ιωαννιόνων του Δημοτικουό   Διαμεριόσματοό ς Ανατοληό ς. Έχει συνολικοό  
μηό κος 4.360,00m περιόπου. 

Στο οδικοό  διόκτυο, εκτοό ς της Αρτηριόας, περιλαμβαό νονται παραό πλευροι και καό θετοι οδοιό, και επταό  (7)  

ΑΔΑ: ΩΦ1ΕΩΕΩ-ΩΩΥ



 
  
 
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 Ευρωπαϊκό Ταμείο  
 Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

16 

συό γχρονοι  ισοό πεδοι  κυκλικοιό  κοό μβοι  (Round  About),  μεόσω  των  οποιόων διασφαλιόζεται ηό  ασφαληό ς 
συό νδεση και εξυπηρεότηση των παροό διων οικισμωό ν 

Αποό  το σημειόο εόναρξης του εόργου και μεόχρι την διεόλευσηό  της Λεωφοό ρου Ιωνιόας (συνεόχεια της 
Λεωφοό ρου Γεννηό ματα), υπεραό νω της κυό ριας ταό φρου αποστραό γγισηό ς της λεκαό νης της Λαγκαό τσας του 
λεκανοπεόδιου Ιωαό ννινων, μεόσω τηό ς κατασκευηό ς κιβωτοειόδουό ς οχετουό  9,00x4,00 (ΚΟ4.1), παραό λληλα 
με την κυό ρια αρτηριόα διαό γουν παραό πλευροι οδοιό, για την ασφαληό  και απροόσκοπτη εξυπηρεότηση τοόσο 
των παρακειόμενων οικισμωό ν (στο δυτικοό   αό κρο του οδικουό   δικτυό ου), οόσο και ποικιόλων 
δραστηριοτηότων που εόχουν ηό   αναπτυχθειό  στο ανατολικοό   αό κρο του οδικουό   δικτυό ου και εντοό ς του 
προβλεποό μενου Μητροπολιτικουό  Παό ρκου Ιωαννιόνων. Η συό νδεση του οδικουό  δικτυό ου των οικισμωό ν και 
των παραό πλευρων γιόνεται με ασφαληό  τροό πο αφενοό ς μεν μεόσω τριωό ν (3) συγχροό νων ισοό πεδων 
κυκλικωό ν κοό μβων (Round About), στο υό ψος των οδωό ν Ιπποκραό τους (ΚΚ2), Εθνικηό ς Ανεξαρτησιόας 
(ΚΚ3), και Αβεόρωφ (ΚΚ4) αντιόστοιχα, αφετεόρου με καταό λληλα σχεδιασμεόνες διαταό ξεις συμβοληό ς/ 
μερισμουό  στην αρχηό  και στο τεόλος του τμηό ματοό ς. 

Αμεόσως μεταό  τον κιβωτοό ειδηό  οχετοό  ΚΟ4.1, διαταό σσεται ηό  συό νδεση της υπαό ρχουσας παραλιόμνιας 
περιπατητικηό ς και ποδηλατικηό ς διαδρομηό ς με μια αντιόστοιχη διαδρομηό  στο ανατολικοό   αό κρο τηό ς  
αρτηριόας.  Η  τελευταιόα  αυτηό   διαδρομηό    οδηγειόται, μεόσω του παρακειόμενου συό γχρονου ισοό πεδου 
κυκλικουό  κοό μβου (Round About) (ΚΚ5) στην συμβοληό  των Λεωφοόρων Ιωνιόας και Ειρηό νης, στην 
αντιόστοιχηό  διαδρομηό   που διαό κειται στο χωό ρο μεταξυό   του βοό ρειου παραό πλευρου και της αρτηριόας του 
εποό μενου τμηό ματοό ς. Η συμβοληό  των δυό ο Λεωφοόρων γιόνεται με σχεδοό ν ορθηό   γωνιόα σε αυτοό  το σημειόο 
με αποτεόλεσμα το εποό μενοό  τμηό μα του οδικουό  δικτυό ου να κινειόται πλεόον στην διευό θυνση Ανατοληό ς - 
Δυό σης. Αποό  τον κυκλικοό  αυτοό  κοό μβο ξεκιναό   επιόσης το εποό μενοό  τμηό μα της Λεωφοό ρου Ιωνιόας το οποιόο 
κατευθυό νεται προς την Εγνατιόα Οδοό . 

Σε οό λο το μηό κος των παραπαό νω τμημαό των το αναό γλυφοό  χαρακτηριόζεται αποό  ηό πιες κλιόσεις τοόσο καταό  
μηό κος οό σο και εγκαό ρσια του αό ξονα τηό ς αρτηριόας με αποτεόλεσμα και το οδικοό  διόκτυο να εόχει μικρεός καταό   
μηό κος κλιόσεις και να κινειόται σχεδοό ν ισοό πεδα με το φυσικοό  εόδαφοό ς. 

Σε μικρηό  αποό σταση αποό  την συμβοληό  της Λεωφοόρου Ιωνιόας με της Λεωφοό ρο Ειρηό νης, βριόσκεται η 
συμβοληό  της Λεωφοό ρου Ειρηό νης με τις οδουό ς 3η Σεπτεόμβριου και Εθνικηό ς Αντιόστασης, οι οποιόες 
αποτελουό ν και το κυό ριο οδικοό  αό ξονα του Δημοτικουό   Διαμεριόσματος Κατσικαό .. Στην συμβοληό  αυτηό  
διαταό σσεται ο εποό μενος συό γχρονος ισοό πεδοό ς κυκλικοό ς κοό μβος (Round About) (ΚΚ6). Στο τμηό μα αυτοό  
διαταό σσονται στο μεν βοό ρειο αό κρο της αρτηριόας ηό  προηγουμεόνως αναφερθειόσα περιπατητικηό  και 
ποδηλατικηό  διαδρομηό  και ο βοό ρειος παραό πλευρος, στο δε νοό τιο αό κρο πεζοό δρομος μεόχρι τη επαφηό  με 
την ρυμοτομικηό  γραμμηό  τηό ς Γεωργικηό ς Σχοληό ς. 

Αποό  το τελευταιόο ισοό πεδο κυκλικοό  κοό μβο και σε οό λο σχεδοό ν το μηό κος, της Λεωφοό ρου Ειρηό νης το 
αναό γλυφο χαρακτηριόζεται αποό   εόντονες κλιόσεις τοό σο καταό  μηό κος οό σο και εγκαό ρσια του αό ξονα της 
αρτηριόας. Ως αποτεόλεσμα, ειόναι απαραιότητο οι παραό πλευροι οδοιό , στο βοό ρειο και στο νοό τιο αό κρο της 
αρτηριόας να κινουό νται ανισοό πεδα με την αρτηριόα, προκειμεόνου να διασφαλισθειό ηό  προόσβαση στις ηό δη 
κατασκευασμεόνες οικοδομεός. Η αναό γκη συναρμογηό ς της μηκοτομηό ς των παραό πλευρων με τα κατωό φλια 
των υπαρχουσωό ν οικοδομωό ν και των καθεότων οδωό ν του παροό διου οδικουό   δικτυό ου, δημιουργειό πληό θος 
δεσμευό σεων που καθοριόζουν ουσιωδωό ς την μηκοτομηό  των παραό πλευρων, ενωό  απαιτειόται και η 
αναμοό ρφωσηό  των μηκοτομωό ν των καθετωό ν οδωό ν. Αντιθεότως η της αρτηριόας καθοριόζεται αφενοό ς μεν 
αποό  την αναό γκη προσαρμογηό ς στο φυσικοό  εόδαφος, αφετεόρου αποό  την αναό γκη συναρμογηό ς με το 
υπαό ρχον οδικοό  διόκτυο στα αό κρα του τμηό ματοό ς (οδοιό 3ηό ς Σεπτεμβριόου και Εθνικηό ς Ανεξαρτησιόας στην 
αρχηό  και Δεξαμενηό ς στο τεόλος του τμηό ματοό ς). Η ανισοό πεδηό  διαό ταξη της αρτηριόας και των παραό πλευρων 
δημιουργειό την αναό γκη κατασκευηό ς τοιόχων αντιστηό ριξηό ς, μεγιόστου ελευθεόρου υό ψους 3.35m, μεταξυό  
του βοόρειου παραό πλευρου και τηό ς αρτηριόας και συνδυασμουό  τοιόχων αντιστηό ριξηό ς και πασσαλοό τοιχου 
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μεγιόστου ελευό θερου υό ψους 7.35m, μεταξυό  του νοό τιου παραό πλευρου και της αρτηριόας. Η καταό  μηό κος 
κλιόση της αρτηριόας στο τμηό μα αυτοό  ειόναι 5% για τμηό μα 330.0m περιόπου,  2.2% για  μηό κος  90.0m  
περιόπου  και 6.7% για μηόκοό ς  85.0m  περιόπου. Η περιπατητικηό   και ποδηλατικηό   διαδρομηό   στο τμηό μα 
αυτοό   διαταό σσεται ισοό πεδα με την αρτηριόα με αποτεόλεσμα για μηό κος 85.0m περιόπου ηό  καταό  μηό κος 
κλιόση του ποδηλατοδροό μου να υπερβαιόνει την μεόγιστηό  επιτρεποό μενηό  (5%). 

Στο τεόλος αυτουό  του τμηόματοό ς και στην συμβοληό  της Λεωφοό ρου Ιωνιόας με τις οδουό ς Αγιόας Σοό φιας,  
Δεξαμενηό ς  και  Αλ.  Παπαναστασιόου  διαμορφωό νεται  ο  εποό μενος  συό γχρονος ισοό πεδος κυκλικοό ς 
κοό μβος (Round About) (ΚΚ7). 

Μεταό  το κοό μβο αυτοό  η αρτηριόα κινειόται μεταξυό  του εγκεκριμεόνου ρυμοτομικουό  σχεδιόου της Ανατοληό ς 
και του εκτοό ς σχεδιόου τμηόματοό ς της. Σε μηό κος 400m περιόπου επικρατουό ν εόντονες καταό  μηό κος του αό ξονα 
της αρτηριόας κλιόσεις του φυσικουό  εδαό φους ενωό  στην συνεόχεια για μηό κος 500m περιόπου και μεόχρι την 
συμβοληό  της αρτηριόας με την οδοό  Ιωαννιόνων στο υό ψος του Πανηπειρωτικουό   Σταδιόου επικρατουό ν ηό πιες 
κλιόσεις. Η καταό  μηό κος κλιόση τηό ς αρτηριόας  διαμορφωό νεται επομεόνως σε 6.7% στην αρχηό  του τμηό ματος 
και για μηό κος 400m περιόπου και σε 0.5%-1.0% για τα εποό μενα 500m περιόπου. Στο τμηό μα αυτοό  δεν 
προβλεόπεται η κατασκευηό  παραό πλευρων οδωό ν. Η περιπατητικηό  και ποδηλατικηό  διαδρομηό  και στο 
τμηό μα αυτοό  διαταό σσεται ισοό πεδα με την αρτηριόα με αποτεόλεσμα για μηό κος 400.0m περιόπου η καταό  
μηό κος κλιόση του ποδηλατοδροό μου να υπερβαιόνει την μεόγιστη επιτρεποό μενηό  (5%). Μεταξυό  των Χ.Θ. 
0+038,62 και  0+180,00  και  στην  δεξιαό    πλευραό    της  αρτηριόας  (A7) κατασκευαό ζεται Τοιόχος    
Οπλισμεόνης   Γης   μεγιόστου   υό ψους   7.90m   προκειμεόνου   να διασφαλισθειό    ο   απαραιότητος  χωό ρος  
για  την  κατασκευηό    του   προβλεποό μενου στο ρυμοτομικοό  σχεόδιο τηό ς Ανατοληό ς οδικουό  δικτυό ου. 

Στο τεόλος αυτουό  του τμηό ματος και στην συμβοληό   της αρτηριόας με την οδοό   Ιωαννιόνων διαμορφωό νεται 
ο εποό μενος συό γχρονος ισοό πεδος κυκλικοό ς κοό μβος (Round About) (KK8), ο οποιόος εξυπηρετειό  και την 
συό νδεση με το Πανηπειρωτικοό   Σταό διο. Στο ανατολικοό  αό κρο του κοό μβου και αποό  τις δυο πλευρεός της 
αρτηριόας διαμορφωό νονται επιφαό νειες που μπορειό να χρησιμοποιηθουό ν για σταό θμευσηό  ποδηό λατων, και 
αναό παυσηό  πεζωό ν. 

Επισημαίνεται οό τι, το φυσικοό  και οικονομικοό  αντικειόμενο των δημοπρατουό μενων εόργων δεν πρεόπει 
να μεταβαό λλεται ουσιωδωό ς καταό  τη διαό ρκεια εκτεόλεσης της συό μβασης, καταό  τα οριζοό μενα στην παρ. 4 
του αό ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοό τητα μεταβοληό ς υφιόσταται, μοό νο υποό  τις προϋποθεόσεις των 
αό ρθρων 13246 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεόπεται η χρηόση των «επιό εόλασσον» δαπανωό ν με τους ακοό λουθους οό ρους και περιορισμουό ς: 

• Δεν τροποποιειόται το «βασικοό  σχεόδιο» της προκηόρυξης, ουό τε οι προδιαγραφεός του εόργου, οό πως 
περιγραό φονται στα συμβατικαό  τευό χη, ουό τε καταργειόται ομαό δα εργασιωό ν της αρχικηό ς συό μβασης.  

• Δεν θιόγεται η πληροό τητα, ποιοό τητα και λειτουργικοό τητα του εόργου.  

• Δεν χρησιμοποιειόται για την πληρωμηό  νεόων εργασιωό ν που δεν υπηό ρχαν στην αρχικηό  συό μβαση.  

• Δεν υπερβαιόνει η δαπαό νη αυτηό , καταό  τον τελικοό  εγκεκριμεόνο Ανακεφαλαιωτικοό  Πιόνακα Εργασιωό ν 
του εόργου, ποσοστοό  ειόκοσι τοις εκατοό  (20%) της συμβατικηό ς δαπαό νης ομαό δας εργασιωό ν του εόργου 
ουό τε, αθροιστικαό , ποσοστοό  δεόκα τοις εκατοό  (10%) της δαπαό νης της αρχικηό ς αξιόας συό μβασης χωριός 
Φ.Π.Α., αναθεωό ρηση τιμωό ν και απροό βλεπτες δαπαό νες. Στην αθροιστικηό  αυτηό  ανακεφαλαιόωση 
λαμβαό νονται υποό ψη μοό νο οι μεταφορεός δαπαό νης αποό  μιόα ομαό δα εργασιωό ν σε αό λλη. 
Τα ποσαό  που εξοικονομουό νται, εφοό σον υπερβαιόνουν τα ανωτεόρω οό ρια (20% ηό  και 10%), μειωό νουν 
ισοό ποσα τη δαπαό νη της αξιόας συό μβασης χωριός Φ.Π.Α., αναθεωρηό σεις και απροό βλεπτες δαπαό νες. 
Για τη χρηό ση των «επιό εόλασσον δαπανωό ν» απαιτειόται σε καό θε περιόπτωση η συό μφωνη γνωό μη του 
Τεχνικουό  Συμβουλιόου, υό στερα αποό  εισηόγηση του φορεόα υλοποιόησης. 
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Ο προϋπολογισμοό ς των εόργων στα οποιόα εφαρμοό ζεται η παραό γραφος αυτηό  αναλυό εται σε ομαό δες 
εργασιωό ν, οι οποιόες συντιόθενται αποό  εργασιόες που υπαό γονται σε ενιαιόα υποσυό νολα του τεχνικουό  
αντικειμεόνου των εόργων, εόχουν παροό μοιο τροό πο κατασκευηό ς και επιδεόχονται το ιόδιο ποσοστοό  
εόκπτωσης στις τιμεός μοναό δας τους. Με αποό φαση του Υπουργουό  Υποδομωό ν και Μεταφορωό ν , η 
οποιόα μεταό  την εόκδοσηό  της θα εόχει εφαρμογηό  σε οό λα τα ως αό νω εόργα, προσδιοριόζονται οι ομαό δες 
εργασιωό ν αναό  κατηγοριόα εόργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολικηό  προθεσμιόα εκτεόλεσης του εόργου, οριόζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες αποό  την 
ημεόρα υπογραφηό ς της συό μβασης47 

Οι αποκλειστικεός και ενδεικτικεός τμηματικεός προθεσμιόες του εόργου αναφεόρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογηό  του Αναδοόχου, θα γιόνει συό μφωνα με την «ανοικτηό  διαδικασιόα» του αό ρθρου 
27 του ν. 4412/2016 και υποό  τις προϋποθεόσεις του νοό μου αυτουό . 

13.2 Η οικονομικηό  προσφοραό  των διαγωνιζομεόνων, θα συνταχθειό και υποβληθειό συό μφωνα 
με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3  Καό θε προσφεόρων μπορειό να υποβαό λει μοό νο μιόα προσφοραό . 48 

13.4  Δεν επιτρεόπεται η υποβοληό  εναλλακτικωό ν προσφορωό ν. 49 

13.5 Δε γιόνονται δεκτεός προσφορεός για μεόρος του αντικειμεόνου της συό μβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτηό ριο για την αναό θεση της συό μβασης ειόναι η πλεόον συμφεόρουσα αποό  οικονομικηό  αό ποψη 
προσφοραό  μοό νο βαό σει τιμηό ς (χαμηλοό τερη τιμηό ). 

 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχηό  στον διαγωνισμοό  απαιτειόται η καταό θεση αποό  τους συμμετεόχοντες 
οικονομικουό ς φορειός, καταό  τους οό ρους της παρ. 1 α) του αό ρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικηό ς επιστοληό ς συμμετοχηό ς, που ανεόρχεται στο ποσοό  των 399.838,00 Ευρωό 50. 

 Στην περιόπτωση εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων, η εγγυό ηση συμμετοχηό ς περιλαμβαό νει 
και τον οό ρο οό τι η εγγυό ηση καλυό πτει τις υποχρεωό σεις οό λων των οικονομικωό ν φορεόων 
που συμμετεόχουν στην εόνωση. 

15.2 Οι εγγυητικεός επιστολεός συμμετοχηό ς περιλαμβαό νουν, συό μφωνα με το αό ρθρο 72 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χιστον τα ακοό λουθα στοιχειόα: 

 α) την ημερομηνιόα εόκδοσης, 
 β) τον εκδοό τη, 
 γ) τον κυό ριο του εόργου ηό  το φορεόα κατασκευηό ς του εόργου, ηό τοι τον Δηό μο Ιωαννιτωό ν, 

προς τον οποιόο απευθυό νονται, 
 δ) τον αριθμοό  της εγγυό ησης, 
 ε) το ποσοό  που καλυό πτει η εγγυό ηση, 
 στ) την πληό ρη επωνυμιόα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευό θυνση του οικονομικουό  φορεόα υπεόρ 

του οποιόου εκδιόδεται η εγγυό ηση (στην περιόπτωση εόνωσης αναγραό φονται οό λα τα 
παραπαό νω για καό θε μεόλος της εόνωσης), 
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 ζ) τους οό ρους οό τι: αα) η εγγυό ηση παρεόχεται ανεόκκλητα και ανεπιφυό λακτα, ο δε 
εκδοό της παραιτειόται του δικαιωό ματος της διαιρεόσεως και της διζηό σεως, και ββ) οό τι σε 
περιόπτωση καταό πτωσης αυτηό ς, το ποσοό  της καταό πτωσης υποό κειται στο εκαό στοτε 
ισχυό ον τεόλος χαρτοσηό μου, 

 η) τα στοιχειόα της διακηό ρυξης ( αριθμοό ς, εότος, τιότλος εόργου ) και την καταληκτικηό  
ημερομηνιόα υποβοληό ς προσφορωό ν, 

 θ) την ημερομηνιόα ληό ξης ηό  τον χροό νο ισχυό ος της εγγυό ησης, 
 ι) την αναό ληψη υποχρεόωσης αποό  τον εκδοό τη της εγγυό ησης να καταβαό λει το ποσοό  της 

εγγυό ησης ολικαό  ηό  μερικαό  εντοό ς πεόντε (5) ημερωό ν μεταό  αποό  απληό  εόγγραφη ειδοποιόηση 
εκειόνου προς τον οποιόο απευθυό νεται. 

          (Στο σημειόο αυτοό  γιόνεται παραπομπηό  στα σχετικαό  υποδειόγματα, εφοό σον υπαό ρχουν). 

15.3 Η εγγυό ηση συμμετοχηό ς πρεόπει να ισχυό ει τουλαό χιστον για τριαό ντα (30) ημεόρες μεταό  τη 
ληό ξη του χροό νου ισχυό ος της προσφοραό ς του αό ρθρου 19 της παρουό σας, ηό τοι 
μεόχρι ...................., αό λλως η προσφοραό  απορριόπτεται. Η αναθεότουσα αρχηό  μπορειό, πριν 
τη ληό ξη της προσφοραό ς, να ζηταό  αποό  τον προσφεόροντα να παρατειόνει, πριν τη ληό ξη 
τους, τη διαό ρκεια ισχυό ος της προσφοραό ς και της εγγυό ησης συμμετοχηό ς. 

15.4  Η εγγυό ηση συμμετοχηό ς καταπιόπτει, υπεόρ του κυριόου του εόργου, μεταό  αποό  γνωό μη του 
Τεχνικουό  Συμβουλιόου αν ο προσφεόρων αποσυό ρει την προσφοραό  του καταό  τη διαό ρκεια 
ισχυό ος αυτηό ς και στις περιπτωό σεις του αό ρθρου 4.2 της παρουό σας. 
Η εόνσταση του αναδοόχου καταό  της αποφαό σεως δεν αναστεόλλει την ειόσπραξη του 
ποσουό  της εγγυηό σεως. 

15.5  Η εγγυό ηση συμμετοχηό ς επιστρεόφεται στον αναό δοχο με την προσκοό μιση της εγγυό ησης 
καληό ς εκτεόλεσης. 

 Η εγγυό ηση συμμετοχηό ς επιστρεόφεται στους λοιπουό ς προσφεόροντες, συό μφωνα με τα 
ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 72 του ν. 4412/2016 51. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)52 

16.1 Προβλεόπεται η χορηό γηση προκαταβοληό ς στον Αναό δοχο συό μφωνα με την παραό γραφο 
10 εδ. α του αό ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οό πως προστεόθηκε με την παρ. 3 του αό ρθρου 
242  του ν. 4072/2012), οό πως τροποποιηό θηκε και ισχυό ει με τις διαταό ξεις της παρ. 15 
του αό ρθρου 59 του ν. 4314/201453 54 

16.2 Δεν προβλεόπεται η πληρωμηό  πριμ στην παρουό σα συό μβαση 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφηό  της συό μβασης απαιτειόται η παροχηό  εγγυό ησης καληό ς εκτεόλεσης, συό μφωνα 
με το αό ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υό ψος της οποιόας καθοριόζεται σε ποσοστοό  5% επιό 
της αξιόας της συό μβασης, χωριός Φ.Π.Α. και κατατιόθεται πριν ηό  καταό  την υπογραφηό  της συό μβασης. 
Η εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης καταπιόπτει στην περιόπτωση παραό βασης των οό ρων της συό μβασης, 
οό πως αυτηό  ειδικοό τερα οριόζει. 

Σε περιόπτωση τροποποιόησης της συό μβασης καταό  το αό ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποιόα 
συνεπαό γεται αυό ξηση της συμβατικηό ς αξιόας, ο αναό δοχος ειόναι υποχρεωμεόνος να καταθεόσει πριν 
την τροποποιόηση, συμπληρωματικηό  εγγυό ηση το υό ψος της οποιόας ανεόρχεται σε ποσοστοό  5% επιό 
του ποσουό  της αυό ξησης χωριός ΦΠΑ. 
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Η εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης της συό μβασης καλυό πτει συνολικαό  και χωριός διακριόσεις την εφαρμογηό  
οό λων των οό ρων της συό μβασης και καό θε απαιότηση της αναθεότουσας αρχηό ς ηό  του κυριόου του εόργου 
εόναντι του αναδοόχου. 

Η εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης καταπιόπτει υπεόρ του κυριόου του εόργου, με αιτιολογημεόνη αποό φαση 
του Προϊσταμεόνου της Διευθυό νουσας Υπηρεσιόας, ιδιόως μεταό  την οριστικοποιόηση της εόκπτωσης 
του αναδοόχου. Η εόνσταση του αναδοόχου καταό  της αποφαό σεως δεν αναστεόλλει την ειόσπραξη του 
ποσουό  της εγγυηό σεως. 

Οι εγγυητικεός επιστολεός καληό ς εκτεόλεσης περιλαμβαό νουν κατ’ ελαό χιστον τα αναφεροό μενα στην 
παραό γραφο 15.2 της παρουό σας και επιπροό σθετα, τον αριθμοό  και τον τιότλο της σχετικηό ς 
συό μβασης . 

17.2 Εγγυό ηση καληό ς λειτουργιόας 

..........................................55 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικεός επιστολεός των αό ρθρων 15, 16 και 17 εκδιόδονται αποό  πιστωτικαό  ηό  
χρηματοδοτικαό  ιδρυό ματα ηό  ασφαλιστικεός επιχειρηό σεις καταό  την εόννοια των περιπτωό σεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του αό ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουό ν νοό μιμα στα κραό τη- μεόλη 
της Ένωσης ηό  του Ευρωπαϊκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου ηό  στα κραό τη-μεόρη της ΣΔΣ και εόχουν, 
συό μφωνα με τις ισχυό ουσες διαταό ξεις, το δικαιόωμα αυτοό . Μπορουό ν, επιόσης, να εκδιόδονται αποό  το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηό  να παρεόχονται με γραμμαό τιο του Ταμειόου Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων με 
παρακαταό θεση σε αυτοό  του αντιόστοιχου χρηματικουό  ποσουό .56 Αν συσταθειό παρακαταθηό κη με 
γραμμαό τιο παρακαταό θεσης χρεογραό φων στο Ταμειόο Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων, τα 
τοκομεριόδια ηό  μεριόσματα που ληό γουν καταό  τη διαό ρκεια της εγγυό ησης επιστρεόφονται μεταό  τη ληό ξη 
τους στον υπεόρ ου η εγγυό ηση οικονομικοό  φορεόα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικεός επιστολεός εκδιόδονται κατ’ επιλογηό  του οικονομικουό  φορεόα/αναδοόχου αποό  
εόνα ηό  περισσοό τερους εκδοό τες της παραπαό νω παραγραό φου, ανεξαρτηό τως του υό ψους των.  

Εαό ν η εγγυό ηση εκδοθειό αποό  αλλοδαποό  πιστωτικοό  ιόδρυμα μπορειό να συνταχθειό σε μιόα αποό  τις επιόσημες 
γλωό σσες της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης, αλλαό  θα συνοδευό εται απαραιότητα αποό  μεταό φραση στην ελληνικηό  
γλωό σσα, συό μφωνα και με τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 6.3. της παρουό σας. 

Η αναθεότουσα αρχηό  επικοινωνειό με τους φορειός που φεόρονται να εόχουν εκδωό σει τις εγγυητικεός 
επιστολεός, προκειμεόνου να διαπιστωό σει την εγκυροό τηταό  τους57.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωό ν58 οριόζεται 
η ……………, ημεόρα ............ και ώρα ................. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών οριόζεται 
η................................., ημέρα........... και ώρα ............59 

Αν, για λοό γους ανωτεόρας βιόας ηό  για τεχνικουό ς λοό γους, δεν διενεργηθειό η αποσφραό γιση καταό  την 
ορισθειόσα ημεόρα ηό  αν μεόχρι τη μεόρα αυτηό  δεν εόχει υποβληθειό καμιόα προσφοραό , η αποσφραό γιση 
και η καταληκτικηό  ημερομηνιόα αντιόστοιχα μετατιόθενται σε οποιαδηό ποτε αό λλη ημεόρα, με αποό φαση 
της αναθεότουσας αρχηό ς. Η αποό φαση αυτηό  κοινοποιειόται στους προσφεόροντες, μεόσω της 
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λειτουργικοό τητας “Επικοινωνιόα”, πεόντε (5) τουλαό χιστον εργαό σιμες ημεόρες πριν τη νεόα ημερομηνιόα 
και αναρταό ται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιόδα της αναθεότουσας αρχηό ς, εφοό σον 
διαθεότει, καθωό ς και στον ειδικοό , δημοό σια προσβαό σιμο, χωό ρο “ηλεκτρονικοιό διαγωνισμοιό” της 
πυό λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεόα αυτηό  ημερομηνιόα δεν καταστειό δυνατηό  
η αποσφραό γιση των προσφορωό ν ηό  δεν υποβληθουό ν προσφορεός, μπορειό να ορισθειό και νεόα 
ημερομηνιόα, εφαρμοζομεόνων καταό  τα λοιπαό  των διαταό ξεων των δυό ο προηγουό μενων εδαφιόων. 
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Καό θε υποβαλλοό μενη προσφοραό  δεσμευό ει τον συμμετεόχοντα στον διαγωνισμοό  καταό  τη διαό ταξη του 
αό ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαό στημα εννεόα (9) μηνωό ν60 αποό  την ημερομηνιόα ληό ξης της 
προθεσμιόας υποβοληό ς των προσφορωό ν. 

Η αναθεότουσα αρχηό  μπορειό, πριν τη ληό ξη του χροό νου ισχυό ος της προσφοραό ς, να ζηταό  αποό  τους 
προσφεόροντες να παρατειόνουν τη διαό ρκεια ισχυό ος της προσφοραό ς τους και της εγγυό ησης 
συμμετοχηό ς. 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προκηό ρυξη συό μβασης, ηό τοι το σχετικοό  τυποποιημεόνο εόντυπο “Προκηό ρυξη Συό μβασης”61, 
απεστάλη, μεόσω της διαδικτυακηό ς πυό λης simap.europa.eu, για δημοσιόευση στην Υπηρεσιόα 
Εκδοό σεων της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης. στις ………………..  

 Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

1. Η προκηό ρυξη συό μβασης της προηγουό μενης παραγραό φου Α και η Διακηό ρυξη δημοσιευό θηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.:..................) 

2. Η διακηό ρυξη αναρταό ται και στην ιστοσελιόδα της αναθεότουσας αρχηό ς (www.ioannina.gr), 
(εφοό σον υπαό ρχει), συό μφωνα με το αό ρθρο 2 της παρουό σας  

3. Περιόληψη της παρουό σας Διακηό ρυξης δημοσιευό εται στον Ελληνικοό  Τυό πο62, συό μφωνα με το 
αό ρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρταό ται στο προό γραμμα “Διαυό γεια” diavgeia.gov.gr. 

Γ. Γνωστοποιόηση της συναφθειόσας συό μβασης για τις συμβαό σεις αό νω των οριόων, δημοσιευό εται 
στην ΕΕΕΕ, συό μφωνα με το αό ρθρο 64 του ν. 4412/2016. 

 Τα εόξοδα των εκ της κειόμενης νομοθεσιόας απαραιότητων δημοσιευό σεων της προκηό ρυξης της 
δημοπρασιόας στην οποιόα αναδειόχθηκε αναό δοχος, βαρυό νουν τον ιόδιο και εισπραό ττονται με τον 
πρωό το λογαριασμοό  πληρωμηό ς του εόργου. Τα εόξοδα δημοσιευό σεων των τυχοό ν προηγουό μενων 
διαγωνισμωό ν για την αναό θεση του ιόδιου εόργου, καθωό ς και τα εόξοδα των μη απαραιότητων εκ του 
νοό μου δημοσιευό σεων βαρυό νουν την αναθεότουσα αρχηό  και καταβαό λλονται αποό  τις πιστωό σεις του 
εόργου. 

 Οι δαπαό νες δημοσιόευσης της προκηό ρυξης στην Επιόσημη Εφημεριόδα της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης 
βαρυό νουν τον προϋπολογισμοό  της Ένωσης. 

Άρθρο 20A: Διαβουό λευση επιό των δημοσιευμεόνων εγγραό φων της συό μβασης63 
…………………………… 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συό μβαση ανατιόθεται βαό σει του κριτηριόου του αό ρθρου 14 της παρουό σας, σε προσφεόροντα ο οποιόος 
δεν αποκλειόεται αποό  τη συμμετοχηό  βαό σει της παρ. Α του αό ρθρου 22 της παρουό σας και πληροιό τα 
κριτηό ρια επιλογηό ς των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του αό ρθρου 22 της παρουό σας 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαιόωμα συμμετοχηό ς εόχουν φυσικαό  ηό  νομικαό  προό σωπα, ηό  ενωό σεις αυτωό ν 64  που 
δραστηριοποιουό νται στην κατασκευηό  εόργων που εμπιόπτουν στις κατηγοριόες «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και  
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ», ειδικοό τερα η εκτιμωμεόνη αξιόα εργασιωό ν «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ανεόρχεται στο ποσοό  
14.325.750,07€ (δαπανηό  εργασιωό ν, ΓΕ & ΟΕ και απροό βλεπτα) και η εκτιμωό μενη  αξιόα εργασιωό ν 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» ανεόρχεται στο ποσοό  3.569.249,70€ (δαπαό νη εργασιωό ν, ΓΕ & ΟΕ και απροό βλεπτα)65 και 
που ειόναι εγκατεστημεόνα σε: 

α) σε κραό τος-μεόλος της Ένωσης, 
β) σε κραό τος-μεόλος του Ευρωπαϊκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριότες χωό ρες που εόχουν υπογραό ψει και κυρωό σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοό  που η υποό  αναό θεση δημοό σια 

συό μβαση καλυό πτεται αποό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σημειωό σεις του σχετικουό  με την 
Ένωση Προσαρτηό ματος I της ως αό νω Συμφωνιόας, καθωό ς και 

δ) σε τριότες χωό ρες που δεν εμπιόπτουν στην περιόπτωση γ΄ της παρουό σας παραγραό φου και εόχουν 
συναό ψει διμερειός ηό  πολυμερειός συμφωνιόες με την Ένωση σε θεόματα διαδικασιωό ν αναό θεσης δημοσιόων 
συμβαό σεων. 

21.2 Οικονομικοό ς φορεόας συμμετεόχει ειότε μεμονωμεόνα ειότε ως μεόλος εόνωσης66, 

21.3 Οι ενωό σεις οικονομικωό ν φορεόων συμμετεόχουν υποό  τους οό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αό ρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του αό ρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτειόται αποό  τις εν λοόγω ενωό σεις να περιβληθουό ν συγκεκριμεόνη νομικηό  μορφηό  για την υποβοληό  
προσφοραό ς. Σε περιόπτωση που η εόνωση αναδειχθειό αναό δοχος η νομικηό  της μορφηό  πρεόπει να ειόναι 
τεότοια που να εξασφαλιόζεται η υό παρξη ενοό ς και μοναδικουό  φορολογικουό  μητρωό ου για την εόνωση (πχ 
κοινοπραξιόα). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι μεμονωμεόνοι προσφεόροντες πρεόπει να ικανοποιουό ν οό λα τα κριτηό ρια ποιοτικηό ς επιλογηό ς.  

Στην περιόπτωση εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων, ισχυό ουν τα εξηό ς : 

- αναφορικαό  με τις απαιτηό σεις του αό ρθρου αό ρθρου 22 Α της παρουό σας, αυτεός θα πρεόπει να 
ικανοποιουό νται αποό  καό θε μεόλος της εόνωσης  

- αναφορικαό  με τις απαιτηό σεις του 22.Β της παρουό σας, καό θε μεόλος της εόνωσης θα πρεόπει να ειόναι 
εγγεγραμμεόνο στο σχετικοό  επαγγελματικοό  μητρωό ο, συό μφωνα με τα ειδικοό τερα στο ως αό νω αό ρθρο, 
τουλαό χιστον σε μια αποό  τις κατηγοριόες που αφοραό  στο υποό  αναό θεση εόργο. Περαιτεόρω, αθροιστικαό  
πρεόπει να καλυό πτονται οό λες οι κατηγοριόες του εόργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Καό θε προσφεόρων αποκλείεται αποό  τη συμμετοχηό  σε διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης, εφοό σον 
συντρεόχει στο προόσωποό  του (αν προό κειται για μεμονωμεόνο φυσικοό  ηό  νομικοό  προό σωπο) ηό  σε εόνα αποό  
τα μεόλη του (αν προό κειται περιό εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων) εόνας αποό  τους λοόγους των παρακαό τω 
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περιπτωό σεων: 

22.A.1. Όταν υπαό ρχει εις βαό ρος του αμεταό κλητη67 καταδικαστικηό  αποό φαση για εόναν αποό  τους 
ακοό λουθους λοόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οό πως αυτηό  οριόζεται στο αό ρθρο 2 της αποό φασης-πλαιόσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιόου της 24ης Οκτωβριόου 2008, για την καταπολεόμηση του οργανωμεόνου 
εγκληό ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,68 οό πως οριόζεται στο αό ρθρο 3 της συό μβασης περιό της καταπολεόμησης της διαφθοραό ς 
στην οποιόα ενεόχονται υπαό λληλοι των Ευρωπαϊκωό ν Κοινοτηό των ηό  των κρατωό ν-μελωό ν της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραό γραφο 1 του αό ρθρου 2 της αποό φασης-πλαιόσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλιόου της 22ας Ιουλιόου 2003, για την καταπολεόμηση της δωροδοκιόας στον ιδιωτικοό  τομεόα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και οό πως οριόζεται στην κειόμενη νομοθεσιόα ηό  στο εθνικοό  διόκαιο 
του οικονομικουό  φορεόα, 

γ) απάτη, καταό  την εόννοια του αό ρθρου 1 της συό μβασης σχετικαό  με την προστασιόα των οικονομικωό ν 
συμφεροό ντων των Ευρωπαϊκωό ν Κοινοτηό των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιόα κυρωό θηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεός δραστηριοό τητες, οό πως 
οριόζονται, αντιστοιόχως, στα αό ρθρα 1 και 3 της αποόφασης-πλαιόσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιόου της 
13ης Ιουνιόου 2002, για την καταπολεόμηση της τρομοκρατιόας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηό  ηθικηό  
αυτουργιόα ηό  συνεόργεια ηό  αποό πειρα διαό πραξης εγκληό ματος, οό πως οριόζονται στο αό ρθρο 4 αυτηό ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηό  χρηματοδοό τηση της τρομοκρατιόας, 
οό πως αυτεός οριόζονται στο αό ρθρο 1 της Οδηγιόας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκουό  Κοινοβουλιόου και του 
Συμβουλιόου της 26ης Οκτωβριόου 2005, σχετικαό  με την προό ληψη της χρησιμοποιόησης του 
χρηματοπιστωτικουό  συστηό ματος για τη νομιμοποιόηση εσοό δων αποό  παραό νομες δραστηριοό τητες και τη 
χρηματοδοό τηση της τρομοκρατιόας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποιόα ενσωματωό θηκε στην 
εθνικηό  νομοθεσιόα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οό πως οριόζονται στο αό ρθρο 2 της 
Οδηγιόας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουό  Κοινοβουλιόου και του Συμβουλιόου της 5ης Απριλιόου 2011, για 
την προό ληψη και την καταπολεόμηση της εμποριόας ανθρωό πων και για την προστασιόα των θυμαό των της, 
καθωό ς και για την αντικαταό σταση της αποό φασης-πλαιόσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιόου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποιόα ενσωματωό θηκε στην εθνικηό  νομοθεσιόα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.69. 

22.A.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε 
οικονομικός φορεόας, εαό ν η Αναθεότουσα Αρχηό  : 
α) γνωριόζει οό τι ο εν λοόγω οικονομικοό ς φορεόας εόχει αθετηό σει τις υποχρεωό σεις του οό σον αφοραό  στην 
καταβοληό  φοό ρων ηό  εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης και αυτοό  εόχει διαπιστωθειό αποό  δικαστικηό  ηό  
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διοικητικηό  αποό φαση με τελεσιόδικη και δεσμευτικηό  ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις της χωό ρας οό που ειόναι 
εγκατεστημεόνος ηό  την εθνικηό  νομοθεσιόα, β) μπορειό να αποδειόξει με τα καταό λληλα μεόσα οό τι ο 
οικονομικοό ς φορεόας εόχει αθετηόσει τις υποχρεωό σεις του οό σον αφοραό  την καταβοληό  φοό ρων ηό  εισφορωό ν 
κοινωνικηό ς ασφαό λισης, γ) γνωριόζει ηό  μπορειό να αποδειόξει με τα ακαταό λληλα μεόσα οό τι εόχουν επιβληθειό 
σε βαό ρος του οικονομικουό  φορεόα, μεόσα σε χρονικοό  διαό στημα δυό ο (2) ετωό ν πριν αποό  την ημερομηνιόα 
ληό ξης της προθεσμιόας υποβοληό ς προσφοραό ς ηό  αιότησης συμμετοχηό ς: αα) τρεις (3) πραό ξεις επιβοληό ς 
προστιόμου αποό  τα αρμοό δια ελεγκτικαό  οό ργανα του Σωό ματος Επιθεωό ρησης Εργασιόας για παραβαό σεις της 
εργατικηό ς νομοθεσιόας που χαρακτηριόζονται, συό μφωνα με την υπουργικηό  αποό φαση 2063/Δ1632/2011 
(Β΄ 266), οό πως εκαό στοτε ισχυό ει, ως «υψηληό ς» ηό  «πολυό  υψηληό ς» σοβαροό τητας, οι οποιόες προκυό πτουν 
αθροιστικαό  αποό  τρεις (3) διενεργηθεόντες ελεόγχους, ηό  ββ) δυό ο (2) πραό ξεις επιβοληό ς προστιόμου αποό  τα 
αρμοό δια ελεγκτικαό  οό ργανα του Σωό ματος Επιθεωό ρησης Εργασιόας για παραβαό σεις της εργατικηό ς 
νομοθεσιόας που αφορουό ν την αδηό λωτη εργασιόα, οι οποιόες προκυό πτουν αθροιστικαό  αποό  δυό ο (2) 
διενεργηθεόντες ελεόγχους. Οι υποό  αα΄ και ββ΄ κυρωό σεις πρεόπει να εόχουν αποκτηό σει τελεσιόδικη και 
δεσμευτικηό  ισχυό . Ο λοόγος αποκλεισμουό  δεν εφαρμοό ζεται οό ταν η εκτιμωό μενη αξιόα της συό μβασης, χωριός 
ΦΠΑ, ειόναι ιόση ηό  κατωό τερη αποό  το ποσοό  των ειόκοσι χιλιαό δων (20.000) ευρωό .» 

22.Α.2α  Αν ο οικονομικοό ς φορεόας της παρ. 2 ειόναι Έλληνας πολιότης ηό  εόχει την εγκαταό στασηό  του στην 
Ελλαό δα, οι υποχρεωό σεις του που αφορουό ν τις εισφορεός κοινωνικηό ς ασφαό λισης καλυό πτουν τοό σο την 
κυό ρια οόσο και την επικουρικηό  ασφαό λιση. Οι υποχρεωό σεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρειόται 
οό τι εόχουν αθετηθειό εφοόσον δεν εόχουν καταστειό ληξιπροό θεσμες ηό  εφοόσον αυτεός εόχουν υπαχθειό σε 
δεσμευτικοό  διακανονισμοό  που τηρειόται. Στην περιόπτωση αυτηό , ο οικονομικοό ς φορεόας δεν υποχρεουό ται 
να απαντηόσει καταφατικαό  στο σχετικοό  ερωό τημα του Ευρωπαϊκουό  Ενιαιόου Εγγραό φου Συό μβασης 
(ΕΕΕΣ), του αό ρθρου 79, ηό  αό λλου αντιόστοιχου εντυό που ηό  δηό λωσης με το οποιόο ερωταό ται εαό ν ο 
οικονομικοό ς φορεόας εόχει ανεκπληό ρωτες υποχρεωό σεις οόσον αφοραό  την καταβοληό  φοό ρων ηό  εισφορωό ν 
κοινωνικηό ς ασφαό λισης ηό , καταό  περιόπτωση, εαό ν εόχει αθετηόσει τις παραπαό νω υποχρεωό σεις του. Οι περ. 
α΄ και β΄ της παρ. 2 παυό ουν να εφαρμοό ζονται οό ταν ο οικονομικοό ς φορεόας εκπληρωό σει τις ανωτεόρω 
υποχρεωό σεις του 

ειότε καταβαό λλοντας τους φοόρους ηό  τις εισφορεός κοινωνικηό ς ασφαό λισης που οφειόλει, 
συμπεριλαμβανομεόνων, καταό  περιόπτωση, των δεδουλευμεόνων τοό κων ηό  των προστιόμων ειότε 
υπαγοό μενος σε δεσμευτικοό  διακανονισμοό  για την καταβοληό  τους στο μεότρο που τηρειό τους οό ρους του 
δεσμευτικουό  διακανονισμουό ».70.  

22.A.3 α) Κατ’ εξαιόρεση, για τους πιο καό τω επιτακτικουό ς λοόγους δημοόσιου συμφεόροντος............71 (οό πως 
δημοό σιας υγειόας ηό  προστασιόας του περιβαό λλοντος, οι οποιόοι συμπληρωό νονται αποό  την αναθεότουσα 
αρχηό  ) δεν εφαρμοό ζονται οι παραό γραφοι 22.A.1 και 22.A.2. 

β) Κατ’ εξαιόρεση, οό ταν ο αποκλεισμοό ς ειόναι σαφωό ς δυσαναό λογος, ιδιόως οό ταν μοό νο μικραό  ποσαό  των 
φοό ρων ηό  των εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης δεν εόχουν καταβληθειό ηό  οό ταν ο προσφεόρων 
ενημερωό θηκε σχετικαό  με το ακριβεός ποσοό  που οφειόλεται λοόγω αθεότησης των υποχρεωό σεωό ν του οό σον 
αφοραό  στην καταβοληό  φοό ρων ηό  εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης σε χροόνο καταό  τον οποιόο δεν ειόχε τη 
δυνατοό τητα να λαό βει μεότρα, συό μφωνα με το τελευταιόο εδαό φιο της περ. β' της παρ. 2 του αό ρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν αποό  την εκπνοηό  της προθεσμιόας υποβοληό ς προσφοραό ς του αό ρθρου 18 της παρουό σας, 
δεν εφαρμοό ζεται 72η παραό γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης  
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:73 

(α) εόχει αθετηό σει τις υποχρεωό σεις που προβλεόπονται στην παρ. 2 του αό ρθρου 18 του ν. 4412/2016,           
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(β) εαό ν ο οικονομικοό ς φορεόας τελειό υποό  πτωό χευση ηό  εόχει υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσης ηό  ειδικής 
εκκαθάρισης ηό  τελειό υποό  αναγκαστικηό  διαχειόριση αποό  εκκαθαριστηό  ηό  αποό  το δικαστηόριο ηό  εόχει υπαχθειό 
σε διαδικασιόα πτωχευτικουό  συμβιβασμουό  ηό  εόχει αναστειόλει τις επιχειρηματικεός του δραστηριοό τητες ηό  
εαό ν βριόσκεται σε οποιαδηό ποτε αναό λογη καταό σταση προκυό πτουσα αποό  παροό μοια διαδικασιόα, 
προβλεποό μενη σε εθνικεός διαταό ξεις νοό μου. Η αναθεότουσα αρχηό  μπορειό να μην αποκλειόει εόναν 
οικονομικοό  φορεόα, ο οποιόος βριόσκεται σε μια εκ των κατασταό σεων που αναφεόρονται στην παραπαό νω 
περιόπτωση, υποό  την προϋποό θεση οό τι η αναθεότουσα αρχηό  εόχει αποδειόξει οό τι ο εν λοόγω φορεόας ειόναι σε 
θεόση να εκτελεόσει τη συό μβαση, λαμβαό νοντας υποό ψη τις ισχυό ουσες διαταό ξεις και τα μεότρα για τη 
συνεόχιση της επιχειρηματικηό ς του λειτουργιόας (παρ. 5 αό ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 74 

(γ) υπαό ρχουν επαρκωό ς ευό λογες ενδειόξεις που οδηγουό ν στο συμπεόρασμα οό τι ο οικονομικοό ς φορεόας 
συνηό ψε συμφωνιόες με αό λλους οικονομικουό ς φορειός με στοόχο τη στρεόβλωση του ανταγωνισμουό , 

δ) εαό ν μιόα καταό σταση συό γκρουσης συμφεροό ντων καταό  την εόννοια του αό ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορειό να θεραπευθειό αποτελεσματικαό  με αό λλα, λιγοό τερο παρεμβατικαό , μεόσα, 

(ε) εαό ν μιόα καταό σταση στρεόβλωσης του ανταγωνισμουό  αποό  την προό τερη συμμετοχηό  των οικονομικωό ν 
φορεόων καταό  την προετοιμασιόα της διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης, καταό  τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 48 
του ν. 4412/2016 οό πως αντικατασταό θηκε και ισχυό ει με το αό ρθρο 13 του ν. 4782/2021, δεν μπορειό να 
θεραπευθειό με αό λλα, λιγοό τερο παρεμβατικαό , μεόσα, 

(στ) εαό ν ο οικονομικοό ς φορεόας εόχει επιδειόξει σοβαρηό  ηό  επαναλαμβανοό μενη πλημμεόλεια καταό  την 
εκτεόλεση ουσιωό δους απαιότησης στο πλαιόσιο προηγουό μενης δημοόσιας συό μβασης, προηγουό μενης 
συό μβασης με αναθεότοντα φορεόα ηό  προηγουό μενης συό μβασης παραχωό ρησης που ειόχε ως αποτεόλεσμα 
την προό ωρη καταγγελιόα της προηγουό μενης συό μβασης, αποζημιωό σεις ηό  αό λλες παροό μοιες κυρωό σεις, 

(ζ) εαό ν ο οικονομικοό ς φορεόας εόχει κριθειό εόνοχος σοβαρωό ν ψευδωό ν δηλωό σεων καταό  την παροχηό  των 
πληροφοριωό ν που απαιτουό νται για την εξακριόβωση της απουσιόας των λοόγων αποκλεισμουό  ηό  την 
πληό ρωση των κριτηριόων επιλογηό ς, εόχει αποκρυό ψει τις πληροφοριόες αυτεός ηό  δεν ειόναι σε θεόση να 
προσκομιόσει τα δικαιολογητικαό  που απαιτουό νται κατ’ εφαρμογηό  του αό ρθρου 23 της παρουό σας, 

(η) εαό ν ο οικονομικοό ς φορεόας επιχειόρησε να επηρεαό σει με αθεόμιτο τροό πο τη διαδικασιόα ληό ψης 
αποφαό σεων της αναθεότουσας αρχηό ς, να αποκτηόσει εμπιστευτικεός πληροφοριόες που ενδεόχεται να του 
αποφεόρουν αθεόμιτο πλεονεόκτημα στη διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης ηό  να παραό σχει εξ αμελειόας 
παραπλανητικεός πληροφοριόες που ενδεόχεται να επηρεαό σουν ουσιωδωό ς τις αποφαό σεις που αφορουό ν 
τον αποκλεισμοό , την επιλογηό  ηό  την αναό θεση, 

(θ) εαό ν ο οικονομικοό ς φορεόας εόχει διαπραό ξει σοβαροό  επαγγελματικοό  παραό πτωμα, το οποιόο θεότει σε 
αμφιβολιόα την ακεραιοό τηταό  του. 

22.Α.5. Αποκλειόεται αποό  τη συμμετοχηό  στη διαδικασιόα συό ναψης δημοό σιας συό μβασης (διαγωνισμοό ), 
οικονομικοό ς φορεόας εαό ν συντρεόχουν οι προϋποθεόσεις εφαρμογηό ς της παρ. 4 του αό ρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 75 

22.Α.6. Η αναθεότουσα αρχηό  αποκλειόει οικονομικοό  φορεόα σε οποιοδηό ποτε χρονικοό  σημειόο καταό  τη 
διαό ρκεια της διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης, οό ταν αποδεικνυό εται οό τι αυτοό ς βριόσκεται λοόγω πραό ξεων 
ηό  παραλειόψεων αυτουό  ειότε πριν ειότε καταό  τη διαδικασιόα, σε μιόα αποό  τις περιπτωό σεις των 
προηγουό μενων παραγραό φων.  

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 
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καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.76 

22.Α.7. Οικονομικοό ς φορεόας που εμπιόπτει σε μια αποό  τις κατασταό σεις που αναφεόρονται στις 
παραγραό φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.477 μπορειό να προσκομιόζει στοιχειόα προκειμεόνου να αποδειόξει 
οό τι τα μεότρα που εόλαβε επαρκουό ν για να αποδειόξουν την αξιοπιστιόα του, παροό τι συντρεόχει ο σχετικοό ς 
λοόγος αποκλεισμουό . Εαό ν τα στοιχειόα κριθουό ν επαρκηό , ο εν λοόγω οικονομικοό ς φορεόας δεν αποκλειόεται 
αποό  τη διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης. Τα μεότρα που λαμβαό νονται αποό  τους οικονομικουό ς φορειός 
αξιολογουό νται σε συναό ρτηση με τη σοβαροότητα και τις ιδιαιότερες περισταό σεις του ποινικουό  
αδικηό ματος ηό  του παραπτωό ματος. Αν τα μεότρα κριθουό ν ανεπαρκηό , γνωστοποιειόται στον οικονομικοό  
φορεόα το σκεπτικοό  της αποό φασης αυτηό ς. Οικονομικοό ς φορεόας που εόχει αποκλειστειό, με τελεσιόδικη 
αποό φαση, αποό  τη συμμετοχηό  σε διαδικασιόες συό ναψης συό μβασης ηό  αναό θεσης παραχωό ρησης δεν μπορειό 
να καό νει χρηόση της ανωτεόρω δυνατοό τητας καταό  την περιόοδο του αποκλεισμουό  που οριόζεται στην εν 
λοόγω αποό φαση στο κραό τος - μεόλος στο οποιόο ισχυό ει η αποό φαση. 

22.Α.8. Η αποό φαση για την διαπιόστωση της επαό ρκειας ηό  μη των επανορθωτικωό ν μεότρων καταό  την 
προηγουό μενη παραό γραφο εκδιόδεται συό μφωνα με τα οριζοό μενα στις παρ. 8 και 9 του αό ρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικοό ς φορεόας που του εόχει επιβληθειό, με την κοινηό  υπουργικηό  αποό φαση του αό ρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινηό  του αποκλεισμουό  αποκλειόεται αυτοδιόκαια και αποό  την παρουό σα διαδικασιόα 
συό ναψης δημοόσιας συό μβασης. 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)78 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφοραό  την καταλληλοό τητα για την αό σκηση της επαγγελματικηό ς δραστηριοό τητας, απαιτειόται οι 
οικονομικοιό φορειός να ειόναι εγγεγραμμεόνοι στο σχετικοό  επαγγελματικοό  μητρωό ο που τηρειόται στο 
κραό τος εγκαταό στασηό ς τους. Ειδικαό  οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι στην Ελλαό δα απαιτειόται 
να ειόναι εγγεγραμμεόνοι στο Μητρωό ο Εργοληπτικωό ν Επιχειρηόσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ηό  στο Μητρωό ο 
Εργοληπτικωό ν Επιχειρηόσεων Δημοσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην κατηγοριόα/-ιες εόργου του αό ρθρου 
21 της παρουό σας79, οό πως αυτοό  ισχυό ει καταό  τα οριζοό μενα στο Π.Δ. 71/2019 και συό μφωνα με τις 
μεταβατικεός διαταό ξεις του αό ρθρου 65 του Π.Δ. 71/2019. Οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι 
σε κραό τος μεόλος της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνοι στα Μητρωό α του 
παραρτηό ματος ΧΙ του Προσαρτηό ματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια80  

Α) Η Οικονομικηό  και χρηματοοικονομικηό  επαό ρκεια, οριόζεται στα αό ρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ως 
ισχυό ει, αναό  κατηγοριόα της παρουό σας Διακηό ρυξηό ς (αό ρθρο 21, Δικαιουό μενοι συμμετοχηό ς στη διαδικασιόα 
συό ναψης συό μβασης). 
Οι οικονομικοιό φορειός στις κατηγοριόες εργασιωό ν «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»  και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» αντιόστοιχα 
απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνοι στο Μητρωό ο Εργοληπτικωό ν Επιχειρηό σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) ηό  στο Μητρωό ο 
Επιχειρηόσεων Δημοσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην αντιόστοιχηό  ταό ξη οό πως οριόζεται στο αό ρθρο 23.4 της 
παρουό σας και οφειόλουν να πληρουό ν τις απαιτηό σεις οικονομικηό ς και χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας, 
οό πως περιγραό φονται  στο  Π.Δ. 71/03-07-2019,  αναό   κατηγοριόα Μ.Ε.ΕΠ. ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε αντιόστοιχη με 
την εκτιμωό μενη αξιόα της συό μβασης (καταθεόσεις σε τραό πεζα, παό για στοιχειόα για τις ταό ξεις, ιόδια 
κεφαό λαια, δειόκτες βιωσιμοό τητας κλπ). 
Ειδικαό  οι εργοληπτικεός επιχειρηό σεις που ειόναι εγγεγραμμεόνες στο ΜΕΕΠ ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε, δεν θα πρεόπει να  
υπερβαιόνουν τα  ανωό τατα  επιτρεπταό   οό ρια  ανεκτεόλεστου  υπολοιόπου  εργολαβικωό ν  συμβαό σεων, 
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συό μφωνα με τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οό πως ισχυό ει, και στο 
αό ρθρο 64 του Π.Δ. 71/2019. 
Για την αποό δειξηό  της οικονομικηό ς και χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας οι οικονομικοιό φορειός 
υποχρεουό νται να καταθεόσουν τα δικαιολογητικαό  τηό ς  παρ. 23.5  του αό ρθρου  23 της παρουό σας 
Διακηό ρυξηό ς.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα81 

(α) Όσον αφοραό   στην τεχνικηό   και επαγγελματικηό   ικανοό τητα, για την 5η τάξη και άνω για εόργα 
κατηγοριόας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και για την 3η τάξη και άνω για εόργα κατηγοριόας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ», συό μφωνα 
με το αό ρθρο 76 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, οι οικονομικοιό φορειός πρεόπει να διαθεότουν καταό λληληό  
στελεόχωση,  τεχνικοό    εξοπλισμοό  για  τις  ανωτεόρω  ταό ξεις και εμπειριόα την τελευταιόα τριετιόα οό πως 
οριόζονται στο αό ρθρο 100 του ν.3669/2008. 

Οι οικονομικοιό φορειός στις κατηγοριόες εόργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» αντιόστοιχα απαιτειόται 
να ειόναι εγγεγραμμεόνοι στο Μητρωό ο Εργοληπτικωό ν Επιχειρηό σεων  (Μ.Ε.Ε.Π.)  ηό   στο   Μητρωό ο 
Επιχειρηόσεων Δημοσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην αντιόστοιχη ταό ξη οό πως οριόζεται στο αό ρθρο 23.4 της 
παρουό σας και οφειόλουν να πληρουό ν τις απαιτηόσεις οικονομικηό ς και   χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας, 
οό πως περιγραό φονται στο Π.Δ. 71/03-07-2019, αναό  κατηγοριόα Μ.Ε.ΕΠ. ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αντιόστοιχη με την 
εκτιμωό μενη αξιόα τηό ς συό μβασης καταθεόσεις σε τραό πεζα, παό για στοιχειόα για τις ταό ξεις, ιόδια κεφαό λαια, 
δειόκτες βιωσιμοό τητας κλπ). 

(β) Για την αποό δειξηό  της τεχνικηό ς και επαγγελματικηό ς ικανοότητας οι αλλοδαποιό οικονομικοιό φορειός 
που δεν ειόναι γραμμεόνοι σε επιόσημοό   καταό λογο  αναγνωρισμεόνων  εργοληπτωό ν,  υποχρεουό νται να 
καταθεόσουν τα δικαιολογητικαό   τηό ς παρ. 23.6 του αό ρθρου 23 τηό ς παρουό σας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης82 

α. Πιστοποιόηση του συστηό ματοό ς  διαχειόρισης  Ποιοό τητας του  Οικονομικουό   Φορεόα  συό μφωνα  με  το 
προό τυποό  ISO 9001:2015, ηό  αντιόστοιχο  

β. Πιστοποιόησηό  του συστηό ματοό ς διαχειόρισης Εργασιακηό ς Ασφαό λειας και Υγιεινηό ς του  Οικονομικουό  
Φοό ρεα συό μφωνα με το προό τυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007, ηό  αντιόστοιχα  

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

Όσον αφοραό  τα κριτηό ρια της οικονομικηό ς και χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας και τα κριτηό ρια σχετικαό  
με την τεχνικηό  και επαγγελματικηό  ικανοότητα, εόνας οικονομικοό ς φορεόας μπορειό, να στηριόζεται στις 
ικανοό τητες αό λλων φορεόων, ασχεότως της νομικηό ς φυό σης των δεσμωό ν του με αυτουό ς. 

Η αναθεότουσα αρχηό  ελεόγχει, συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 23 της παρουό σας, εαό ν οι φορειός, στις 
ικανοό τητες των οποιόων προτιόθεται να στηριχθειό ο προσφεόρων, πληρουό ν τα σχετικαό  κριτηό ρια επιλογηό ς 
και εαό ν συντρεόχουν λοόγοι αποκλεισμουό  καταό  τα οριζοό μενα στην παρουό σα διακηό ρυξη.  

Όσον αφοραό  τα κριτηό ρια που σχετιόζονται με τους τιότλους σπουδωό ν και τα επαγγελματικαό  προσοό ντα 
που οριόζονται στην περιόπτωση στ του Μεόρους ΙΙ του Παραρτηό ματος ΧΙΙ του Προσαρτηό ματος Α ν. 
4412/2016 ηό  με την σχετικηό  επαγγελματικηό  εμπειριόα, οι οικονομικοιό φορειός, μπορουό ν να βασιόζονται 
στις ικανοό τητες αό λλων φορεόων μοό νο εαό ν οι τελευταιόοι θα εκτελεόσουν τις εργασιόες ηό  τις υπηρεσιόες για 
τις οποιόες απαιτουό νται οι συγκεκριμεόνες ικανοό τητες. 

Όταν ο οικονομικοό ς φορεόας στηριόζεται στις ικανοότητες αό λλων φορεόων οό σον αφοραό  τα κριτηό ρια που 
σχετιόζονται με την οικονομικηό  και χρηματοοικονομικηό  επαό ρκεια, ο οικονομικοό ς φορεόας και αυτοιό οι 
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φορειός ειόναι αποό  κοινουό  υπευό θυνοι83 για την εκτεόλεση της συό μβασης. 

Στην περιόπτωση εόνωσης οικονομικωό ν φορεόων, η εόνωση μπορειό να στηριόζεται στις ικανοό τητες των 
συμμετεχοό ντων στην εόνωση ηό  αό λλων φορεόων (για τα κριτηό ρια της οικονομικηό ς και 
χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας και τα κριτηόρια σχετικαό  με την τεχνικηό  και επαγγελματικηό  ικανοότητα). 

Η εκτεόλεση του συνοό λου των εργασιωό ν84 γιόνεται υποχρεωτικαό  αποό  τον προσφεόροντα ηό , αν η προσφοραό  
υποβαό λλεται αποό  εόνωση οικονομικωό ν φορεόων, αποό  εόναν αποό  τους συμμετεόχοντες στην εόνωση αυτηό . 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής85 
 

23.1 Καταό  την υποβοληό  προσφορωό ν οι οικονομικοιό φορειός υποβαό λλουν το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο 
Συό μβασης (ΕΕΕΣ), συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιόο αποτελειό 
ενημερωμεόνη υπευό θυνη δηό λωση, με τις συνεόπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικαταό σταση των πιστοποιητικωό ν που εκδιόδουν δημοόσιες αρχεός ηό  τριότα μεόρη, 
επιβεβαιωό νοντας οό τι ο εν λοόγω οικονομικοό ς φορεόας πληροιό τις ακοό λουθες προϋποθεόσεις: 
α) δεν βριόσκεται σε μιόα αποό  τις κατασταό σεις του αό ρθρου 22 Α της παρουό σας, 
β) πληροιό τα σχετικαό  κριτηό ρια επιλογηό ς τα οποιόα εόχουν καθοριστειό, συό μφωνα με το αό ρθρο 22 Β-Ε της 
παρουό σας. 
Σε οποιοδηό ποτε χρονικοό  σημειόο καταό  τη διαό ρκεια της διαδικασιόας, μπορειό να ζητηθειό αποό  τους 
προσφεόροντες να υποβαό λλουν οό λα ηό  ορισμεόνα δικαιολογητικαό  της εποό μενης παραγραό φου, οό ταν αυτοό  
απαιτειόται για την ορθηό  διεξαγωγηό  της διαδικασιόας. 
Το ΕΕΕΣ μπορειό να υπογραό φεται εόως δεόκα (10) ημεόρες πριν την καταληκτικηό  ημερομηνιόα υποβοληό ς 
των προσφορωό ν86. 
Καταό  την υποβοληό  του ΕΕΕΣ, ειόναι δυνατηό , με μοό νη την υπογραφηό  του καταό  περιόπτωση εκπροσωό που 
του οικονομικουό  φορεόα, η προκαταρκτικηό  αποό δειξη των λοόγων αποκλεισμουό  που αναφεόρονται στο 
αό ρθρο 22.Α.1 της παρουό σας, για το συό νολο των φυσικωό ν προσωό πων που ειόναι μεόλη του διοικητικουό , 
διευθυντικουό  ηό  εποπτικουό  οργαό νου του ηό  εόχουν εξουσιόα εκπροσωό πησης, ληόψης αποφαό σεων ηό  ελεόγχου 
σε αυτοό ν 87. 
Ως εκπροό σωπος του οικονομικουό  φορεόα, για την εφαρμογηό  του παροό ντος, νοειόται ο νοό μιμος 
εκπροό σωπος αυτουό , οό πως προκυό πτει αποό  το ισχυό ον καταστατικοό  ηό  το πρακτικοό  εκπροσωό πησηό ς του 
καταό  το χροό νο υποβοληό ς της προσφοραό ς ηό  το αρμοδιόως εξουσιοδοτημεόνο φυσικοό  προόσωπο να 
εκπροσωπειό τον οικονομικοό  φορεόα για διαδικασιόες συό ναψης συμβαό σεων ηό  για τη συγκεκριμεόνη 
διαδικασιόα συό ναψης συό μβασης88. 
Στην περιόπτωση υποβοληό ς προσφοραό ς αποό  εόνωση οικονομικωό ν φορεόων, το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο 
Έγγραφο Συό μβασης (ΕΕΕΣ), υποβαό λλεται χωρισταό  αποό  καό θε μεόλος της εόνωσης. 
Στην περιόπτωση που προσφεόρων οικονομικοό ς φορεόας δηλωό νει στο Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο 
Συό μβασης (ΕΕΕΣ) την προόθεσηό  του για αναό θεση υπεργολαβιόας, υποβαό λλει μαζιό με το δικοό  του ΕΕΕΣ και 
το ΕΕΕΣ του υπεργολαό βου. 
Στην περιόπτωση που προσφεόρων οικονομικοό ς φορεόας στηριόζεται στις ικανοότητες ενοό ς ηό  περισσοό τερων 
φορεόων υποβαό λλει μαζιό με το δικοό  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καό θε φορεόα, στις ικανοό τητες του οποιόου 
στηριόζεται. 
 
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαιόωμα συμμετοχηό ς και οι οό ροι και προϋποθεόσεις συμμετοχηό ς, οό πως οριόστηκαν στα αό ρθρα 21 και 
22 της παρουό σας, κριόνονται καταό  την υποβοληό  της προσφοραό ς, καταό  την υποβοληό  των 
δικαιολογητικωό ν, συό μφωνα με το αό ρθρο 4.2 (α εόως δ) και καταό  τη συό ναψη της συό μβασης, συό μφωνα με 
το αό ρθρο 4.2 (ε) της παρουό σας. 
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Στην περιόπτωση που προσφεόρων οικονομικοό ς φορεόας ηό  εόνωση αυτωό ν στηριόζεται στις ικανοό τητες 
αό λλων φορεόων, συό μφωνα με το αό ρθρο 22.ΣΤ της παρουό σας, οι φορειός στην ικανοό τητα των οποιόων 
στηριόζεται ο προσφεόρων οικονομικοό ς φορεόας ηό  εόνωση αυτωό ν, υποχρεουό νται στην υποβοληό  των 
δικαιολογητικωό ν που αποδεικνυό ουν οό τι δεν συντρεόχουν οι λοόγοι αποκλεισμουό  του αό ρθρου 22 Α της 
παρουό σας και οό τι πληρουό ν τα σχετικαό  κριτηόρια επιλογηό ς καταό  περιόπτωση (αό ρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικοό ς φορεόας υποχρεουό ται να αντικαταστηόσει εόναν φορεόα στην ικανοό τητα του οποιόου 
στηριόζεται, εφοό σον ο τελευταιόος δεν πληροιό το σχετικοό  κριτηό ριο επιλογηό ς ηό  για τον οποιόο συντρεόχουν 
λοόγοι αποκλεισμουό  των παραγραό φων 1, 2, 2.α και 489 του αό ρθρου 22 Α. 

Οι οικονομικοιό φορειός δεν υποχρεουό νται να υποβαό λλουν δικαιολογητικαό  ηό  αό λλα αποδεικτικαό  στοιχειόα, 
αν και στο μεότρο που η αναθεότουσα αρχηό  εόχει τη δυνατοό τητα να λαμβαό νει τα πιστοποιητικαό  ηό  τις 
συναφειός πληροφοριόες απευθειόας μεόσω προό σβασης σε εθνικηό  βαό ση δεδομεόνων σε οποιοδηό ποτε κραό τος 
- μεόλος της Ένωσης, η οποιόα διατιόθεται δωρεαό ν, οό πως εθνικοό  μητρωό ο συμβαό σεων, εικονικοό  φαό κελο 
επιχειόρησης, ηλεκτρονικοό  συό στημα αποθηό κευσης εγγραό φων ηό  συό στημα προεπιλογηό ς. Η δηό λωση για την 
προό σβαση σε εθνικηό  βαό ση δεδομεόνων εμπεριεόχεται στο Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Συό μβασης 
( ΕΕΕΣ ). 

Οι οικονομικοιό φορειός δεν υποχρεουό νται να υποβαό λουν δικαιολογητικαό , οό ταν η αναθεότουσα αρχηό  που 
εόχει αναθεόσει τη συό μβαση διαθεότει ηό δη τα δικαιολογητικαό  αυταό . 

Όλα τα αποδεικτικαό  εόγγραφα του αό ρθρου 23.3 εόως 23.10 της παρουό σας, υποβαό λλονται, συό μφωνα με 
τις διαταό ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικαό  τα αποδεικτικαό  τα οποιόα αποτελουό ν ιδιωτικαό  εόγγραφα, 
μπορειό να γιόνονται αποδεκταό  και σε απληό  φωτοτυπιόα, εφοό σον συνυποβαό λλεται υπευό θυνη δηό λωση 
στην οποιόα βεβαιωό νεται η ακριόβειαό  τους 90. 

Επισημαιόνεται οό τι γιόνονται αποδεκτεός: 

• οι εόνορκες βεβαιωό σεις που αναφεόρονται στην παρουό σα Διακηό ρυξη, εφοόσον εόχουν συνταχθειό 
εόως τρεις (3) μηό νες πριν αποό  την υποβοληό  τους,  

• οι υπευό θυνες δηλωό σεις, εφοό σον εόχουν συνταχθειό μεταό  την κοινοποιόηση της προό σκλησης για την 
υποβοληό  των δικαιολογητικωό ν91. Σημειωό νεται οό τι δεν απαιτειόται θεωό ρηση του γνησιόου της 
υπογραφηό ς τους . 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινοό ς αναό δοχος, κατοό πιν σχετικηό ς ηλεκτρονικηό ς προόσκλησης αποό  την αναθεότουσα αρχηό , 
υποβαό λλει τα ακοό λουθα δικαιολογητικαό , καταό  τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 4.2 της παρουό σας92: 

Για την αποό δειξη της μη συνδρομηό ς των λοόγων αποκλεισμουό  του άρθρου 22Α, ο προσωρινοό ς αναό δοχος 
υποβαό λλει αντιόστοιχα τα παρακαό τω δικαιολογητικαό : 

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

αποό σπασμα του ποινικουό  μητρωό ου ηό , ελλειόψει αυτουό , ισοδυό ναμου εγγραό φου που εκδιόδεται αποό  
αρμοό δια δικαστικηό  ηό  διοικητικηό  αρχηό  του κραό τους-μεόλους ηό  της χωό ρας καταγωγηό ς ηό  της χωό ρας οό που 
ειόναι εγκατεστημεόνος ο εν λοόγω οικονομικοό ς φορεόας, αποό  το οποιόο προκυό πτει οό τι πληρουό νται αυτεός οι 
προϋποθεόσεις, που να εόχει εκδοθειό εόως τρεις (3) μηό νες πριν αποό  την υποβοληό  του93. Η υποχρεόωση 
προσκοό μισης του ως αό νω αποσπαό σματος αφοραό  και τα προόσωπα των τελευταιόων τεσσαό ρων εδαφιόων 
της παραγραό φου Α.1 του αό ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό  την αρμοό δια αρχηό  του 
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οικειόου κραό τους - μεόλους ηό  χωό ρας, περιό του οό τι εόχουν εκπληρωθειό οι υποχρεωό σεις του οικονομικουό  
φορεόα, οόσον αφοραό  στην καταβοληό  φοό ρων (φορολογικηό  ενημεροό τητα) και στην καταβοληό  των 
εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης (ασφαλιστικηό  ενημεροό τητα)94, συό μφωνα με την ισχυό ουσα νομοθεσιόα 
του κραό τους εγκαταό στασης ηό  την ελληνικηό  νομοθεσιόα αντιόστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του95. 

Για τους προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι ηό  εκτελουό ν εόργα στην Ελλαό δα τα σχετικαό  
δικαιολογητικαό  που υποβαό λλονται ειόναι: 

• φορολογικηό  ενημεροό τητα που εκδιόδεται αποό  το Υπουργειόο Οικονομικωό ν (αρμοό δια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικοό  φορεόα και για τις κοινοπραξιόες στις οποιόες συμμετεόχει για τα δημοό σια εόργα που ειόναι 
σε εξεόλιξη 96. Οι αλλοδαποιό προσφεόροντες θα υποβαό λλουν υπευό θυνη δηό λωση97 περιό του οό τι δεν εόχουν 
υποχρεόωση καταβοληό ς φοό ρων στην Ελλαό δα. Σε περιόπτωση που εόχουν τεότοια υποχρεόωση θα 
υποβαό λλουν σχετικοό  αποδεικτικοό  της οικειόας Δ.Ο.Υ.  

• ασφαλιστικηό  ενημεροό τητα που εκδιόδεται αποό  τον αρμοό διο ασφαλιστικοό  φορεόα98. Η 
ασφαλιστικηό  ενημεροό τητα καλυό πτει τις ασφαλιστικεός υποχρεωό σεις του προσφεόροντος οικονομικουό  
φορεόα α) ως φυσικοό  ηό  νομικοό  προό σωπο για το προσωπικοό  τους με σχεόση εξαρτημεόνης εργασιόας, β) για 
εόργα που εκτελειό μοό νος του ηό  σε κοινοπραξιόα καθωό ς και γ) για τα στελεόχη του που εόχουν υποχρεόωση 
ασφαό λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημεόνοι στην Ελλαό δα οικονομικοιό φορειός υποβαό λλουν 
αποδεικτικοό  ασφαλιστικηό ς ενημεροό τητας (κυό ριας και επικουρικηό ς ασφαό λισης) για το προσωπικοό  τους 
με σχεόση εξαρτημεόνης εργασιόας (ΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεόνους – μεόλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιποό  
προσωπικοό ). Δεν αποτελουό ν αποό δειξη ενημεροότητας της προσφεόρουσας εταιριόας, αποδεικτικαό  
ασφαλιστικηό ς ενημεροό τητας των φυσικωό ν προσωό πων που στελεχωό νουν το πτυχιόο της εταιριόας ως 
εταιόροι.. Οι αλλοδαποιό προσφεόροντες (φυσικαό  και νομικαό  προόσωπα), που δεν υποβαό λουν τα αό νω 
αποδεικτικαό , υποβαό λλουν υπευό θυνη δηό λωση περιό του οό τι δεν απασχολουό ν προσωπικοό , για το οποιόο 
υπαό ρχει υποχρεόωση ασφαό λισης σε ημεδαπουό ς ασφαλιστικουό ς οργανισμουό ς. Αν απασχολουό ν τεότοιο 
προσωπικοό , πρεόπει να υποβαό λλουν σχετικοό  αποδεικτικοό  ασφαλιστικηό ς ενημεροό τητας.  

• υπευό θυνη δηόλωση του προσφεόροντος οό τι δεν εόχει εκδοθειό δικαστικηό  ηό  διοικητικηό  αποό φαση με 
τελεσιόδικη και δεσμευτικηό  ισχυό  για την αθεότηση των υποχρεωό σεωό ν του οόσον αφοραό  στην καταβοληό  
φοό ρων ηό  εισφορωό ν κοινωνικηό ς ασφαό λισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοό  αποό  τη Διευό θυνση Προγραμματισμουό  
και Συντονισμουό  της Επιθεωό ρησης Εργασιακωό ν Σχεόσεων, που να εόχει εκδοθειό εόως τρεις (3) μηό νες πριν 
αποό  την υποβοληό  του99, αποό  το οποιόο να προκυό πτουν οι πραό ξεις επιβοληό ς προστιόμου που εόχουν εκδοθειό 
σε βαό ρος του οικονομικουό  φορεόα σε χρονικοό  διαό στημα δυό ο (2) ετωό ν πριν αποό  την ημερομηνιόα ληό ξης 
της προθεσμιόας υποβοληό ς προσφοραό ς.  

Μεόχρι να καταστειό εφικτηό  η εόκδοση του ανωτεόρω πιστοποιητικουό , υποβαό λλεται υπευό θυνη δηό λωση του 
οικονομικουό  φορεόα, χωριός να απαιτειόται επιόσημη δηό λωση του ΣΕΠΕ σχετικαό  με την εόκδοση του 
πιστοποιητικουό .100 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22101: πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό  την αρμοό δια 
δικαστικηό  ηό  διοικητικηό  αρχηό  του οικειόου κραό τους - μεόλους ηό  χωό ρας, που να εόχει εκδοθειό εόως τρεις (3) 
μηό νες πριν αποό  την υποβοληό  του102. Για τους οικονομικουό ς φορειός που ειόναι εγκαταστημεόνοι ηό  
εκτελουό ν εόργα στην Ελλαό δα το πιστοποιητικοό  οό τι δεν τελουό ν υποό  πτωό χευση, πτωχευτικοό  συμβιβασμοό , 
αναγκαστικηό  διαχειόριση, δεν εόχουν υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσης εκδιόδεται αποό  το αρμοό διο 
πρωτοδικειόο της εόδρας του οικονομικουό  φορεόα. Το πιστοποιητικοό  οό τι το νομικοό  προό σωπο δεν εόχει τεθειό 
υποό  εκκαθαό ριση με δικαστικηό  αποό φαση εκδιόδεται αποό  το οικειόο Πρωτοδικειόο της εόδρας του 
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οικονομικουό  φορεόα, το δε πιστοποιητικοό  οό τι δεν εόχει τεθειό υποό  εκκαθαό ριση με αποό φαση των εταιόρων 
εκδιόδεται αποό  το Γ.Ε.Μ.Η., συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, ως καό θε φοραό  ισχυό ουν. Τα φυσικαό  
προό σωπα δε φεόρουν πιστοποιητικοό  περιό μη θεόσης σε εκκαθαό ριση. Ειδικά η μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικηό ς πλατφοό ρμας της Ανεξαό ρτητης Αρχηό ς 
Δημοσιόων Εσοό δων103.  
(δ) Αν το κραό τος-μεόλος ηό  χωό ρα δεν εκδιόδει τα υποό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικαό  ηό  οό που τα 
πιστοποιητικαό  αυταό  δεν καλυό πτουν οό λες τις περιπτωό σεις υποό  1 και 2 και 4 (β) του αό ρθρου 22 Α, το 
εόγγραφο ηό  το πιστοποιητικοό  μπορειό να αντικαθιόσταται αποό  εόνορκη βεβαιόωση ηό , στα κραό τη - μεόλη ηό  
στις χωό ρες οό που δεν προβλεόπεται εόνορκη βεβαιόωση, αποό  υπευό θυνη δηό λωση του ενδιαφερομεόνου 
ενωό πιον αρμοό διας δικαστικηό ς ηό  διοικητικηό ς αρχηό ς, συμβολαιογραό φου ηό  αρμοό διου επαγγελματικουό  ηό  
εμπορικουό  οργανισμουό  του κραό τους μεόλους ηό  της χωό ρας καταγωγηό ς ηό  της χωό ρας οό που ειόναι 
εγκατεστημεόνος ο οικονομικοό ς φορεόας. 

Στην περιόπτωση αυτηό  οι αρμοό διες δημοόσιες αρχεός παρεόχουν επιόσημη δηόλωση στην οποιόα αναφεόρεται 
οό τι δεν εκδιόδονται τα εόγγραφα ηό  τα πιστοποιητικαό  της παρουό σας παραγραό φου ηό  οό τι τα εόγγραφα ηό  τα 
πιστοποιητικαό  αυταό  δεν καλυό πτουν οό λες τις περιπτωό σεις που αναφεόρονται στα υποό  1 και 2 και 4 (β) 
του αό ρθρου 22 Α της παρουό σας  

Οι επιόσημες δηλωό σεις καθιόστανται διαθεόσιμες μεόσω του επιγραμμικουό  αποθετηριόου πιστοποιητικωό ν 
(e-Certis) 104 του αό ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθειό με οποιονδηό ποτε τροό πο οό τι, στην εν λοόγω χωό ρα εκδιόδονται τα υποό ψη πιστοποιητικαό , η 
προσφοραό  του διαγωνιζοόμενου απορριόπτεται. 

 (ε) Για τις λοιπεός περιπτωό σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22105, υποβαό λλεται υπευό θυνη 
δηό λωση του προσφεόροντος οό τι δεν συντρεόχουν στο προό σωποό  του οι οριζοό μενοι λοόγοι αποκλεισμουό 106. 

Ειδικαό  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22107, για τις εργοληπτικεός 
επιχειρηόσεις που ειόναι εγγεγραμμεόνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαό λλονται πιστοποιητικαό  χορηγουό μενα αποό  τα 
αρμοό δια επιμελητηό ρια και φορειός (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) αποό  τα οποιόα αποδεικνυό εται οό τι τα προό σωπα 
με βεβαιόωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωό νουν την εργοληπτικηό  επιχειόρηση, δεν εόχουν διαπραό ξει σοβαροό  
επαγγελματικοό  παραό πτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22108 

Για την αποό δειξη της μη συνδρομηό ς του λοόγου αποκλεισμουό  της παραγραό φου Α.5 του αό ρθρου 22 
υποβαό λλονται, εφοόσον ο προσωρινοό ς αναό δοχος ειόναι ανωό νυμη εταιριόα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουό νται της υποχρεόωσης αυτηό ς οι εταιρειόες 
που ειόναι εισηγμεόνες στο Χρηματιστηόριο της χωό ρας εγκαταό στασηό ς τους και υποβαό λλουν περιό τουό του 
υπευό θυνη δηό λωση του νοόμιμου εκπροσωό που τους]. 

- Πιστοποιητικοό  αρμοό διας αρχηό ς του κραό τους της εόδρας, αποό  το οποιόο να προκυό πτει οό τι οι 
μετοχεός ειόναι ονομαστικεός που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.109 
- Αναλυτικηό  καταό σταση με τα στοιχειόα των μετοόχων της εταιρειόας και τον αριθμοό  των μετοχωό ν καό θε 
μετοόχου (μετοχολοόγιο), οό πως τα στοιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρημεόνα στο βιβλιόο μετοόχων της εταιρειόας, 
το πολυό  τριαό ντα (30) εργαό σιμες ημεόρες πριν αποό  την ημεόρα υποβοληό ς της προσφοραό ς. 

Ειδικοό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. , προσκομιόζουν μοό νο την 
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αναλυτικηό  καταό σταση με τα στοιχειόα των μετοόχων της εταιρειόας και τον αριθμοό  των μετοχωό ν καό θε 
μετοόχου (μετοχολοόγιο), οό πως τα στοιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρημεόνα στο βιβλιόο μετοόχων της εταιρειόας, 
το πολυό  τριαό ντα (30) εργαό σιμες ημεόρες πριν αποό  την ημεόρα υποβοληό ς της προσφοραό ς καθωό ς η 
απαιότηση για την υποβοληό  του πιστοποιητικουό  αποό  το οποιόο να προκυό πτει οό τι οι μετοχεός ειόναι 
ονομαστικεός, καλυό πτεται συό μφωνα με τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 23.9 της παρουό σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοό σον εόχουν καταό  το διόκαιο της εόδρας τους ονομαστικεός 
μετοχεός, προσκομιόζουν : 

    αα) Πιστοποιητικοό  αρμοό διας αρχηό ς του κραό τους της εόδρας, αποό  το οποιόο να προκυό πτει οό τι οι μετοχεός 
ειόναι ονομαστικεός 

ββ) Αναλυτικηό  καταό σταση μετοόχων, με αριθμοό  των μετοχωό ν του καό θε μετοόχου, οό πως τα στοιχειόα 
αυταό  ειόναι καταχωρημεόνα στο βιβλιόο μετοόχων της εταιρειόας με ημερομηνιόα το πολυό  30 εργαό σιμες 
ημεόρες πριν την υποβοληό  της προσφοραό ς. 

γγ) Καό θε αό λλο στοιχειόο αποό  το οποιόο να προκυό πτει η ονομαστικοποιόηση μεόχρι φυσικουό  προσωό που 
των μετοχωό ν, που εόχει συντελεστειό τις τελευταιόες 30 (τριαό ντα) εργαό σιμες ημεόρες πριν την υποβοληό  της 
προσφοραό ς.    

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εόχουν καταό  το διόκαιο της χωό ρας στην οποιόα εόχουν την εόδρα 
τους ονομαστικεός μετοχεός, υποβαό λλουν : 

αα) Βεβαιόωση περιό μη υποχρεόωσης ονομαστικοποιόησης των μετοχωό ν αποό  αρμοό δια αρχηό , εφοόσον 
υπαό ρχει σχετικηό  προό βλεψη, διαφορετικαό  προσκομιόζεται υπευό θυνη δηό λωση του διαγωνιζοό μενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμεόνη καταό σταση μετοόχων που κατεόχουν τουλαό χιστον 1% των μετοχωό ν. 

γγ) Αν δεν τηρειόται τεότοια καταό σταση, προσκομιόζεται σχετικηό  καταό σταση μετοόχων (με 1%), 
συό μφωνα με την τελευταιόα Γενικηό  Συνεόλευση, αν οι μεότοχοι αυτοιό ειόναι γνωστοιό στην εταιρειόα. 

δδ) Αν δεν προσκομισθειό καταό σταση καταό  τα ανωτεόρω, η εταιρειόα αιτιολογειό τους λοόγους που οι 
μεότοχοι αυτοιό δεν της ειόναι γνωστοιό. Η αναθεότουσα αρχηό  δεν υπεισεόρχεται στην κριόση της ως αό νω 
αιτιολογιόας. Δυό ναται ωστοό σο να αποδειόξει τη δυνατοό τητα υποβοληό ς της καταό στασης μετοόχων και μοό νο 
στην περιόπτωση αυτηό , η εταιρειόα αποκλειόεται αποό  την παρουό σα διαδικασιόα. 

Περαιτεόρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαό λλεται η υπευό θυνη δηό λωση της κοινηό ς αποό φασης 
των Υπουργωό ν Αναό πτυξης και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για την περιόπτωση του αό ρθρου 22.Α.9. της παρουό σας διακηόρυξης, υπευό θυνη δηό λωση του 
προσφεόροντος οό τι δεν εόχει εκδοθειό σε βαό ρος του αποό φαση αποκλεισμουό , συό μφωνα με το αό ρθρο 74 του 
ν. 4412/2016. 

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφοραό  την καταλληλοό τητα για την αό σκηση της επαγγελματικηό ς δραστηριοό τητας, οι 
προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι στην Ελλαό δα υποβαό λλουν βεβαιόωση εγγραφηό ς στο Μ.Ε.ΕΠ ηό  
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.110 στην/στις κατηγοριόα/ες 1) 5η τάξη και άνω για εόργα κατηγοριόας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 
(εκτιμωό μενη αξιόα εργασιωό ν «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» ανεόρχεται στο ποσοό  14.325.750,07€ - δαπαό νη εργασιωό ν, ΓΕ 
& ΟΕ  και  απροό βλεπτα) και 2)  3η τάξη και άνω για εόργα κατηγοριόας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» (εκτιμωό μενη αξιόα 
εργασιωό ν «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» ανεόρχεται  στο ποσοό   3.569.249,70€ - δαπαό νη εργασιωό ν, ΓΕ & ΟΕ και 
απροό βλεπτα), οό πως αυταό  ισχυό ουν καταό  τα οριζοό μενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδιόως καταό  τη μεταβατικηό  
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περιόοδο εφαρμογηό ς του Μητρωό ου Εργοληπτικωό ν Επιχειρηό σεων Δημοσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αό ρθρο 
65. 
(β) Οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι σε λοιπαό  κραό τη μεόλη της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης 
προσκομιόζουν τις δηλωό σεις και πιστοποιητικαό  που περιγραό φονται στο Παραό ρτημα XI του 
Προσαρτηό ματος Α του ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προσφεόροντες που ειόναι εγκατεστημεόνοι σε κραό τος μεόλος του Ευρωπαϊκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου 
(Ε.Ο.Χ) ηό  σε τριότες χωό ρες που εόχουν υπογραό ψει και κυρωό σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοό  που η υποό  αναό θεση 
δημοό σια συό μβαση καλυό πτεται αποό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σημειωό σεις του 
σχετικουό  με την Ένωση Προσαρτηό ματος I της ως αό νω Συμφωνιόας, ηό  σε τριότες χωό ρες που δεν εμπιόπτουν 
στην προηγουό μενη περιόπτωση και εόχουν συναό ψει διμερειός ηό  πολυμερειός συμφωνιόες με την Ένωση σε 
θεόματα διαδικασιωό ν αναό θεσης δημοσιόων συμβαό σεων, προσκομιόζουν πιστοποιητικοό  αντιόστοιχου 
επαγγελματικουό  ηό  εμπορικουό  μητρωό ου. Στην περιόπτωση που χωό ρα δεν τηρειό τεότοιο μητρωό ο, το 
εόγγραφο ηό  το πιστοποιητικοό  μπορειό να αντικαθιόσταται αποό  εόνορκη βεβαιόωση ηό , στα κραό τη - μεόλη ηό  
στις χωό ρες οό που δεν προβλεόπεται εόνορκη βεβαιόωση, αποό  υπευό θυνη δηό λωση του ενδιαφερομεόνου 
ενωό πιον αρμοό διας δικαστικηό ς ηό  διοικητικηό ς αρχηό ς, συμβολαιογραό φου ηό  αρμοό διου επαγγελματικουό  ηό  
εμπορικουό  οργανισμουό  της χωό ρας καταγωγηό ς ηό  της χωό ρας οό που ειόναι εγκατεστημεόνος ο οικονομικοό ς 
φορεόας, οό τι δεν τηρειόται τεότοιο μητρωό ο και οό τι ασκειό τη δραστηριοό τητα του αό ρθρου 21 της παρουό σας. 
Τα ως αό νω δικαιολογητικαό  υποό  α), β) και γ) γιόνονται αποδεκταό , εφοό σον εόχουν εκδοθειό εόως τριαό ντα (30) 
εργαό σιμες ημεόρες πριν αποό  την υποβοληό  τους, εκτοό ς αν συό μφωνα με τις ειδικοό τερες διαταό ξεις αυτωό ν 
φεόρουν συγκεκριμεόνο χροό νο ισχυό ος 111 

 
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικηό  και χρηματοοικονομικηό  επαό ρκεια των οικονομικωό ν φορεόων αποδεικνυό εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργοληπτικεός επιχειρηόσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 
• ειότε αποό  τη βεβαιόωση εγγραφηό ς στο Μ.Ε.ΕΠ. ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., η οποιόα αποτελειό τεκμηό ριο των 

πληροφοριωό ν που περιεόχει  
• ειότε, στην περιόπτωση που οι απαιτηόσεις του αό ρθρου 22.Γ δεν καλυό πτονται αποό  τη βεβαιόωση 

εγγραφηό ς, με την υποβοληό  ενοό ς ηό  περισσοό τερων αποό  τα αποδεικτικαό  μεόσα που προβλεόπονται 
στο Μεόρος Ι του Παραρτηό ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαό  μεόσα για τα κριτηό ρια επιλογηό ς) του 
Προσαρτηό ματος Α του ν. 4412/2016. 112 

Σε καό θε περιόπτωση, η βεβαιόωση εγγραφηό ς μπορειό να υποβαό λλεται για την αποό δειξη μοό νο ορισμεόνων 
απαιτηό σεων οικονομικηό ς και χρηματοοικονομικηό ς επαό ρκειας του αό ρθρου 22.Γ, ενωό  για την αποό δειξη 
των λοιπωό ν απαιτηό σεων μπορουό ν να προσκομιόζονται εόνα ηό  περισσοό τερα αποό  τα αποδεικτικαό  μεόσα που 
προβλεόπονται στο Μεόρος Ι του Παραρτηό ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016, αναό λογα με την τιθεόμενη στο 
αό ρθρο 22.Γ απαιότηση. 
Ειδικαό , για την αποό δειξη της απαιότησης της μη υπεόρβασης των ανωό τατων επιτρεπτωό ν οριόων 
ανεκτεόλεστου υπολοιόπου εργολαβικωό ν συμβαό σεων: 
• με την υποβοληό  ενημεροό τητας πτυχιόου εν ισχυό ει ηό  
• με την υποβοληό  υπευό θυνης δηό λωσης του προσωρινουό  αναδοόχου, συνοδευοόμενης αποό  πιόνακα 

οό λων των υποό  εκτεόλεση εόργων (ειότε ως μεμονομεόνος αναό δοχος εόιτε στο πλαιόσιο κοινοπραξιόας 
ηό  υπεργολαβιόας) και αναφοραό  για το ανεκτεόλεστο υποό λοιπο αναό  εόργο και το συνολικοό  
ανεκτεόλεστο, για τις εργοληπτικεός επιχειρηόσεις που δεν διαθεότουν ενημεόροτητα πτυχιόου καταό  
τις κειόμενες διαταό ξεις.  

(β) Οι αλλοδαποιό οικονομικοιό φορειός που ειόναι εγγεγραμμεόνοι σε επίσημους καταλόγους ηό  διαθεότουν 
πιστοποιητικοό  αποό  οργανισμουό ς πιστοποιόησης που συμμορφωό νονται με τα ευρωπαϊκαό  προό τυπα 
πιστοποιόησης, καταό  την εόννοια του Παραρτηό ματος VII του Προσαρτηό ματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
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μπορουό ν να προσκομιόζουν στις αναθεότουσες αρχεός πιστοποιητικοό  εγγραφηό ς εκδιδοό μενο αποό  την 
αρμοό δια αρχηό  ηό  το πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό  τον αρμοό διο οργανισμοό  πιστοποιόησης, καταό  τα 
οριζοό μενα στο αό ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραό γραφο 9 του παροό ντος αό ρθρου . 
(γ) Οι αλλοδαποιό οικονομικοιό φορειός που δεν ειόναι εγγεγραμμεόνοι σε επιόσημους καταλοόγους ηό  
διαθεότουν πιστοποιητικοό  αποό  οργανισμουό ς πιστοποιόησης καταό  τα ανωτεόρω, υποβαό λλουν ως 
δικαιολογητικαό  εόνα ηό  περισσοό τερα αποό  τα αποδεικτικαό  μεόσα που προβλεόπονται στο Μεόρος Ι του 
Παραρτηό ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 
23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηό  και επαγγελματικηό  ικανοό τητα των οικονομικωό ν φορεόων αποδεικνυό εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργοληπτικεός επιχειρηό σεις στο Μ.Ε.ΕΠ. ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 
• ειότε αποό  τη βεβαιόωση εγγραφηό ς στο Μ.Ε.ΕΠ. ηό  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., η οποιόα αποτελειό τεκμηό ριο των 

πληροφοριωό ν που περιεόχει  
• ειότε, στην περιόπτωση που οι απαιτηό σεις του αό ρθρου 22.Δ δεν καλυό πτονται αποό  τη 

βεβαιόωση εγγραφηό ς, με την υποβοληό  ενοό ς ηό  περισσοό τερων αποό  τα αποδεικτικαό  μεόσα 
που προβλεόπονται στο Μεόρος ΙΙ του Παραρτηό ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαό  μεόσα για τα 
κριτηό ρια επιλογηό ς) του Προσαρτηό ματος Α του ν. 4412/2016 113 αναό λογα με την τιθεόμενη 
στο αό ρθρο 22.Δ απαιότηση. 

Σε καό θε περιόπτωση, η βεβαιόωση εγγραφηό ς μπορειό να υποβαό λλεται για την αποό δειξη μοό νο ορισμεόνων 
απαιτηό σεων τεχνικηό ς και επαγγελματικηό ς ικανοό τητας του αό ρθρου 22.Δ, ενωό  για την αποό δειξη των 
λοιπωό ν απαιτηό σεων μπορουό ν να προσκομιόζονται εόνα ηό  περισσοό τερα αποό  τα αποδεικτικαό  μεόσα που 
προβλεόπονται στο Μεόρος ΙΙ του Παραρτηό ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
(β) Οι αλλοδαποιό οικονομικοιό φορειός που ειόναι εγγεγραμμεόνοι σε επίσημους καταλόγους ηό  
διαθεότουν πιστοποιητικοό  αποό  οργανισμουό ς πιστοποιόησης που συμμορφωό νονται με τα ευρωπαϊκαό  
προό τυπα πιστοποιόησης, καταό  την εόννοια του Παραρτηό ματος VII του Προσαρτηό ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορουό ν να προσκομιόζουν στις αναθεότουσες αρχεός πιστοποιητικοό  εγγραφηό ς 
εκδιδοό μενο αποό  την αρμοό δια αρχηό  ηό  το πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό  τον αρμοό διο οργανισμοό  
πιστοποιόησης, καταό  τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραό γραφο 9 του 
παροό ντος αό ρθρου . 
(γ) Οι αλλοδαποιό οικονομικοιό φορειός που δεν ειόναι εγγεγραμμεόνοι σε επιόσημους καταλοόγους ηό  
διαθεότουν πιστοποιητικοό  αποό  οργανισμουό ς πιστοποιόησης καταό  ατα ανωτεόρω, υποβαό λλουν ως 
δικαιολογητικαό εόνα ηό  περισσοότερα αποό  τα αποδεικτικαό  μεόσα που προβλεόπονται στο Μεόρος ΙΙ του 
Παραρτηό ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε114 
α. Πιστοποιητικοό  Συστηόματοό ς Διαχειόρισης Ποιοό τητας συό μφωνα με το προό τυποό  ISO 9001:2015 ηό  
αντιόστοιχο του Οικονομικουό  Φορεόα, οό πως αυτοό   εόχει εκδοθειό  αποό   διαπιστευμεόνο φορεόα του Εθνικουό    
Συστηό ματοό ς Διαπιόστευσης (ΕΣΥΔ). 
β. Πιστοποιητικοό  τοό υ συστηό  ματοό ς διαχει ρισηό ς Εργασιακηό  ς Ασφα λειας και Υγιεινηό  ς τοόυ Οικοό νοό μικοόυ 
Φοό ρε α συ μφωνα με τοό  προό  τυποό  ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007, οό  πως αυτοό   ε χει εκδοό θει 
αποό   διαπιστευμε νοό  φοό ρε α τοό υ Εθνικοό υ  Συστηό  ματοό ς Διαπι στευσηό ς (ΕΣΥΔ). 
23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περιόπτωση νομικουό  προσωό που, υποβαό λλονται ηλεκτρονικαό , στον φαό κελο “Δικαιολογητικαό  
Προσωρινουό  Αναδοόχου, τα νομιμοποιητικαό  εόγγραφα αποό  τα οποιόα προκυό πτει η εξουσιόα υπογραφηό ς του 
νομιόμου εκπροσωό που και τα οποιόα πρεόπει να εόχουν εκδοθειό εόως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ημεόρες πριν 
αποό  την υποβοληό  τους115, εκτοό ς αν συό μφωνα με τις ειδικοό τερες διαταό ξεις αυτωό ν φεόρουν συγκεκριμεόνο 
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χροό νο ισχυό ος. 
Εαό ν ο προσφεόρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ συό στασης, 
2. Αντιόγραφο του ισχυό οντος καταστατικουό  με το ΦΕΚ στο οποιόο εόχουν δημοσιευτειό οό λες οι 
μεόχρι σηό μερα τροποποιηό σεις αυτουό  ηό  επικυρωμεόνο αντιόγραφο κωδικοποιημεόνου 
καταστατικουό  (εφοόσον υπαό ρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποιόο εόχει δημοσιευτειό το πρακτικοό  ΔΣ εκπροσωό πησης του νομικουό  προσωό που, 
4. Πρακτικοό  Δ.Σ περιό εόγκρισης συμμετοχηό ς στο διαγωνισμοό , στο οποιόο μπορειό να περιεόχεται 
και εξουσιοδοότηση (εφοό σον αυτοό  προβλεόπεται αποό  το καταστατικοό  του υποψηφιόου 
αναδοόχου) για υπογραφηό  και υποβοληό  προσφοραό ς σε περιόπτωση που δεν υπογραό φει ο ιόδιος 
ο νοό μιμος εκπροό σωπος του φορεόα την προσφοραό  και τα λοιπαό  απαιτουό μενα εόγγραφα του 
διαγωνισμουό  και οριόζεται συγκεκριμεόνο αό τομο, 
5. Πιστοποιητικοό  αρμοό διας δικαστικηό ς ηό  διοικητικηό ς αρχηό ς περιό τροποποιηό σεων του 
καταστατικουό  / μη λυό σης της εταιρειόας,  

Εαό ν ο προσφεόρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντιόγραφο του καταστατικουό  με οό λα τα μεόχρι σηό μερα τροποποιητικαό , ηό  φωτοαντιόγραφο 
επικυρωμεόνου, αποό  δικηγοό ρο, κωδικοποιημεόνου καταστατικουό , εφοό σον υπαό ρχει. 
2. Πιστοποιητικαό  αρμοό διας δικαστικηό ς ηό  διοικητικηό ς αρχηό ς περιό των τροποποιηό σεων του 
καταστατικουό . 
Σε περιόπτωση εγκαταό στασης τους στην αλλοδαπηό , τα δικαιολογητικαό  συό στασηό ς τους 
εκδιόδονται με βαό ση την ισχυό ουσα νομοθεσιόα της χωό ρας που ειόναι εγκατεστημεόνα, αποό  την 
οποιόα και εκδιόδεται το σχετικοό  πιστοποιητικοό . 
 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοιό φορειός που ειόναι εγγεγραμμεόνοι σε επιόσημους καταλοό γους ηό  διαθεότουν 
πιστοποιόηση αποό  οργανισμουό ς πιστοποιόησης που συμμορφωό νονται με τα ευρωπαϊκαό  προό τυπα 
πιστοποιόησης, καταό  την εόννοια του Παραρτηό ματος VII του Προσαρτηό ματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορουό ν να υποβαό λλουν στις αναθεότουσες αρχεός πιστοποιητικοό  εγγραφηό ς εκδιδοό μενο αποό  την 
αρμοό δια αρχηό  ηό  το πιστοποιητικοό  που εκδιόδεται αποό  τον αρμοό διο οργανισμοό  πιστοποιόησης. 
Στα πιστοποιητικαό  αυταό  αναφεόρονται τα δικαιολογητικαό  βαό σει των οποιόων εόγινε η εγγραφηό  των 
εν λοό γω οικονομικωό ν φορεόων στον επιόσημο καταό λογο ηό  η πιστοποιόηση και η καταό ταξη στον εν 
λοό γω καταό λογο. 
Η πιστοποιουό μενη εγγραφηό  στους επιόσημους καταλοό γους αποό  τους αρμοό διους οργανισμουό ς ηό  το 
πιστοποιητικοό , που εκδιόδεται αποό  τον οργανισμοό  πιστοποιόησης, συνισταό  τεκμηό ριο 
καταλληλοό τητας οό σον αφοραό  τις απαιτηό σεις ποιοτικηό ς επιλογηό ς, τις οποιόες καλυό πτει ο επιόσημος 
καταό λογος ηό  το πιστοποιητικοό . 
Οι οικονομικοιό φορειός που ειόναι εγγεγραμμεόνοι σε επιόσημους καταλοό γους απαλλαό σσονται αποό  
την υποχρεόωση υποβοληό ς των δικαιολογητικωό ν που αναφεόρονται στο πιστοποιητικοό  εγγραφηό ς 
τους. 
(β) Οι οικονομικοιό φορειός που ειόναι εγγεγραμμεόνοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοό σον υποβαό λλουν 
«Ενημεροό τητα Πτυχιόου» εν ισχυό , απαλλαό σσονται αποό  την υποχρεόωση υποβοληό ς των 
δικαιολογητικωό ν 116: 
- αποό σπασμα ποινικουό  μητρωό ου του αό ρθρου 23.3.(α) της παρουό σας για τον Προό εδρο και 
Διευθυό νοντα Συό μβουλο εργοληπτικηό ς επιχειόρησης. Για τα λοιπαό  μεόλη του Δ.Σ της εταιρειόας, θα 
πρεόπει να υποβληθειό αυτοτελωό ς αποό σπασμα ποινικουό  μητρωό ου, καθοό σον τα προό σωπα αυταό  δεν 
καλυό πτονται αποό  την Ενημεροό τητα Πτυχιόου.  
- φορολογικηό  και ασφαλιστικηό  ενημεροό τητα του αό ρθρου 23.3.(β) της παρουό σας.117 
- τα πιστοποιητικαό  αποό  το αρμοό διο Πρωτοδικειόο και το ΓΕΜΗ του αό ρθρου 23.3.(γ) της παρουό σας 
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υποό  την προϋποό θεση οό μως οό τι καλυό πτονται πληό ρως (οό λες οι προβλεποό μενες περιπτωό σεις) αποό  
την Ενημεροό τητα Πτυχιόου. 
- το πιστοποιητικοό  αποό  το αρμοό διο επιμελητηό ριο οό σον αφοραό  το λοό γο αποκλεισμουό  του αό ρθρου 
22. Α.4. (θ).118 
- το πιστοποιητικοό  της αρμοό διας αρχηό ς για την ονομαστικοποιόηση των μετοχωό ν του αό ρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα αποδεικτικαό  εόγγραφα νομιμοποιόησης της εργοληπτικηό ς επιχειόρησης. 
Σε περιόπτωση που καό ποιο αποό  τα ανωτεόρω δικαιολογητικαό  εόχει ληό ξει, προσκομιόζεται το σχετικοό  
δικαιολογητικοό  εν ισχυό . Εφοό σον στην Ενημεροό τητα Πτυχιόου δεν αναφεόρεται ρηταό  οό τι τα στελεόχη 
του πτυχιόου του προσφεόροντα ειόναι ασφαλιστικωό ς ενηό μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ο προσφεόρων 
προσκομιόζει επιπλεόον της ενημεροό τητας πτυχιόου, ασφαλιστικηό  ενημεροό τητα για τα στελεόχη αυταό . 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περιόπτωση που οικονομικοό ς φορεόας επιθυμειό να στηριχθειό στις ικανοό τητες αό λλων φορεόων, 
η αποό δειξη οό τι θα εόχει στη διαό θεσηό  του τους αναγκαιόους ποό ρους, γιόνεται με την υποβοληό  σχετικουό  
συμφωνητικουό  των φορεόων αυτωό ν για τον σκοποό  αυτοό . 
 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Η προσφοραό  των διαγωνιζομεόνων περιλαμβαό νει τους ακοό λουθους ηλεκτρονικουό ς 
υποφακεόλους: 
(α) υποφαό κελο με την εόνδειξη «Δικαιολογητικαό  Συμμετοχηό ς» 
(β) υποφαό κελο με την εόνδειξη «Οικονομικηό  Προσφοραό » 
συό μφωνα με τα κατωτεόρω: 
24.2 Ο ηλεκτρονικοό ς υποφαό κελος «Δικαιολογητικαό  Συμμετοχηό ς» πρεόπει, επιό ποινηό  αποκλεισμουό , 
να περιεόχει119 τα ακοό λουθα: 
- α) το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Συό μβασης (ΕΕΕΣ) 
- β) την εγγυό ηση συμμετοχηό ς, του αό ρθρου 15 της παρουό σας. 
24.3 Ο ηλεκτρονικοό ς υποφαό κελος «Οικονομικηό  Προσφοραό » περιεόχει το ψηφιακαό  
υπογεγραμμεόνο αρχειόο pdf, το οποιόο παραό γεται αποό  το υποσυό στημα, αφουό  συμπληρωθουό ν 
καταλληό λως οι σχετικεός φοό ρμες. 
24.4 Στην περιόπτωση που με την προσφοραό  υποβαό λλονται ιδιωτικαό  εόγγραφα, αυταό  γιόνονται 
αποδεκταό  ειότε καταό  τα προβλεποό μενα στις διαταό ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ειότε και σε απληό  
φωτοτυπιόα, εφοό σον συνυποβαό λλεται υπευό θυνη δηό λωση, στην οποιόα βεβαιωό νεται η ακριόβειαό  τους 
και η οποιόα φεόρει υπογραφηό  μεταό  την εόναρξη της διαδικασιόας συό ναψης συό μβασης (ηό τοι μεταό  την 
αποστοληό  της προκηό ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.)120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1 Ο προσφεόρων οικονομικς φορεόας αναφεόρει στην προσφοραό  του το τμηό μα της συό μβασης που 
προτιόθεται να αναθεόσει υποό  μορφηό  υπεργολαβιόας σε τριότους, καθωό ς και τους υπεργολαό βους που 
προτειόνει. 

25.2 Η τηό ρηση των υποχρεωό σεων της παρ. 2 του αό ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποό  υπεργολαό βους δεν 
αιόρει την ευθυό νη του κυριόου αναδοόχου. 

25.3 .................................................................... 121 

25.4 Η αναθεότουσα αρχηό : 

α) επαληθευό ει υποχρεωτικαό  τη συνδρομηό  των λοόγων αποκλεισμουό  του αό ρθρου 22 Α της παρουό σας για 
τους υπεργολαό βους και οό τι διαθεότουν τα αντιόστοιχα προσοό ντα για την εκτεόλεση του εόργου που 
αναλαμβαό νουν122 συό μφωνα με το αό ρθρο 165 του ν. 4412/2016, οό πως αντικατασταό θηκε και ισχυό ει με 
το αρ. 81 του ν.4782/2021, με το Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Συό μβασης (ΕΕΕΣ). 

β) απαιτειό υποχρεωτικαό  αποό  τον οικονομικοό  φορεόα να αντικαταστηό σει εόναν υπεργολαό βο, οό ταν αποό  την 
ως αό νω επαληό θευση προκυό πτει οό τι συντρεόχουν λοόγοι αποκλεισμουό  του και οό τι δεν καλυό πτει τα 
αντιόστοιχα προσοό ντα για την εκτεόλεση του εόργου που αναλαμβαό νει συό μφωνα με το αό ρθρο 165 του ν. 
4412/2016, οό πως αντικατασταό θηκε και ισχυό ει με το αρ. 81 του ν.4782/2021. 
 
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η εόγκριση κατασκευηό ς του δημοπρατουό μενου εόργου, αποφασιόστηκε με την 

αριθμ. ………………………………………. Αποό φαση. 
26.2 Ο Κυό ριος του Έργου μπορειό να εγκαταστηό σει για το εόργο αυτοό  Τεχνικοό  Συό μβουλο. Ο Αναό δοχος 
του εόργου, εόχει την υποχρεόωση να διευκολυό νει τις δραστηριοό τητες του Τεχνικουό  Συμβουό λου, που 
πηγαό ζουν αποό  τη συμβατικηό  σχεόση της Υπηρεσιόας με αυτοό ν. 
26.3........................................................................................... 123 
 
  

Ιωάννινα,    05/2021 
Ο Αντιδήμαρχος 

Έργων και Υποδομών  
 
 

Γεώργιος Αρλέτος  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμοό  πρωτ. ……………………………………………… αποό φαση  

 
 

 

 
 
 
 

 
1  Μεόσω της λειτουργικοό τητας “Επικοινωνιόα” του υποσυστηό ματος. 
2 Aποό  τις 2-5-2019, παρεόχεται η νεόα ηλεκτρονικηό  υπηρεσιόα Promitheus 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφεόρει τη δυνατοό τητα ηλεκτρονικηό ς 
συό νταξης και διαχειόρισης του Ευρωπαϊκουό  Ενιαιόου Εγγραό φου Συό μβασης (ΕΕΕΣ). Μπορειότε να δειότε 
τη σχετικηό  ανακοιόνωση στη Διαδικτυακηό  Πυό λη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικοό  (Επιόσημη Εφημεριόδα της Ευρωπαϊκηό ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαριόου 2018) 
στον Εκτελεστικοό  Κανονισμοό  (ΕΕ) 2016/7 για την καθιεόρωση του τυποποιημεόνου εντυό που για το 
Ευρωπαϊκοό  Ενιαιόο Έγγραφο Προμηό θειας , με το οποιόο επιλυό θηκαν τα σχετικαό  ζητηό ματα ορολογιόας 
που υπηόρχαν στο αρχικοό  επιόσημο ελληνικοό   κειόμενο του Εκτελεστικουό  Κανονισμουό , Μπορειότε να 
δειότε το σχετικοό  Διορθωτικοό  στην ακοόλουθη διαδρομηό  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

3 Πρβλ. αό ρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
4  Συμπληρωό νεται αποό  την Αναθεότουσα Αρχηό  με σαφηό νεια συγκεκριμεόνη ημερομηνιόα (εγκαιόρως, ηό τοι 

ως την... ), προς αποφυγηό  οιασδηό ποτε συό γχυσης και αμφιβολιόας. 
5  Συμπληρωό νεται η εόκτη ημεόρα πριν αποό  τη ληό ξη της προθεσμιόας του αό ρθρου 18 της παρουό σας. Σε 

περιόπτωση επισπευσμεόνης διαδικασιόας της παρ. 3 του αό ρθρου 27 του ν. 4412/2016, 
συμπληρωό νεται, αντιό της εόκτης, η τεόταρτη ημεόρα (αό ρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε 
περιόπτωση που η ημεόρα αυτηό  ειόναι αργιόα, τιόθεται η προηγουό μενη αυτηό ς εργαό σιμη ημεόρα. Πρβ. και 
αό ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β'). 

6  Πρβλ. αό ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
7  Σε περιόπτωση εφαρμογηό ς της διαδικασιόας του αό ρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 

“Ελευό θερη συμπληό ρωση τιμολογιόου”, οι αναθεότουσες αρχεός περιλαμβαό νουν στην εν λοόγω 
περιόπτωση  (στ) αναφοραό  για την υποβοληό  του σχετικουό  τιμολογιόου. 

8 Πρβ. αό ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οό πως προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιηό θηκε αποό  το αό ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

9  Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, οό πως προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 
και το αό ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειωό νεται οό τι η προθεσμιόα των 10 ημερωό ν που 
αναγραό φεται στο παροό ν σημειόο αφοραό  μοό νο τον χροό νο υπογραφηό ς της ΥΔ και σε καμιόα περιόπτωση 
δεν συνδεόεται με την συνολικηό  προθεσμιόα υποβοληό ς των προσφορωό ν με την εόννοια οό τι οι 
οικονομικοιό φορειός εόχουν τη δυνατοό τητα να υποβαό λλουν την προσφοραό  τους οποτεδηό ποτε καταό  
την ως αό νω προθεσμιόα. 

10 Επισημαιόνεται οό τι, ως προς τις προθεσμιόες  για την ολοκληό ρωση των ενεργειωό ν της Επιτροπηό ς 
Διενεόργειας Διαγωνισμουό  ισχυό ουν τα οριζοό μενα. αό ρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποιόο 
προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 ν. 
4609/2019 (Α 67).  

11     Πρβ αό ρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 οό πως προστεόθηκε με την παρ. 28 του αό ρθρου 43 
του ν. 4605/2019 19 και τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67) 

12  Επισημαιόνεται οό τι αν η αναθεότουσα αρχηό  θεωρηόσει οό τι προσφορεός φαιόνονται ασυνηό θιστα χαμηλεός, 
απαιτειό αποό  τους οικονομικουό ς φορειός να εξηγηό σουν την τιμηό  ηό  το κοόστος που προτειόνουν στην 
προσφοραό  τους, εντοό ς αποκλειστικηό ς προθεσμιόας, καταό  ανωό τατο οόριο δεόκα ημερωό ν αποό  την 
κοινοποιόηση της σχετικηό ς προό σκλησης. Στην περιόπτωση αυτηό  εφαρμοό ζονται τα αό ρθρα 88 και 89 
του ν. 4412/2016. 

13 Πρβλ. αό ρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

14 Πρβλ. αό ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

15 Πρβλ. αό ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οό πως αντικατασταό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 12 περ. β του 
ν. 4605/19. 

16  Με την επιφυό λαξη των παρ. 7 και 8 του αό ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληό ψη επανορθωτικωό ν 
μεόσων ). 

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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17 Πρβλ. αό ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 

ν. 4605/19. 
18 Πρβλ. αό ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 

ν. 4605/19. 
19 Η φραό ση  “μεταό  την ολοκληό ρωση του προσυμβατικουό  ελεόγχου αποό  το Ελεγκτικοό  Συνεόδριο, εφοό σον 

απαιτειόται, συό μφωνα με τα αό ρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστιόθεται στη διακηό ρυξη μοό νο 
στις περιπτωό σεις εκειόνες, στις οποιόες προβλεόπεται υποχρεόωση προσυμβατικουό  ελεόγχου, συό μφωνα 
με τα αό ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αό λλως διαγραό φεται. 

20  Επισημαιόνεται οό τι η εν λοόγω υπευό θυνη δηό λωση υποβαό λλεται αποό  τον προσωρινοό  αναό δοχο, εόπειτα 
αποό  σχετικηό  προό σκληση της αναθεότουσας αρχηό ς, μοό νο στην περιόπτωση του προσυμβατικουό  
ελεόγχου ηό  της αό σκησης προδικαστικηό ς προσφυγηό ς καταό  της αποό φασης κατακυό ρωσης (πρβ. αό ρθρο 
105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε αποό  την περ. 26 του αό ρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και το αό ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.  

21 Πρβλ. αό ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

22 Η αποό φαση κατακυό ρωσης κοινοποιειόται στον προσωρινοό  αναό δοχο: α) στην περιόπτωση που 
απαιτειόται υποβοληό  υπευό θυνης δηόλωσης του αό ρθρου 4.2 ε', μεταό  τον εόλεγχο αυτηό ς και τη 
διαπιόστωση της ορθοό τηταό ς της αποό  την Επιτροπηό  διαγωνισμουό , και β ) στην περιόπτωση που δεν 
απαιτειόται η υποβοληό  της ανωτεόρω υπευό θυνης δηό λωσης (πρβλ. προηγουό μενη υποσημειόωση), μεταό  
την ολοκληόρωση του ελεόγχου των δικαιολογητικωό ν του προσωρινουό  αναδοόχου, καταό  το αό ρθρο 4.2 
α' εόως δ' της παρουό σας και την αό πρακτη παό ροδο της προθεσμιόας αό σκησης προδικαστικηό ς 
προσφυγηό ς. 

23 Πρβλ. αό ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19. 

24  Πρβλ. παρ. 7 του αό ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και αό ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

25  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
26 Πρβ. αό ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, οό πως προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019. 
27  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
28 Πρβ. αό ρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε αποό  το αό ρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
29  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 εόως 3 του ν. 4412/2016. 
30 Πρβ. αό ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε αποό  το αό ρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019. 
31  Πρβλ. αό ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οό πως τροποποιόηθηκε με το αό ρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171) και το αό ρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019.  
32  Τιόθεται μοό νο εφοό σον προό κειται για συγχρηματοδοτουό μενο εόργο αποό  ποό ρους της Ευρωπαϊκηό ς 

Ένωσης. 
33 Τιόθεται μοό νο εφοό σον επιλεγειό η διενεόργεια κληό ρωσης για τη συγκροό τηση συλλογικωό ν οργαό νων. 
34 Αποό  1-1-2017 τιόθεται σε ισχυό  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιόο με το αό ρθρο 13 καταργειό το π.δ 

113/2010. 
35 Νοό μοι, ΠΔ και υπουργικεός αποφαό σεις που εκδιόδονται μεταό  την εόναρξη της διαδικασιόας συό ναψης της 

συό μβασης συό μφωνα με το αό ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουό ν μεόρος του εφαρμοστεόου 
θεσμικουό  πλαισιόου της διακηό ρυξης. 

36  Όταν προό κειται για συγχρηματοδοτουό μενο αποό  την Ε.Ε. εόργο, τουό το να αναγραό φεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακηό ρυξη και ειδικοό τερα να αναγραό φεται ο τιότλος της Πραό ξης και του Επιχειρησιακουό  
Προγραό μματος στο πλαιόσιο του οποιόου ειόναι ενταγμεόνο το δημοπρατουό μενο εόργο, καθωό ς και τα 
ποσοσταό  συγχρηματοδοό τησης της δαπαό νης του εόργου αποό  εθνικουό ς και ενωσιακουό ς ποόρους (με 
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αναφοραό  στο διαρθρωτικοό  ταμειόο). Επιόσης, η σχετικηό  συμπληό ρωση ακολουθειό τη διακριτηό  ορολογιόα 
Συλλογικεός Αποφαό σεις (ΣΑ) εόργων  ηό  ΚΑΕ, αναό λογα την πηγηό  χρηματοδοό τησης (ΠΔΕ ηό  Τακτικοό ς 
προϋπολογισμοό ς). Για το ζηό τημα της  αναό ληψης δαπανωό ν δημοσιόων επενδυό σεων,  βλ. και αό ρθρο 5 
του π.δ 80/2016. 

37 Οι κρατηό σεις προσαρμοό ζονται αναό λογα με τον φορεόα εκτεόλεσης του εόργου. 
38   Πρβλ. αό ρθρο 4 παρ. 3 εόβδομο εδαό φιο του ν. 4013/2011, οό πως αντικατασταό θηκε αποό  το αό ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
39  Ή/και η Επιτροπηό  Διαγωνισμουό , καταό  περιόπτωση (πρβλ. αό ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
40   Πρβλ. ομοιόως προηγουό μενη υποσημειόωση. 
41  Συό μφωνα με το αό ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναό ληψη υποχρεωό σεων αποό  τους διαταό κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρυό ξεις, οι αποφαό σεις αναό θεσης και οι συμβαό σεις που συναό πτονται για λογαριασμοό  
των φορεόων Γενικηό ς Κυβεόρνησης αναφεόρουν απαραιότητα τον αριθμοό  και τη χρονολογιόα της 
αποό φασης αναό ληψης υποχρεόωσης, τον αριθμοό  καταχωό ρισηό ς της στα λογιστικαό  βιβλιόα του οικειόου 
φορεόα, καθωό ς και τον αριθμοό  της αποό φασης εόγκρισης της πολυετουό ς αναό ληψης σε περιόπτωση που 
η δαπαό νη εκτειόνεται σε περισσοό τερα του ενοό ς οικονομικαό  εότη.".Επιόσης, συό μφωνα με το αό ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ιόδιου π.δ : “Διακηρυό ξεις, οό που απαιτειόται, και αποφαό σεις αναό θεσης που εκδιόδονται και 
συμβαό σεις που συναό πτονται αποό  φορειός της Γενικηό ς Κυβεόρνησης ειόναι αό κυρες, εφοό σον δεν εόχει 
προηγηθειό αυτωό ν η εόκδοση της αποό φασης αναό ληψης υποχρεόωσης του αό ρθρου 2, παρ. 2 του 
παροό ντος. " Πρβ. και αό ρθρο 5 του ως αό νω διαταό γματος “Αναό ληψη δαπανωό ν δημοσιόων επενδυό σεων” 

42  Σε περιόπτωση που περιλαμβαό νονται τυχοό ν δικαιωό ματα προαιόρεσης, διαμορφωό νεται αναλοόγως η 
εκτιμωό μενη αξιόα της συό μβασης (προϋπολογισμοό ς δημοπραό τησης) και το παροό ν αό ρθρο (πρβ. αό ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

43 Το ποσοό  των απροό βλεπτων δαπανωό ν επαναϋπολογιόζεται καταό  την υπογραφηό  της συό μβασης, 
αναό λογα με την προσφερθειόσα εόκπτωση, ωό στε να διατηρειόται η εν λοόγω ποσοστιαιόα αναλογιόα του 
15% επιό της δαπαό νης εργασιωό ν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με την παραό γραφο 3 του αό ρθρου 156 ν. 
4412/2016. 

44  Πρβλ. αό ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
45 Η αναθεότουσα αρχηό  διαμορφωό νει το παροό ν σημειόο της διακηό ρυξης, αναό λογα με το αν αποφασιόσει να 

υποδιαιρεόσει τη συό μβαση σε περισσοότερα τμηό ματα/εόργα ηό  οόχι, ηό τοι να τα αναθεόσει ως ενιαιόο 
συό νολο. Στην περιόπτωση που επιλεόξει να μην υποδιαιρεόσει σε τμηό ματα, αναφεόρει, στο παροό ν σημειόο 
της διακηό ρυξης, τους βασικουό ς λοόγους της αποό φασηό ς της αυτηό ς (πρβλ. αό ρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

46   οό πως συμπληρωό θηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
47 Μπορειό η εόναρξη της προθεσμιόας να οριόζεται διαφορετικαό ,  αν λοόγου χαό ρη δεν προβλεόπεται η αό μεση 

εόναρξη των εργασιωό ν (αό ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
48 Με την επιφυό λαξη της εποό μενης υποσημειόωσης. 
49   Οι αναθεότουσες αρχεός μπορειό να επιτρεόπουν την υποβοληό  εναλλακτικωό ν προσφορωό ν και στην 

περιόπτωση αυτηό  προσαρμοό ζεται αντιστοιόχως το 13.4. (πρβλ αό ρθρο 57 του ν. 4412/2016). 
50  Το ποσοστοό  της εγγυό ησης συμμετοχηό ς δεν μπορειό να υπερβαιόνει το 2% της εκτιμωό μενης αξιόας της 

συό μβασης, χωριός το Φ.Π.Α., με αναό λογη στρογγυλοποιόηση, μη συνυπολογιζομεόνων των δικαιωμαό των 
προαιόρεσης και παραό τασης της συό μβασης (Πρβ αό ρθρο 72 παρ. 1 περ. α, οό πως τροποποιηό θηκε με την 
παρ. 5α του  αό ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

51 Πρβ. αό ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε  με την περ. 4 του αό ρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του αό ρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α52). 

52 Εφοό σον συντρεόχει περιόπτωση, καταό  το αό ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποότε μνημονευό ονται και οι 
απαραιότητες λεπτομεόρειες. 

53 Συμπληρωό νεται αν προβλεόπεται ηό  οόχι η χορηόγηση προκαταβοληό ς.  Συό μφωνα με την παραό γραφο 10 
εδ. α του αό ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οό πως προστεόθηκε με την παρ. 3 του αό ρθρου 242 του ν. 
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4072/2012), στις περιπτωό σεις συγχρηματοδοτουό μενων δημοόσιων εόργων στις διακηρυό ξεις 
υποχρεωτικαό  περιλαμβαό νεται δυνατοό τητα χορηό γησης προκαταβοληό ς. Η υποχρεόωση αυτηό  
εξακολουθειό να ισχυό ει και για τα προγραό μματα της περιοό δου 2014-2020 δυναό μει της παρ. 15 του 
αό ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

54 Εφοό σον προβλεόπεται προκαταβοληό  συμπληρωό νονται οι οό ροι για την εγγυητικηό  επιστοληό  
προκαταβοληό ς. Επισημαιόνεται οό τι η εγγυό ηση καληό ς εκτεόλεσης καλυό πτει και την παροχηό  ισοό ποσης 
προκαταβοληό ς προς τον αναό δοχο, χωριός να απαιτειόται η καταό θεση εγγυό ησης προκαταβοληό ς. Στην 
περιόπτωση που με την παρουό σα οριόζεται  μεγαλυό τερο υό ψος προκαταβοληό ς (πχ 15%), αυτηό  
λαμβαό νεται με την καταό θεση αποό  τον αναό δοχο εγγυό ησης προκαταβοληό ς που θα καλυό πτει τη 
διαφοραό  μεταξυό  του ποσουό  της εγγυό ησης καληό ς εκτεόλεσης και του ποσουό  της καταβαλλοό μενης 
προκαταβοληό ς (παρ. 1 δ αό ρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

55  Οι αναθεότουσες αρχεός μπορουό ν να ζητουό ν αποό  τους προσφεόροντες να παραό σχουν «Εγγυό ηση καληό ς 
λειτουργιόας» για την αποκαταό σταση των ελαττωμαό των που ανακυό πτουν ηό  των ζημιωό ν που 
προκαλουό νται αποό  δυσλειτουργιόα των εόργων καταό  την περιόοδο εγγυό ησης καληό ς λειτουργιόας, 
εφοό σον προβλεόπεται στα εόγγραφα της συό μβασης. Το υό ψος της εγγυό ησης καληό ς λειτουργιόας 
συμπληρωό νεται σε συγκεκριμεόνο χρηματικοό  ποσοό .  Οι εγγυητικεός επιστολεός καληό ς λειτουργιόας 
περιλαμβαό νουν κατ’ ελαό χιστον τα αναφεροό μενα στην παραό γραφο 15.2 της παρουό σας και 
επιπροό σθετα, τον αριθμοό  και τον τιότλο της σχετικηό ς συό μβασης. 

56 Τα γραμμαό τια συό στασης χρηματικηό ς παρακαταθηόκης του Ταμειόου Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων, 
για την παροχηό  εγγυηόσεων συμμετοχηό ς και καληό ς εκτεόλεσης (εγγυοδοτικηό  παρακαταθηό κη) 
συστηό νονται συό μφωνα με την ειδικηό  νομοθεσιόα που  διεόπει αυτοό  και ειδικοό τερα βαό σει του αό ρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριόου 1926/3 Ιανουαριόου 1927 (“Περιό συσταό σεως και αποδοό σεως 
παρακαταθηκωό ν και καταθεόσεων παραό  τω Ταμειόω Παρακαταθηκωό ν και Δανειόων”). Πρβλ. Το με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 εόγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

57 Πρβλ. και τα ειδικοό τερα οριζοό μενα στο αό ρθρο 4.1.ζ. της παρουό σας, ως προς τις εγγυηόσεις 
συμμετοχηό ς. 

58  Η προθεσμιόα παραλαβηό ς των προσφορωό ν καθοριόζεται συό μφωνα με το αό ρθρο 27 του ν. 4412/2016. 
59 Προτειόνεται οι αναθεότουσες αρχεός να οριόζουν την ημερομηνιόα ηλεκτρονικηό ς αποσφραό γισης των 

προσφορωό ν μεταό  την παρεόλευση τριωό ν εργασιόμων ημερωό ν αποό  την καταληκτικηό  ημερομηνιόα 
υποβοληό ς των προσφορωό ν, προκειμεόνου να εόχει προσκομιστειό αποό  τους συμμετεόχοντες και η 
πρωτοό τυπη εγγυό ηση συμμετοχηό ς, συό μφωνα με τα προβλεποό μενα στο αό ρθρο 3.5. περ. β της 
παρουό σας. 

60  Οριόζεται ο χροό νος αποό  την Αναθεότουσα Αρχηό  κατ΄ εκτιόμηση των ιδιαιτεροτηό των της διαδικασιόας. 
Για τον καθορισμοό  του χροό νου ισχυό ος της προσφοραό ς, πρβ. αό ρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

61 Πρβλ. Άρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016. 
62  Συό μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αό ρθρου 377 καθωό ς και τις παρ. 11 και 12 

αό ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειό η υποχρεόωση δημοσιόευσης προκηόρυξης συό μφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 αό ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεόχρι την  31/12/2017 σε δυό ο ημερηόσιες εφημεριόδες και στον 
περιφερειακοό  και τοπικοό  τυό πο μεόχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοό τητα Δ της εγκυκλιόου με αριθ. Ε. 
16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

63 Πρβλ. αό ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφοόσον η αναθεότουσα αρχηό  επιλεόξει τη διαβουό λευση επιό των 
δημοσιευμεόνων εγγραό φων της συό μβασης συό μφωνα προς τα οριζοό μενα στο αό ρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπληρωό νεται το αό ρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχιόα με το αό ρθρο 20Α του τευό χους διακηό ρυξης συό μβασης 
εόργου με αξιολοόγηση μελεότης (μελετοκατασκευηό )  

64 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιόνεται οό τι οι αναθεότουσες αρχεός δεν μπορουό ν να καλουό ν 
συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα του ΜΕΕΠ.  

65  Κατ’ αντιστοιχιόα με τα ουσιωό δη χαρακτηριστικαό  του εόργου συό μφωνα με το αό ρθρο 11 της παρουό σας 
(αναφεόρεται η κατηγοριόα ηό  οι κατηγοριόες στις οποιόες εμπιόπτει το εόργο συό μφωνα με το αό ρθρο 100 
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του ν. 3669/2008 και τους ειδικοό τερους οό ρους του αό ρθρου 76 ν. 4412/2016). 

66  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ. αό ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκε με το αό ρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαιόνεται οό τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφοραό  σε “τελεσιόδικη καταδικαστικηό  αποό φαση” 
νοειόται, δεδομεόνης της ως αό νω νομοθετικηό ς μεταβοληό ς, ως “αμεταό κλητη καταδικαστικηό  αποό φαση”, 
η δε σχετικηό  δηό λωση του οικονομικουό  φορεόα στο Μεόρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφοραό  μοό νο σε αμεταό κλητες 
καταδικαστικεός αποφαό σεις. 

68  Στο Μεόρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λοόγοι Αποκλεισμουό  ) αντιό του οό ρου “δωροδοκιόα”, αναγραό φεται ο οό ρος 
“διαφθοραό ” καθωό ς δεν εόχει διορθωθειό με αντιόστοιχο διορθωτικοό  ο Κανονισμοό ς 2016/7 , οό πως η 
Οδηγιόα 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 

69 Πρβλ. αό ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιόα δυό ο εδαό φια του ν. 4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκαν με το αό ρθρο 
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.  

70 Πρβ. αό ρθρο 73 παρ. 2 περιόπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιόα προστεόθηκε με το αό ρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

71  Επισημαιόνεται οό τι η εν λοόγω προό βλεψη για παρεόκκλιση αποό  τον υποχρεωτικοό  αποκλεισμοό  αποτελειό 
δυνατοό τητα της αναθεότουσας αρχηό ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιόπτωση που 
δεν επιθυμειό να προβλεόψει τη σχετικηό  δυνατοό τητα, η αναθεότουσα αρχηό  διαγραό φει την  παραό γραφο 
αυτηό . 

72  Επισημαιόνεται οό τι  η εν λοόγω προό βλεψη για παρεόκκλιση αποό  τον υποχρεωτικοό  αποκλεισμοό  της  
αποτελειό δυνατοό τητα της αναθεότουσας αρχηό ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περιόπτωση που δεν επιθυμειό να προβλεόψει τη σχετικηό  δυνατοό τητα, η αναθεότουσα αρχηό  διαγραό φει 
την παραό γραφο  αυτηό . 

73  Οι λοόγοι της παραγραό φου 22.Α.4. αποτελουό ν δυνητικουό ς λοόγους αποκλεισμουό  συό μφωνα με το 
αό ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό  συνεόπεια, η αναθεότουσα αρχηό  δυό ναται να επιλεόξει εόναν, 
περισσοό τερους, οό λους ηό  ενδεχομεόνως και κανεόναν αποό  τους λοόγους αποκλεισμουό  συνεκτιμωό ντας τα 
ιδιαιότερα χαρακτηριστικαό  της υποό  αναό θεση συό μβασης (εκτιμωό μενη αξιόα αυτηό ς, ειδικεός περισταό σεις 
κλπ), με σχετικηό  προό βλεψη στο παροό ν σημειόο της διακηό ρυξης. . 

74  Σημειωό νεται οό τι, στο Κεφαό λαιο Γ του ΕΕΕΣ ( Λοόγοι που σχετιόζονται με Αφερεγγυοό τητα, Συό γκρουση 
Συμφεροό ντων ηό  Επαγγελματικοό  Παραό πτωμα ), οι συγκεκριμεόνες κατασταό σεις αναφεόρονται με 
παροό μοια ορολογιόα ως εξηό ς: α) εόχει κηρυό ξει χρεοκοπιόα, ηό  β) υποόκειται σε διαδικασιόα 
αφερεγγυοό τητας ηό  παυό σης δραστηριοτηό των, ηό   γ) εόχει υπαχθειό σε πτωχευτικοό  συμβιβασμοό , ηό  δ) 
βριόσκεται σε οποιαδηό ποτε αναό λογη καταό σταση προκυό πτουσα αποό  παροό μοια διαδικασιόα 
προβλεποό μενη σε εθνικεός νομοθετικεός ηό  κανονιστικεός διαταό ξεις, ηό  ε) τελειό υποό  αναγκαστικηό  
διαχειόριση αποό  εκκαθαριστηό  ηό  αποό  το δικαστηό ριο ηό  στ) εόχουν ανασταλειό οι δραστηριοό τητεός του  
Πρβλ. και την υποσημειόωση στο αό ρθρο 2.1 της παρουό σας για διαφοραό  ορολογιόας στο ΕΕΕΣ. Εκκρεμειό 
η επιόσημη διοό ρθωση του ελληνικουό  κειμεόνου του Εκτελεστικουό  Κανονισμουό  2016/7/ΕΕ  

75  Σημειωό νεται οό τι ο ανωτεόρω εθνικοό ς λοόγος αποκλεισμουό  συμπληρωό νεται στο Μεόρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 
( Άλλοι Λοόγοι Αποκλεισμουό  που ενδεόχεται να προβλεόπονται αποό  την εθνικηό  νομοθεσιόα του κραό τους 
μεόλους της α.α ηό  του α.φ ). 

76 Πρβλ. αό ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιόα προστεόθηκε με το αό ρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
Επιόσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εόγγραφο της Αρχηό ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικαό  
με την αποό φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριόου 2018 στην υποό θεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-
41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

77 Υπενθυμιόζεται οό τι  αναφοραό  στην παραό γραφο 22.Α.4 θα γιόνει μοό νο στην περιόπτωση που η 
Αναθεότουσα Αρχηό  επιλεόξει καό ποιον αποό  τους δυνητικουό ς λοόγους αποκλεισμουό . 

78 Επισημαιόνεται οό τι οό λα τα κριτηό ρια ποιοτικηό ς επιλογηό ς, πλην της καταλληλοό τητας για την αό σκηση 
επαγγελματικηό ς δραστηριοό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοό  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειόναι 
προαιρετικαό  για την αναθεότουσα αρχηό  και πρεόπει να σχετιόζονται και να ειόναι αναό λογα με το 
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αντικειόμενο της συό μβασης (αό ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καό θε περιόπτωση, πρεόπει να 
διαμορφωό νονται καταό  τροό πο, ωό στε να μην περιοριόζεται δυσαναό λογα η συμμετοχηό  των 
ενδιαφεροό μενων οικονομικωό ν φορεόων στους διαγωνισμουό ς. Καταό  το σταό διο του προσδιορισμουό  
των κριτηριόων καταλληλοό τητας των υποψηφιόων, ειόναι αναγκαιόο να τηρουό νται αποό  τις αναθεότουσες 
αρχεός, οι θεμελιωό δεις ενωσιακεός αρχεός, ιδιόως η αρχηό  της ιόσης μεταχειόρισης των συμμετεχοό ντων, της 
αποφυγηό ς των διακριόσεων, της διαφαό νειας και της αναό πτυξης του ελευό θερου ανταγωνισμουό . Τα 
κριτηό ρια επιλογηό ς του αό ρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταό ζονται καταό  τη διαδικασιόα ελεόγχου της 
καταλληλοό τητας του προσφεόροντος να εκτελεόσει τη συό μβαση (κριτηόρια “on/off”).  

• 79  Επισημαιόνεται οό τι οι αναθεότουσες αρχεός δεν μπορουό ν να καλουό ν συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ 
πτυχιόα του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οό πως ισχυό ουν δυναό μει του αό ρθρου 119 παρ. 5 
περ. α' εόως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοό  με το αό ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. 
και αό ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οό πως αντικατασταό θηκε με το αό ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του 
ν. 4472/2017). 

80  Οι αναθεότουσες αρχεός μπορουό ν να επιβαό λλουν απαιτηό σεις που να διασφαλιόζουν οό τι οι οικονομικοιό 
φορειός διαθεότουν την αναγκαιόα οικονομικηό  και χρηματοδοτικηό  ικανοό τητα για την εκτεόλεση της 
συό μβασης. Όλες οι απαιτηό σεις πρεόπει να σχετιόζονται και να ειόναι αναό λογες με το αντικειόμενο της 
συό μβασης (πρβ. αό ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιόο εδαό φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοόγω 
απαιτηό σεις καθοριόζονται περιγραφικαό  στο παροό ν σημειόο, χωριός παραπομπηό  σε ταό ξεις/πτυχιόα του 
ΜΕΕΠ. Σε καό θε περιόπτωση και μεόχρι την καταό ργηση των αό ρθρων 80 εόως 110 του ν. 3669/2008 και 
την εόναρξη ισχυό ος του π.δ. του αό ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιόνεται οό τι, εφοό σον η 
αναθεότουσα αρχηό  επιλεόξει την παραπομπηό  σε ταό ξεις/πτυχιόα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοό  των 
απαιτηό σεων για τις εγγεγραμμεόνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεός επιχειρηόσεις, πρεόπει να περιγραό ψει 
αναλυτικαό  τις αντιόστοιχες απαιτηόσεις και για τις αλλοδαπεός εργοληπτικεός επιχειρηό σεις. 

81  Οι αναθεότουσες αρχεός μπορουό ν να επιβαό λλουν απαιτηό σεις που να διασφαλιόζουν οό τι οι οικονομικοιό 
φορειός διαθεότουν την αναγκαιόα τεχνικηό  και επαγγελματικηό  ικανοότητα για την εκτεόλεση της 
συό μβασης. Όλες οι απαιτηό σεις πρεόπει να σχετιόζονται και να ειόναι αναό λογες με το αντικειόμενο της 
συό μβασης (πρβ. αό ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιόο εδαό φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοόγω 
απαιτηό σεις καταρχαό ς καθοριόζονται περιγραφικαό  στο παροό ν σημειόο, χωριός παραπομπηό  σε 
ταό ξεις/πτυχιόα του ΜΕΕΠ ηό  βαθμιόδες/κατηγοριόες του ΜΕΚ. Σε καό θε περιόπτωση και μεόχρι την 
καταό ργηση των αό ρθρων 80 εόως 110 του ν. 3669/2008 και την εόναρξη ισχυό ος του π.δ. του αό ρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιόνεται οό τι,  εφοόσον η αναθεότουσα αρχηό  επιλεόξει την 
παραπομπηό  σε ταό ξεις/πτυχιόα του ΜΕΕΠ ηό  βαθμιόδες/κατηγοριόες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοό  
των απαιτηόσεων για τις εγγεγραμμεόνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεός επιχειρηό σεις (πχ. στελεόχωση), 
πρεόπει να περιγραό ψει αναλυτικαό  τις αντιόστοιχες απαιτηό σεις και για τις αλλοδαπεός εργοληπτικεός 
επιχειρηόσεις.  

82  Προαιρετικηό  επιλογηό . Η παρ. 22.Ε τιόθεται καταό  διακριτικηό  ευχεόρεια της αναθεότουσας αρχηό ς και 
συμπληρωό νεται εφοόσον προβλεόπεται συό μφωνα με το αό ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιόνεται 
οό τι οό λες οι απαιτηόσεις πρεόπει να σχετιόζονται και να ειόναι αναό λογες με το αντικειόμενο της συό μβασης 
(αό ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

83  Το εδαό φιο αυτοό  προστιόθεται καταό  την κριόση της αναθεότουσας αρχηό ς συό μφωνα με το αό ρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, αό λλως διαγραό φεται. 

84  Προαιρετικηό  επιλογηό  συμπληό ρωσης του εδαφιόου.  Συό μφωνα με το αό ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στην περιόπτωση συμβαό σεων εόργων οι Αναθεότουσες Αρχεός μπορουό ν να απαιτουό ν την 
εκτεόλεση ορισμεόνων κριόσιμων καθηκοό ντων απευθειόας αποό  τον ιόδιο τον προσφεόροντα. 

85  Ως προς τον τροό πο υποβοληό ς των αποδεικτικωό ν μεόσων του παροό ντος αό ρθρου, τα οποιόα εόχουν 
συνταχθειό/ παραχθειό αποό  τους ιόδιους τους οικονομικουό ς φορειός πρβλ. Άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

86 Πρβ αό ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποιόα προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
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Σημειωό νεται οό τι η προθεσμιόα των 10 ημερωό ν που αναγραό φεται στο παροό ν σημειόο αφοραό  μοό νο τον 
χροό νο υπογραφηό ς του ΕΕΕΣ και σε καμιόα περιόπτωση δεν συνδεόεται με τη συνολικηό  προθεσμιόα 
υποβοληό ς των προσφορωό ν, με την εόννοια οό τι οι οικονομικοιό φορειός εόχουν τη δυνατοό τητα να 
υποβαό λλουν την προσφοραό  τους οποτεδηό ποτε καταό  την ως αό νω προθεσμιόα. 

87  Επισημαιόνεται οό τι η ανωτεόρω δυνατοό τητα εναποόκειται στη διακριτικηό  ευχεόρεια του οικονομικουό  
φορεόα. Εξακολουθειό να υφιόσταται η δυνατοό τητα να υπογραό φεται το ΕΕΕΣ αποό  το συό νολο των 
φυσικωό ν προσωό πων που αναφεόρονται στα τελευταιόα δυό ο εδαό φια του αό ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, οό πως τροποποιηό θηκαν με το αό ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

88  Πρβλ. αό ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιόο προστεόθηκε με το αό ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
89  Η υποχρεωτικηό  αντικαταό σταση του τριότου, ως προς την παρ. 4, εναποόκειται στη διακριτικηό  

ευχεόρεια της αναθεότουσας αρχηό ς, εφοόσον δε δεν την επιθυμειό, απαλειόφεται η αναφοραό  στην παρ. 4 
στο παροό ν σημειόο. Πρβλ. αό ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

90 Πρβλ. αό ρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, οό πως προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπεριόπτωση αε του ν. 4605/2019..   

91  Πρβ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οό πως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

92  Εφισταό ται η προσοχηό  των αναθετουσωό ν αρχωό ν στο οό τι πρεόπει να ζητειόται η προσκοό μιση 
δικαιολογητικωό ν προς αποό δειξη μοό νο των λοόγων αποκλεισμουό  και των κριτηριόων επιλογηό ς που 
εόχουν τεθειό στην παρουό σα διακηό ρυξη. Επισημαιόνεται, περαιτεόρω, οό τι, η αναθεότουσα αρχηό  δυό ναται, 
καταό  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητειό αποό  προσφεόροντες, σε οποιοδηό ποτε χρονικοό  σημειόο 
καταό  τη διαό ρκεια της διαδικασιόας, να υποβαό λλουν οό λα ηό  ορισμεόνα δικαιολογητικαό , οό ταν αυτοό  
απαιτειόται για την ορθηό  διεξαγωγηό  της διαδικασιόας. 

93 Πρβ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οόπως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

94  Συό μφωνα με το αό ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιόο εδαό φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοό ς φορεόας 
ειόναι Έλληνας πολιότης ηό  εόχει την εγκαταό στασηό  του στην Ελλαό δα, οι υποχρεωό σεις του που αφορουό ν 
τις εισφορεός κοινωνικηό ς ασφαό λισης καλυό πτουν τοόσο την κυό ρια οό σο και την επικουρικηό  ασφαό λιση." 

95 Πρβ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οόπως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

96  Λαμβανομεόνου υποό ψη του συό ντομου, σε πολλεός περιπτωό σεις, χροό νου ισχυό ος των πιστοποιητικωό ν 
φορολογικηό ς ενημεροό τητας οι οικονομικοιό φορειός μεριμνουό ν να αποκτουό ν εγκαιόρως πιστοποιητικαό  
τα οποιόα να καλυό πτουν και τον χροό νο υποβοληό ς της προσφοραό ς, συό μφωνα με τα ειδικοό τερα 
οριζοό μενα στο αό ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεόνου να τα υποβαό λουν, εφοό σον αναδειχθουό ν 
προσωρινοιό αναό δοχοι. Τα εν λοόγω πιστοποιητικαό  υποβαό λλονται μαζιό με τα υποό λοιπα αποδεικτικαό  
μεόσα του αό ρθρου 23  αποό  τον προσωρινοό  αναό δοχο, μεόσω της λειτουργικοό τητας της «Επικοινωνιόας» 
του υποσυστηό ματος. 

97 Οι υπευό θυνες δηλωό σεις του παροό ντος τευό χους φεόρουν εγκεκριμεόνη προηγμεόνη ηλεκτρονικηό  
υπογραφηό  ηό  προηγμεόνη ηλεκτρονικηό  υπογραφηό  που υποστηριόζεται αποό  εγκεκριμεόνο πιστοποιητικοό  
(Πρβλ. αό ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

98  Πρβλ. ομοιόως ως αό νω υποσημειόωση σχετικαό  με τα πιστοποιητικαό  φορολογιικηό ς ενημεροότητας. 
99 Πρβλ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οό πως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
100 Πρβ αό ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, οό πως προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν. 

4605/2019. 
101  Εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  την επιλεόξει ως λοόγο αποκλεισμουό . 
102 Πρβλ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οό πως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
103  Με εκτυό πωση της καρτεόλας “Στοιχειόα Μητρωό ου/ Επιχειόρησης”, οό πως αυταό  εμφανιόζονται στο 
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taxisnet. 

104  Η πλατφοό ρμα της Ευρωπαϊκηό ς Επιτροπηό ς eCertis για την αναζηότηση ισοδυό ναμων πιστοποιητικωό ν 
αό λλων κρατωό ν-μελωό ν της Ε.Ε ειόναι διαθεόσιμη, χωριός κοόστος, στη διαδρομηό . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαιόνεται οό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειόναι ο αρμοό διος εθνικοό ς 
φορεόας για την καταχωό ρηση και τηό ρηση των στοιχειόων του eCertis για την Ελλαό δα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικοό  εόγγραφο της Αρχηό ς στον ακοό λουθο συό νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

105  Εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  τις επιλεόξει, οό λες ηό  καό ποια/ες εξ αυτωό ν, ως λοόγους αποκλεισμουό . 
106  Επισημαιόνεται οό τι η αναθεότουσα αρχηό , εφοόσον μπορεόσει να αποδειόξει, με καταό λληλα μεόσα, οό τι 

συντρεόχει καό ποια αποό  τις περιπτωό σεις αυτεός, αποκλειόει οποιονδηό ποτε οικονομικοό  φορεόα αποό  τη 
συμμετοχηό  στη διαδικασιόα συό ναψης της δημοόσιας συό μβασης.  

107 Εφοό σον η αναθεότουσα αρχηό  την επιλεόξει ως λοόγο αποκλεισμουό . 
108 Η υποχρεόωση προσκοό μισης δικαιολογητικωό ν ονομαστικοποιόησης μετοχωό ν αφοραό  μοό νο στις 

ανωό νυμες εταιρειόες που λαμβαό νουν μεόρος στο διαγωνισμοό , ειότε προό κειται για μεμονωμεόνους 
υποψηό φιους, ειότε για μεόλη ενωό σεων Εξαιρουό νται της υποχρεόωσης αυτηό ς οι εταιρειόες που ειόναι 
εισηγμεόνες στο Χρηματιστηό ριο της χωό ρας εγκαταό στασηό ς τους και υποβαό λλουν περιό τουό του 
υπευό θυνη δηό λωση του νομιόμου εκπροσωό που τους. 

109 Πρβ παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οόπως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, περ. 
α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

110 η οποιόα εκδιόδεται συό μφωνα με τις ειδικεός διαταό ξεις του ν. 3669/2008 και φεόρει συγκεκριμεόνο χροόνο 
ισχυό ος. 

111 Πρβλ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν.4412/2016, οό πως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  

112  Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οό πως ισχυό ουν δυναό μει του αό ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εόως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμοό  με το αό ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

113  Πρβλ. ομοιόως προηγουό μενη υποσημειόωση 
114  Εφοό σον εόχει αναφερθειό σχετικηό  απαιότηση στο αό ρθρο 22.Ε συμπληρωό νεται αναλοόγως συό μφωνα με 

το αό ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
115 Πρβλ. παραό γραφο 12 αό ρθρου 80 του ν. 4412/2016, οό πως αυτηό  προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπεριόπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
116  Συό μφωνα με τη διαό ταξη του αό ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχηό  σε 

διαγωνισμουό ς δημοσιόων εόργων χορηγειόται σε καό θε εργοληπτικηό  επιχειόρηση εγγεγραμμεόνη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροό τητα πτυχιόου», η οποιόα, σε συνδυασμοό  με τη βεβαιόωση εγγραφηό ς που εκδιόδεται 
αποό  την υπηρεσιόα τηό ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταό  «επιόσημο καταό λογο αναγνωρισμεόνων εργοληπτωό ν 
[...] και απαλλαό σσει τις εργοληπτικεός επιχειρηόσεις αποό  την υποχρεόωση να καταθεότουν τα επιμεόρους 
δικαιολογητικαό  στους διαγωνισμουό ς.” Επισημαιόνεται οό τι, συό μφωνα με το αό ρθρο 22  (Τροποποιηό σεις 
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρωό το εδαό φιο της περιόπτωσης 31 της 
παραγραό φου 1 του αό ρθρου 377 αντικαθιόσταται ως εξηό ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
αό ρθρων 80 εόως 110, τα οποιόα παραμεόνουν σε ισχυό  μεόχρι την εόκδοση του προεδρικουό  διαταό γματος 
του αό ρθρου 83, των παραγραό φων 4 και 5 του αό ρθρου 20 και της παραγραό φου 1 α του αό ρθρου 176». 

117  Στην περιόπτωση οό μως που η Ενημεροό τητα Πτυχιόου δεν καλυό πτει τις εισφορεός επικουρικηό ς 
ασφαό λισης, τα σχετικαό  δικαιολογητικαό  υποβαό λλονται ξεχωρισταό . 

118  Μοό νο στην περιόπτωση που εόχει επιλεγειό αποό  την αναθεότουσα αρχηό  ως λοόγος αποκλεισμουό . 
119  Επισημαιόνεται οό τι ο οικονομικοό ς φορεόας παραό γει αποό  το υποσυό στημα το ηλεκτρονικοό  αρχειόο 

«εκτυπωό σεις» των Δικαιολογητικωό ν Συμμετοχηό ς σε μορφηό  αρχειόου Portable Document Format 
(PDF), το οποιόο υπογραό φεται με εγκεκριμεόνη προηγμεόνη ηλεκτρονικηό  υπογραφηό  ηό  προηγμεόνη 
ηλεκτρονικηό  υπογραφηό  με χρηό ση εγκεκριμεόνων πιστοποιητικωό ν και επισυναό πτεται στον 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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(υπο)φακεόλο της προσφοραό ς «Δικαιολογητικαό  Συμμετοχηό ς» (Πρβλ αό ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

120 Πρβ. αό ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, οό πως προστεόθηκε με το αό ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιηό θηκε αποό  το αό ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

121  Οι αναθεότουσες αρχεός μπορουό ν να προβλεόπουν στα εόγγραφα της συό μβασης οό τι, κατοό πιν αιτηό ματος 
του υπεργολαό βου και εφοό σον η φυό ση της συό μβασης το επιτρεόπει, η αναθεότουσα αρχηό  καταβαό λλει 
απευθειόας στον υπεργολαό βο την αμοιβηό  του για την εκτεόλεση προμηό θειας, υπηρεσιόας ηό  εόργου, 
δυναό μει συό μβασης υπεργολαβιόας με τον αναό δοχο. Στην περιόπτωση αυτηό , στα εόγγραφα της 
συό μβασης καθοριόζονται τα ειδικοό τερα μεότρα ηό  οι μηχανισμοιό που επιτρεόπουν στον κυό ριο αναό δοχο 
να εγειόρει αντιρρηόσεις ως προς αδικαιολοόγητες πληρωμεός, καθωό ς και οι ρυθμιόσεις που αφορουό ν 
αυτοό ν τον τροό πο πληρωμηό ς. Στην περιόπτωση αυτηό  δεν αιόρεται η ευθυό νη του κυό ριου αναδοόχου. 
Συμπληρωό νεται αναλοόγως. 

122 Πρβλ και αό ρθρο 165 ν. 4412/2016. 
123 Εφοό σον στη Διακηό ρυξη τιόθενται επιπλεόον οό ροι τεχνικηό ς ικανοό τητας, αναφεόρεται η σχετικηό  

αποό φαση του Υπουργουό  Υποδομωό ν και Μεταφορωό ν, οό πως απαιτειόται αποό  το αό ρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ηό  η αντιόστοιχη αποό φαση του αό ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεόον οόρους 
τεχνικηό ς και οικονομικηό ς ικανοό τητας. 
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