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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 38ο πρακτικό  
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης, κατασκευής, και όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευαστικές 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο της λαϊκής αγοράς 
Αγίας Μαρίνας»» 

Αριθμός Απόφασης: 853/2021 
Στα Ιωάννινα, σήμερα την 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με: 
α) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 92265/10-09-2021 πρόσκληση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αρλέτου,  
β) το ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020,  
γ) την υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/03-09-2021 (ΦΕΚ 4054/Β’/04-09-2021) απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης 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 οκτώ (8) μέλη, ήτοι:  
 

Παρόντες Απόντες 

1. Αρλέτος Γεώργιος 1. Ακονίδου Ελένη 

2. Βάββας Φώτιος  
3. Παππάς Αριστείδης  

4. Λώλης Γεώργιος  
5. Γιωτίτσας Θωμάς  
6. Χρυσοστόμου Ευθύμιος  
7. Κοσμάς Βασίλειος  
8. Μάντζιος Στέφανος  
  

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρίσταται το μέλος κ. Γκίζας Σπυρίδων, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.  

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος 
Βαρέση Αφροδίτη. 

Πριν τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της Επιτροπής κα 
Ακονίδου Ελένη.  
   

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρλέτος Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
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1. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών (Κ.Α. 02.30.7336.001) για 
το έτος 2021 που προβλέπει πίστωση 30.000,00 ευρώ, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην 
ΣΑΤΑ)) για το εν θέματι έργο.  

2.  Το τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης του έργου του θέματος 

3. Τον  προϋπολογισμό της μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ιωαννιτών και ανέρχεται στο ποσό των  150.000,00 € με Φ.Π.Α. 

4. 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 μελέτης του έργου θέματος,  
- 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. Την έγκριση της μελέτης του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της 
υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας», όπως αυτή συντάχθηκε από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.   
2. Την έγκριση της κατασκευής του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη. 
3. Την έγκριση της δημοπράτησης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, 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 853/ 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 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

Κατασκευαστικές παρεμβάσεις 
για την αποκατάσταση της 
υγιεινής και της ασφάλειας στο 
χώρο της λαϊκής αγοράς Αγίας 
Μαρίνας  

  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – 

30.7336.001 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 
  CPV: 45213142-0 Κατασκευαστικές 

εργασίες για υπαίθριες αγορές 
   45262660-5 Εργασιίες αφαιίρεσης 

αμιαί ντου 
 

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  Δ Η Μ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Τ Ω Ν  
 
 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδοίχου  κατασκευηί ς του είργου: 
 

Κατασκευαστικείς παρεμβαί σεις για την αποκαταί σταση της υγιεινηί ς και της ασφαί λειας στο χωί ρο της 
λαϊκηί ς αγοραί ς Αγιίας Μαριίνας 

 
 

Εκτιμώμενης αξίας  120.967,74 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 
 

που θα διεξαχθειί συί μφωνα με:  
α) τις διαταί ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οί ρους της παρουί σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθείτουσα αρχηί  :  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
 Αριθμοί ς Φορολογικουί  Μητρωί ου (Α.Φ.Μ.): 997908926 
             Κωδικοί ς ηλεκτρονικηί ς τιμολοίγησης ………………………………….. 

Οδοί ς  : ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Ταχ.Κωδ. : 45444 
Τηλ. : (+30) 2651083880-1 
Γενικηί  Διευί θυνση στο 
Διαδιίκτυο (URL)                       

: www.ioannina.gr 

E-Mail : vtsouris@ioannina.gr 
Πληροφοριίες:  : κ. Βασιίλειος Δ. Τσουί ρης   

1.2 Εργοδοί της ηί  Κυί ριος του Έργου :  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  
1.3        Φορείας κατασκευηί ς του είργου :  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.4        Προϊσταμείνη Αρχηί   :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ H’/ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.5        Διευθυί νουσα Υπηρεσιία  : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
1.6        Αρμοί διο Τεχνικοί  Συμβουί λιο  : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
Εφοί σον οι ανωτείρω υπηρεσιίες μεταστεγασθουί ν καταί  τη διαί ρκεια της διαδικασιίας συί ναψης ηί  
εκτείλεσης του είργου, υποχρεουί νται να δηλωί σουν αί μεσα τα νεία τους στοιχειία στους προσφείροντες ηί  
στον αναί δοχο. 
Εφοί σον οι ανωτείρω υπηρεσιίες ηί /και τα αποφαινοί μενα οί ργανα του Φορεία Κατασκευηί ς καταργηθουί ν, 
συγχωνευτουί ν ηί  με οποιονδηί ποτε τροί πο μεταβληθουί ν καταί  τη διαί ρκεια της διαδικασιίας συί ναψης ηί  
εκτείλεσης του είργου, υποχρεουί νται να δηλωί σουν αί μεσα,  στους προσφείροντες ηί  στον αναί δοχο τα 
στοιχειία των υπηρεσιωί ν ηί  αποφαινοί μενων οργαί νων, τα οποιία καταί  τον νοί μο αποτελουί ν καθολικοί  
διαί δοχο των εν λοίγω οργαί νων που υπεισείρχονται στα δικαιωί ματα και υποχρεωί σεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα είγγραφα της συί μβασης καταί  την είννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αί ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παροίντα ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί , ειίναι τα ακοί λουθα : 
α) η παρουί σα διακηί ρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο Συί μβασης (ΕΕΕΣ)   
γ)το είντυπο οικονομικηί ς προσφοραί ς, οί πως παραί γεται αποί  την ειδικηί  ηλεκτρονικηί  φοί ρμα του 
υποσυστηί ματος, 
δ) ο προϋπολογισμοί ς δημοπραί τησης,  
ε) το τιμολοίγιο δημοπραί τησης,  
στ) η ειδικηί  συγγραφηί  υποχρεωί σεων, 
ζ) η τεχνικηί  συγγραφηί  υποχρεωί σεων  
η) το τευίχος συμπληρωματικωί ν τεχνικωί ν προδιαγραφωί ν, 
θ) το υποί δειγμα …. 
ι) το τευί χος τεχνικηί ς περιγραφηί ς, 
ια) η τεχνικηί  μελείτη, 
ιβ)τυχοί ν συμπληρωματικείς πληροφοριίες και διευκρινιίσεις που θα παρασχεθουί ν αποί  την αναθείτουσα 
αρχηί   επιί οί λων των ανωτείρω 
ιγ) ............................ 
2.2 Προσφείρεται ελευί θερη, πληί ρης, αί μεση και δωρεαί ν ηλεκτρονικηί  προίσβαση στα είγγραφα της 
συί μβασης στον ειδικοί , δημοί σια προσβαί σιμο, χωί ρο “ηλεκτρονικοιί διαγωνισμοιί” της πυί λης 

http://www.ioannina.gr/
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www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελιίδα της αναθείτουσας αρχηί ς (www.ioannina.gr) αναρταί ται 
σχετικηί  ενημείρωση με αναφοραί  στον συστημικοί  αριθμοί  διαγωνισμουί  και διασυί νδεση στον ανωτείρω 
ψηφιακοί  χωί ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
Καί θε ειίδους επικοινωνιία και ανταλλαγηί  πληροφοριωί ν πραγματοποιειίται μείσω της διαδικτυακηί ς 
πυί λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
2.3 Εφοί σον είχουν ζητηθειί εγκαιίρως, ηί τοι είως την .../.../20…2  η αναθείτουσα αρχηί  παρείχει σε οί λους τους 
προσφείροντες που συμμετείχουν στη διαδικασιία συί ναψης συί μβασης συμπληρωματικείς πληροφοριίες 
σχετικαί  με τα είγγραφα της συί μβασης, το αργοί τερο στις …/…/20..3 
Απαντηί σεις σε τυχοί ν διευκρινιίσεις που ζητηθουί ν, αναρτωί νται στον δημοί σια προσβαί σιμο ηλεκτρονικοί  
χωί ρο του διαγωνισμουί  στην προαναφεροί μενη πυί λη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζιί με τα υποί λοιπα είγγραφα της συί μβασης προς ενημείρωση των ενδιαφεροί μενων οικονομικωί ν 
φορείων, οι οποιίοι ειίναι υποχρεωμείνοι να ενημερωί νονται με δικηί  τους ευθυί νη μείσα αποί  τον υποί ψη 
ηλεκτρονικοί  χωί ρο. 
Η αναθείτουσα αρχηί  παρατειίνει την προθεσμιία παραλαβηί ς των προσφορωί ν, ουί τως ωί στε οί λοι οι 
ενδιαφεροί μενοι οικονομικοιί φορειίς να μπορουί ν να λαί βουν γνωί ση οί λων των αναγκαιίων πληροφοριωί ν 
για την καταί ρτιση των προσφορωί ν στις ακοίλουθες περιπτωί σεις: 
α) οί ταν, για οποιονδηί ποτε λοίγο, προίσθετες πληροφοριίες, αν και ζητηί θηκαν αποί  τον οικονομικοί  φορεία 
είγκαιρα, δεν είχουν παρασχεθειί το αργοί τερο τείσσερις (4) ημείρες πριν αποί  την προθεσμιία που οριίζεται 
για την παραλαβηί  των προσφορωί ν,  
β) οί ταν τα είγγραφα της συί μβασης υφιίστανται σημαντικείς αλλαγείς.  
Η διαί ρκεια της παραί τασης θα ειίναι αναί λογη με τη σπουδαιοί τητα των πληροφοριωί ν που ζητηί θηκαν ηί  
των αλλαγωί ν. 
Όταν οι προίσθετες πληροφοριίες δεν είχουν ζητηθειί είγκαιρα ηί  δεν είχουν σημασιία για την προετοιμασιία 
καταί λληλων προσφορωί ν, η παραί ταση της προθεσμιίας εναποί κειται στη διακριτικηί  ευχείρεια της 
αναθείτουσας αρχηί ς. 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1. Οι προσφορείς υποβαί λλονται αποί  τους ενδιαφερομείνους ηλεκτρονικαί , μείσω της 
διαδικτυακηί ς πυί λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μείχρι την καταληκτικηί  ημερομηνιία 
και ωί ρα που οριίζεται στο αί ρθρο 18 της παρουί σας διακηί ρυξης, σε ηλεκτρονικοί  φαί κελο του 
υποσυστηί ματος «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογραί φονται, τουλαί χιστον,  με προηγμείνη 
ηλεκτρονικηί  υπογραφηί , η οποιία υποστηριίζεται αποί  αναγνωρισμείνο (εγκεκριμείνο) 
πιστοποιητικοί , συί μφωνα με την παρ. 2 του αί ρθρου 37 του ν. 4412/2016.   
Για τη συμμετοχηί  στην παρουί σα διαδικασιία οι ενδιαφεροί μενοι οικονομικοιί φορειίς ακολουθουί ν  τη  
διαδικασιία εγγραφηί ς του αί ρθρου 5 παρ. 1.2 είως 1.4 της Κοινηί ς Υπουργικηί ς Αποί φασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
Η είνωση οικονομικωί ν φορείων υποβαί λλει κοινηί  προσφοραί , η οποιία υποχρεωτικαί  υπογραί φεται, 
συί μφωνα με τα ανωτείρω, ειίτε αποί  οί λους τους οικονομικουί ς φορειίς που αποτελουί ν την είνωση, 
ειίτε αποί  εκπροί σωποί  τους, νομιίμως εξουσιοδοτημείνο. Στην προσφοραί ,  προσδιοριίζεται η είκταση 
και το ειίδος της συμμετοχηί ς του καί θε μείλους της είνωσης, συμπεριλαμβανομείνης της κατανομηί ς 
αμοιβηί ς μεταξυί  τους, καθωί ς και ο εκπροί σωπος/συντονιστηί ς αυτηί ς. Η εν λοί γω δηί λωση 
περιλαμβαί νεται ειίτε στο ΕΕΕΣ (Μείρος ΙΙ. Ενοί τητα Α) ειίτε στη συνοδευτικηί  υπευί θυνη δηί λωση που 
δυί ναται να υποβαί λλουν τα μείλη της είνωσης. 
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. 
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, υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας. 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου 
Ιωαννιτών, Καπλάνη 7-9, 2ος Όροφος), με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις 
συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού 
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
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δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή 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 γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό 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 οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε. 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στις περιπτωί σεις που με την προσφοραί  υποβαί λλονται δημοί σια ηί /και ιδιωτικαί  είγγραφα, ειίτε είχουν 
παραχθειί αποί  τον ιίδιο τον προσφείροντα ειίτε αποί  τριίτους, αυταί  γιίνονται αποδεκταί , αναί  περιίπτωση, 
σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας.  
η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία 
της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 
«Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 
Τείτοια στοιχειία και δικαιολογητικαί  ενδεικτικαί  ειίναι : 

i) η πρωτοί τυπη εγγυητικηί  επιστοληί  συμμετοχηί ς, πλην των περιπτωί σεων που αυτηί  εκδιίδεται 
ηλεκτρονικαί , αί λλως η προσφοραί  απορριίπτεται ως απαραί δεκτη, συί μφωνα με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα 
στο αί ρθρο 4.1. γ) της παρουί σας, 

ii) αυταί  που δεν υπαί γονται στις διαταί ξεις του αί ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικαί  
συμβολαιογραφικείς είνορκες βεβαιωί σεις ηί  λοιπαί  συμβολαιογραφικαί  είγγραφα), 

iii) ιδιωτικαί  είγγραφα τα οποιία δεν είχουν επικυρωθειί αποί  δικηγοί ρο ηί  δεν φείρουν θεωί ρηση αποί  
υπηρεσιίες και φορειίς της περιίπτωσης α της παρ. 2 του αί ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηί  δεν συνοδευί ονται 
αποί  υπευί θυνη δηί λωση για την ακριίβειαί  τους, καθωί ς και 

iv) αλλοδαπαί  δημοίσια είντυπα είγγραφα που φείρουν την επισημειίωση της Χαί γης (Apostille), ηί  
προξενικηί  θεωί ρηση και δεν είχουν επικυρωθειί αποί  δικηγοί ρο.  

Σε περιίπτωση μη υποβοληί ς ενοί ς ηί  περισσοίτερων αποί  τα ως αί νω στοιχειία και δικαιολογητικαί  που 
υποβαί λλονται σε είντυπη μορφηί , πλην της πρωτοί τυπης εγγυί ησης συμμετοχηί ς, δυί ναται να 
συμπληρωί νονται και να υποβαί λλονται συί μφωνα με το αί ρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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 υποβάλλεται σύμφωνα 
με τις περ. ii) ή iv) της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
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να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
των προσφορών. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
α) Μεταί  την καταληκτικηί  ημερομηνιία υποβοληί ς προσφορωί ν, οί πως οριίζεται στο αί ρθρο 18 της 
παρουί σας, και πριν αποί  την ηλεκτρονικηί  αποσφραί γιση, πιστοποιημείνος χρηί στης της Αναθείτουσας 
Αρχηί ς μεταβιβαί ζει την αρμοδιοί τητα διαχειίρισης του ηλεκτρονικουί  διαγωνισμουί  σε πιστοποιημείνο 
χρηί στη της Επιτροπηί ς Διαγωνισμουί . 
β) Η αναθείτουσα αρχηί  διαβιβαί ζει στον Προί εδρο της Επιτροπηί ς Διαγωνισμουί  τους κλειστουί ς φακείλους  
με τις πρωτοί τυπες εγγυηίσεις συμμετοχηί ς, που είχουν προσκομιστειί, πριν αποί  την ημερομηνιία και ωί ρα 
αποσφραί γισης των προσφορωί ν που οριίζεται, ομοιίως, στο αί ρθρο 18 της παρουί σας.   
Η  Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , καταί  την ημερομηνιία και ωί ρα που οριίζεται στο αί ρθρο 18, προβαιίνει σε 
ηλεκτρονικηί  αποσφραί γιση του υποφακείλου «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς» και του υποφακείλου 
“Οικονομικηί  Προσφοραί ”, χωριίς να παρείχει στους προσφείροντες προίσβαση στα υποβληθείντα 
δικαιολογητικαί  συμμετοχηί ς ηί  στις υποβληθειίσες οικονομικείς προσφορείς. 
γ)  Μεταί  την ως αί νω αποσφραί γιση, και πριν αποί  την είκδοση οποιασδηί ποτε αποί φασης σχετικαί  με την 
αξιολοίγηση των προσφορωί ν της παρουί σας, η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , προβαιίνει στις ακοί λουθες 
ενείργειες: 
(i) αναρταί  στον ηλεκτρονικοί  χωί ρο «Συνημμείνα Ηλεκτρονικουί  Διαγωνισμουί », τον σχετικοί  καταί λογο 
προσφεροί ντων, οί πως αυτοί ς παραί γεται αποί  το υποσυί στημα, με δικαιίωμα προί σβασης μοί νον στους 
προσφείροντες,  
ii) ελείγχει εαί ν προσκομιίστηκαν οι απαιτουί μενες πρωτοί τυπες εγγυητικείς επιστολείς συμμετοχηί ς 
συί μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αί ρθρου 3 της παρουί σας. Η προσφοραί  οικονομικουί  φορεία που 
παρείλειψε ειίτε να προσκομιίσει την απαιτουί μενη πρωτοί τυπη εγγυί ηση συμμετοχηί ς, σε περιίπτωση 
υποβοληί ς είγχαρτης εγγυί ησης συμμετοχηί ς, ειίτε να υποβαί λει την απαιτουί μενη εγγυί ηση ηλεκτρονικηί ς 
είκδοσης στον οικειίο ηλεκτρονικοί  (υποί )-φαί κελο μείχρι την καταληκτικηί  ημερομηνιία υποβοληί ς των 
προσφορωί ν, απορριίπτεται ως απαραί δεκτη, μεταί  αποί  γνωί μη της Επιτροπηί ς Διαγωνισμουί , η οποιία 
συνταί σσει πρακτικοί , στο οποιίο περιλαμβαί νονται τα αποτελείσματα του ανωτείρω ελείγχου και 
υποβαί λλει στην αναθείτουσα αρχηί  το σχετικοί  ηλεκτρονικοί  αρχειίο, ως “εσωτερικοί”, μείσω της 
λειτουργιίας “επικοινωνιία” του υποσυστηί ματος, προς είγκριση για τη ληί ψη αποί φασης αποί ρριψης της 
προσφοραί ς, συί μφωνα με την παρ. 1 του αί ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μεταί  την είκδοση της αποίφασης είγκρισης του ανωτείρω πρακτικουί  για την αποί ρριψη της προσφοραί ς, 
η αναθείτουσα αρχηί  κοινοποιειί την αποί φαση σε οί λους τους προσφείροντες. 
Η αποί φαση αποί ρριψης της προσφοραί ς εκδιίδεται πριν αποί  την είκδοση οποιασδηί ποτε αί λλης αποί φασης 
σχετικαί  με την αξιολοίγηση των προσφορωί ν της παρουί σας διαδικασιίας.  
iii) Στη συνείχεια διαβιβαί ζει τον σχετικοί  καταί λογο προσφεροί ντων, καταί  σειραί  μειοδοσιίας, στην 
αναθείτουσα αρχηί  και στους προσφείροντες, προκειμείνου να λαί βουν γνωί ση και αναρταί  στον 
ηλεκτρονικοί  χωί ρο «Συνημμείνα Ηλεκτρονικουί  Διαγωνισμουί », τον ως αί νω καταί λογο, με δικαιίωμα 
προί σβασης μοί νο στους προσφείροντες. 
δ) Ακολουί θως, η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  προβαιίνει, καταί  σειραί  μειοδοσιίας, σε είλεγχο της ολοίγραφης 
και αριθμητικηί ς αναγραφηί ς του ενιαιίου ποσοστουί  είκπτωσης/ των επιμείρους ποσοστωί ν είκπτωσης και 
της ομαληί ς μεταξυί  τους σχείσης, βαί σει της παραγωγηί ς σχετικουί  ψηφιακουί  αρχειίου, μείσα αποί  το 
υποσυί στημα.  
Για την εφαρμογηί  του ελείγχου ομαλοίτητας, χρησιμοποιειίται αποί  την Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  η μείση 
είκπτωση προσφοραί ς (Εμ), συί μφωνα με τα οριζοί μενα στα αί ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
ε) Όλες οι οικονομικείς προσφορείς, μεταί  τις τυχοίν αναγκαιίες διορθωί σεις, καταχωριίζονται, καταί  τη 
σειραί  μειοδοσιίας, στο πρακτικοί  της επιτροπηί ς.  
στ) Στη συνείχεια, η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , την ιίδια ημείρα, ελείγχει τα δικαιολογητικαί  συμμετοχηί ς του 
αί ρθρου 24.2 της παρουί σας, καταί  τη σειραί  της μειοδοσιίας, αρχιίζοντας αποί  τον πρωί το μειοδοί τη. Αν η 
ολοκληίρωση του ελείγχου αυτουί  δεν ειίναι δυνατηί  την ιίδια μείρα, λοίγω του μεγαί λου αριθμουί  των 

ΑΔΑ: 9Ε6ΒΩΕΩ-ΝΒΝ



 

8 

προσφορωί ν, ελείγχονται τουλαί χιστον οι δείκα (10) πρωί τες καταί  σειραί  μειοδοσιίας. Στην περιίπτωση 
αυτηί   η διαδικασιία συνεχιίζεται τις εποί μενες εργαί σιμες ημείρες. 
ζ) Η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , παραί λληλα με τις ως αί νω ενείργειες, επικοινωνειί με τους εκδοί τες που 
αναγραί φονται στις υποβληθειίσες εγγυητικείς επιστολείς, προκειμείνου να διαπιστωί σει την εγκυροί τηταί  
τους. Αν διαπιστωθειί πλαστοί τητα εγγυητικηί ς επιστοληί ς, ο υποψηί φιος αποκλειίεται αποί  τον 
διαγωνισμοί , υποβαί λλεται μηνυτηί ρια αναφοραί  στον αρμοί διο εισαγγελεία.  
η) Η περιγραφοί μενη διαδικασιία καταχωρειίται στο πρακτικοί  της Επιτροπηί ς Διαγωνισμουί  ηί  σε 
παραί ρτημαί  του, που υπογραί φεται αποί  τον Προί εδρο και τα μείλη της. 
Ως ασυνηί θιστα χαμηλείς προσφορείς, τεκμαιίρονται οικονομικείς προσφορείς που εμφανιίζουν αποί κλιση 
μεγαλυί τερη των δείκα (10) ποσοστιαιίων μοναί δων αποί  τον μείσο οί ρο του συνοίλου των εκπτωί σεων των 
παραδεκτωί ν προσφορωί ν που υποβληί θηκαν.  
Η αναθείτουσα αρχηί  δυί ναται να κριίνει οί τι συνιστουί ν ασυνηί θιστα χαμηλείς προσφορείς και προσφορείς 
με μικροί τερη ηί  καθοί λου αποί κλιση αποί  το ως αί νω οίριο. 
Στις παραπαί νω περιπτωί σεις, η αναθείτουσα αρχηί  απαιτειί αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς να εξηγηίσουν 
την τιμηί  ηί  το κοί στος που προτειίνουν στην προσφοραί  τους, εντοί ς αποκλειστικηί ς προθεσμιίας ειίκοσι 
(20) ημερωί ν αποί  την κοινοποιίηση της σχετικηί ς προί σκλησης, η οποιία αποστείλλεται μείσω της 
λειτουργιίας «Επικοινωνιία» του υποσυστηί ματος.  
Αν οικονομικοί ς φορείας δεν ανταποκριθειί στη σχετικηί  προί σκληση της αναθείτουσας αρχηί ς εντοί ς της 
αί νω προθεσμιίας και δεν υποβαί λλει εξηγηίσεις, η προσφοραί  του απορριίπτεται ως μη κανονικηί  και 
καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς η εγγυητικηί  επιστοληί  συμμετοχηί ς. Αν οι εξηγηίσεις δεν γιίνουν 
αποδεκτείς, η προσφοραί  απορριίπτεται, ωστοί σο δεν καταπιίπτει η εγγυητικηί  επιστοληί  συμμετοχηί ς. 
Οι παρεχοί μενες εξηγηί σεις του οικονομικουί  φορεία, οι οποιίες υποβαί λλονται, ομοιίως, μείσω της 
λειτουργιίας « Επικοινωνιία», ιδιίως ως προς τον προσδιορισμοί  οικονομικωί ν μεγεθωί ν, με τις οποιίες ο 
προσφείρων διαμοί ρφωσε την προσφοραί  του, αποτελουί ν δεσμευτικείς συμφωνιίες και τμηί μα της 
συί μβασης αναί θεσης που δεν μπορουί ν να μεταβληθουί ν καθ’ οί λη τη διαί ρκεια εκτείλεσης της συί μβασης. 
Καταί  τα λοιπαί  εφαρμοί ζονται τα αναλυτικαί  αναφεροί μενα στα αί ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
Η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί  ολοκληρωί νει τη συί νταξη του σχετικουί  πρακτικουί  με το αποτείλεσμα της 
διαδικασιίας, με το οποιίο εισηγειίται την αναί θεση της συί μβασης στον μειοδοί τη (ηί  τη ματαιίωση της 
διαδικασιίας), και υποβαί λλει στην αναθείτουσα αρχηί  το σχετικοί  ηλεκτρονικοί  αρχειίο, ως “εσωτερικοί”, 
προς είγκριση, μεταβιβαί ζοντας παραί λληλα ξαναί  την αρμοδιοί τητα διαχειίρισης του ηλεκτρονικουί  
διαγωνισμουί  στον αρμοί διο πιστοποιημείνο χρηίστη της αναθείτουσας αρχηί ς.  
Η αποδοχηί  ηί  αποί ρριψη των εξηγηί σεων των οικονομικωί ν φορείων, κατοί πιν γνωί μης της Επιτροπηί ς 
Διαγωνισμουί , η οποιία περιλαμβαί νεται στο ως αί νω πρακτικοί , ενσωματωί νεται στην αποί φαση της 
εποί μενης περιίπτωσης (θ). Για την εξείταση των εξηγηίσεων δυί ναται να συγκροτουί νται και είκτακτες 
επιτροπείς ηί  ομαί δες εργασιίας, καταί  τα οριζοί μενα στην παρ. 3 του αί ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
θ) Στη συνείχεια, η αναθείτουσα αρχηί  κοινοποιειί την αποί φαση είγκρισης του πρακτικουί  σε οί λους τους 
προσφείροντες, εκτοί ς αποί  εκειίνους, οποιίοι αποκλειίστηκαν οριστικαί , λοίγω μη υποβοληί ς ηί  προσκοί μισης 
της πρωτοί τυπης εγγυί ησης συμμετοχηί ς, συί μφωνα με την περιίπτωση (γ) της παρουί σας παραγραί φου 
4.1 και παρείχει προίσβαση στα υποβληθείντα δικαιολογητικαί  συμμετοχηί ς και στις οικονομικείς 
προσφορείς των λοιπωί ν προσφεροί ντων. Καταί  της αποί φασης αυτηί ς χωρειί προδικαστικηί  προσφυγηί , 
καταί  τα οριζοί μενα στην παραί γραφο 4.3 της παρουί σης. 
ι) Επισημαιίνεται, τείλος, οί τι, σε περιίπτωση που οι προσφορείς είχουν την ιίδια ακριβωί ς τιμηί  (ισοί τιμες), η 
αναθείτουσα αρχηί  επιλείγει τον (προσωρινοί ) αναί δοχο με κληί ρωση μεταξυί  των οικονομικωί ν φορείων 
που υπείβαλαν ισοί τιμες προσφορείς. Η κληί ρωση γιίνεται ενωί πιον της Επιτροπηί ς Διαγωνισμουί  και 
παρουσιία των οικονομικωί ν φορείων που υπείβαλαν τις ισοί τιμες προσφορείς, σε ημείρα και ωί ρα που θα 
τους γνωστοποιηθειί  μείσω της λειτουργικοί τητας “επικοινωνιία” του υποσυστηί ματος. 
Τα αποτελείσματα της ως αί νω κληί ρωσης ενσωματωί νονται, ομοιίως, στην αποί φαση της προηγουί μενης 
περιίπτωσης (θ). 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
α) Μεταί  αποί  την αξιολοίγηση των προσφορωί ν, η αναθείτουσα αρχηί  προσκαλειί, στο πλαιίσιο της 
παρουί σας ηλεκτρονικηί ς διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης και μείσω της λειτουργικοί τητας της 
«Επικοινωνιίας», τον προσωρινοί  αναί δοχο να υποβαί λει εντοί ς προθεσμιίας δείκα (10) ημερωί ν από την 
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κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεποίμενα, στο αί ρθρο 23 της 
παρουί σας, αποδεικτικαί  μείσα (δικαιολογητικαί  προσωρινουί  αναδοίχου) και τα αποδεικτικαί  είγγραφα 
νομιμοποιίησης. Ο προσωρινοί ς αναί δοχος δυί ναται να υποβαί λει, εντοί ς της ως αί νω προθεσμιίας, αιίτημα, 
προς την αναθείτουσα αρχηί , για παραί τασηί  της, συνοδευοί μενο αποί  αποδεικτικαί  είγγραφα περιί αιίτησης 
χορηίγησης δικαιολογητικωί ν προσωρινουί  αναδοίχου. Στην περιίπτωση αυτηί  η αναθείτουσα αρχηί  
παρατειίνει την προθεσμιία υποβοληί ς αυτωί ν, για οίσο χροί νο απαιτηθειί για τη χορηίγησηί  τους αποί  τις 
αρμοί διες δημοί σιες αρχείς.  
β) Τα δικαιολογητικαί  του προσωρινουί  αναδοίχου υποβαί λλονται αποί  τον οικονομικοί  φορεία 
ηλεκτρονικαί , μείσω της λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας» στην αναθείτουσα αρχηί , δεν απαιτειίται 
να προσκομισθουί ν και σε είντυπη μορφηί  και γιίνονται αποδεκταί , αναί  περιίπτωση, εφοί σον 
υποβαί λλονται, συί μφωνα με τα προβλεποί μενα στις διαταί ξεις:  
i) ειίτε των αί ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περιί ηλεκτρονικωί ν δημοσιίων εγγραί φων που φείρουν 
ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  ηί  σφραγιίδα, και, εφοί σον προί κειται για αλλοδαπαί  δημοί σια ηλεκτρονικαί  
είγγραφα, εαί ν φείρουν επισημειίωση e-Apostille  
ii) ειίτε των αί ρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περιί ηλεκτρονικωί ν ιδιωτικωί ν εγγραί φων που φείρουν 
ηλεκτρονικηί  υπογραφηί  ηί  σφραγιίδα 
iii) ειίτε του αί ρθρου 11 του ν. 2690/1999, οί πως ισχυί ει περιί βεβαιίωσης του γνησιίου της υπογραφηίς- 
επικυί ρωσης των αντιγραί φων 
iv) ειίτε της παρ. 2 του αί ρθρου 37 του ν. 4412/2016, περιί χρηίσης ηλεκτρονικωί ν υπογραφωί ν σε 
ηλεκτρονικείς διαδικασιίες δημοσιίων συμβαί σεων,   
v) ειίτε της παρ. 13 του αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, περιί συνυποβοληί ς υπευί θυνης δηί λωσης στην 
περιίπτωση απληί ς φωτοτυπιίας ιδιωτικωί ν εγγραί φων4.  
Επιπλείον δεν προσκομιίζονται σε είντυπη μορφηί  τα ΦΕΚ και ενημερωτικαί  και τεχνικαί  φυλλαί δια και 
αί λλα είντυπα, εταιρικαί  ηί  μη, με ειδικοί  τεχνικοί  περιεχοί μενο, δηλαδηί  είντυπα με αμιγωί ς τεχνικαί  
χαρακτηριστικαί , οί πως αριθμουί ς, αποδοί σεις σε διεθνειίς μοναί δες, μαθηματικουί ς τυί πους και σχείδια. 
Τα ως αί νω στοιχειία και δικαιολογητικαί  καταχωριίζονται αποί  αυτοί ν σε μορφηί  ηλεκτρονικωί ν αρχειίων 
με μορφοί τυπο PDF. 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη 
αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)  
β.1) Εντοί ς της προθεσμιίας υποβοληί ς των δικαιολογητικωί ν κατακυί ρωσης και το αργοίτερο είως την 
τριίτη εργαί σιμη ημείρα αποί  την καταληκτικηί  ημερομηνιία ηλεκτρονικηί ς υποβοληί ς τους, προσκομιίζονται 
με ευθυί νη του οικονομικουί  φορεία, στην αναθείτουσα αρχηί , σε είντυπη μορφηί  και σε κλειστοί  φαί κελο, 
στον οποιίο αναγραί φεται ο αποστολείας, τα στοιχειία του διαγωνισμουί  και ως παραληί πτης η Επιτροπηί , 
τα στοιχειία και δικαιολογητικαί , τα οποιία απαιτειίται να προσκομισθουί ν σε είντυπη μορφηί  (ως 
πρωτοί τυπα ηί  ακριβηί  αντιίγραφα). 
Τείτοια στοιχειία και δικαιολογητικαί  ενδεικτικαί  ειίναι : 

i) αυταί  που δεν υπαί γονται στις διαταί ξεις του αί ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οί πως ισχυί ει, 
(ενδεικτικαί  συμβολαιογραφικείς είνορκες βεβαιωί σεις ηί  λοιπαί  συμβολαιογραφικαί  είγγραφα)  

ii) ιδιωτικαί  είγγραφα τα οποιία δεν είχουν επικυρωθειί αποί  δικηγοί ρο ηί  δεν φείρουν θεωί ρηση αποί  
υπηρεσιίες και φορειίς της περιίπτωσης α της παρ. 2 του αί ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηί  δεν συνοδευί ονται 
αποί  υπευί θυνη δηί λωση για την ακριίβειαί  τους,  καθωί ς και  
iii) τα είντυπα είγγραφα που φείρουν τη Σφραγιίδα της Χαί γης (Apostille) ηί  προξενικηί  θεωί ρηση και δεν 
ειίναι επικυρωμείνα αποί  δικηγοί ρο. 
Σημειωί νεται οί τι στα αλλοδαπαί  δημοίσια είγγραφα και δικαιολογητικαί  εφαρμοί ζεται η Συνθηί κη της 
Χαί γης της 5ης.10.1961, που κυρωί θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοί σον συνταί σσονται σε κραί τη 
που είχουν προσχωρηίσει στην ως αί νω Συνθηί κη, αί λλως φείρουν προξενικηί  θεωί ρηση. Απαλλαί σσονται 
αποί  την απαιίτηση επικυί ρωσης (με Apostille ηί  Προξενικηί  Θεωί ρηση) αλλοδαπαί  δημοί σια είγγραφα οί ταν 
καλυί πτονται αποί  διμερειίς ηί  πολυμερειίς συμφωνιίες που είχει συναί ψει η Ελλαί δα (ενδεικτικαί  «Συί μβαση 
νομικηί ς συνεργασιίας μεταξυί  Ελλαί δας και Κυί πρου – 05.03.1984» (κυρωτικοί ς ν.1548/1985, «Συί μβαση 
περιί απαλλαγηί ς απο την επικυί ρωση ορισμείνων πραί ξεων και εγγραί φων – 15.09.1977» (κυρωτικοί ς 
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ν.4231/2014)). Επιίσης απαλλαί σσονται αποί  την απαιίτηση επικυί ρωσης ηί  παροί μοιας διατυί πωσης 
δημοί σια είγγραφα που εκδιίδονται αποί  τις αρχείς κραί τους μείλους που υπαί γονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλουί στευση των απαιτηίσεων για την υποβοληί  ορισμείνων δημοσιίων εγγραί φων 
στην ΕΕ, οί πως, ενδεικτικαί ,  το λευκοί  ποινικοί  μητρωί ο, υποί  τον οί ρο οί τι τα σχετικαί  με το γεγονοί ς αυτοί  
δημοί σια είγγραφα εκδιίδονται για πολιίτη της Ένωσης αποί  τις αρχείς του κραί τους μείλους της ιθαγείνειαί ς 
του. Επιίσης, γιίνονται υποχρεωτικαί  αποδεκταί  ευκρινηί  φωτοαντιίγραφα εγγραί φων που είχουν εκδοθειί 
αποί  αλλοδαπείς αρχείς και είχουν επικυρωθειί αποί  δικηγοί ρο, συί μφωνα με τα προβλεποί μενα στην παρ. 2 
περ. β του αί ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωί δικας Διοικητικηί ς Διαδικασιίας”, οίπως αντικατασταί θηκε ως 
αί νω με το αί ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
γ) Αν δεν υποβληθουί ν τα παραπαί νω δικαιολογητικαί  ηί  υπαί ρχουν ελλειίψεις σε αυταί  που υπoβληί θηκαν 
ηλεκτρονικαί  ηί  σε είντυπη μορφηί , εφοίσον απαιτειίται, συί μφωνα με τα ανωτείρω η αναθείτουσα αρχηί  
καλειί τον προσωρινοί  αναί δοχο να προσκομιίσει τα ελλειίποντα δικαιολογητικαί  ηί  να συμπληρωί σει τα ηί δη 
υποβληθείντα ηί  να παραί σχει διευκρινιίσεις, καταί  την είννοια του αί ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντοί ς 
προθεσμιίας δείκα (10) ημερωί ν αποί  την κοινοποιίηση της σχετικηί ς προί σκλησης σε αυτοί ν. Αν ο 
προσωρινοί ς αναί δοχος υποβαί λλει αιίτημα προς την αναθείτουσα αρχηί  για παραί ταση της ως αί νω 
προθεσμιίας, το οποιίο συνοδευί εται με αποδεικτικαί  είγγραφα αποί  τα οποιία να αποδεικνυί εται οί τι είχει 
αιτηθειί τη χορηί γηση των δικαιολογητικωί ν, η αναθείτουσα αρχηί  παρατειίνει την προθεσμιία υποβοληί ς 
των δικαιολογητικωί ν για οί σο χροίνο απαιτηθειί για τη χορηίγηση των δικαιολογητικωί ν αποί  τις αρμοί διες 
δημοί σιες αρχείς. 
Το παροί ν εφαρμοί ζεται αναλοίγως και στις περιπτωί σεις που η αναθείτουσα αρχηί  τυχοί ν ζητηί σει την 
προσκοί μιση δικαιολογητικωί ν καταί  τη διαδικασιία αξιολοίγησης των προσφορωί ν και πριν αποί  το σταί διο 
κατακυί ρωσης, κατ’ εφαρμογηί  της διαί ταξης του αί ρθρου 79 παραί γραφος 5 εδαί φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμείνων των αρχωί ν της ιίσης μεταχειίρισης και της διαφαί νειας. 
δ) Αν, καταί  τον είλεγχο των υποβληθείντων δικαιολογητικωί ν, διαπιστωθειί οί τι: 
i) τα στοιχειία που δηλωί θηκαν με το Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο Συί μβασης (ΕΕΕΣ), ειίναι εκ προθείσεως 
απατηλαί  ηί  οί τι είχουν υποβληθειί πλασταί  αποδεικτικαί  στοιχειία ηί  
ii) αν δεν υποβληθουί ν στο προκαθορισμείνο χρονικοί  διαί στημα τα απαιτουί μενα πρωτοί τυπα ηί  
αντιίγραφα, των παραπαί νω δικαιολογητικωί ν, ηί  
iii) αν αποί  τα δικαιολογητικαί  που προσκομιίσθηκαν νομιίμως και εμπροθείσμως, δεν αποδεικνυί ονται οι 
οί ροι και οι προϋποθείσεις συμμετοχηί ς συί μφωνα με τα αί ρθρα 21, 22 και 23 της παρουί σας,  
απορριίπτεται η προσφοραί  του προσωρινουί  αναδοίχου, καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς η 
εγγυί ηση συμμετοχηί ς του και η κατακυί ρωση γιίνεται στον προσφείροντα που υπείβαλε την αμείσως 
εποί μενη πλείον συμφείρουσα αποί  οικονομικηί  αί ποψη προσφοραί  βαί σει της τιμηί ς, τηρουμείνης της 
ανωτείρω διαδικασιίας. 
Σε περιίπτωση είγκαιρης και προσηί κουσας ενημείρωσης της αναθείτουσας αρχηί ς για μεταβολείς στις 
προϋποθείσεις τις οποιίες ο προσωρινοί ς αναί δοχος ειίχε δηλωί σει με το Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο 
Συί μβασης (ΕΕΕΣ) οί τι πληροιί και οι οποιίες επηίλθαν ηί  για τις οποιίες είλαβε γνωί ση μείχρι τη συί ναψη της 
συί μβασης (οψιγενειίς μεταβολείς), δεν καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς η προσκομισθειίσα, 
συί μφωνα με το αί ρθρο 15 της παρουί σας, εγγυί ηση συμμετοχηί ς. 
Αν κανείνας αποί  τους προσφείροντες δεν υπείβαλε αληθηί  ηί  ακριβηί  δηί λωση, ηί  αν κανείνας αποί  τους 
προσφείροντες δεν προσκομιίζει είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα απαιτουί μενα είγγραφα και δικαιολογητικαί , 
ηί  αν κανείνας αποί  τους προσφείροντες δεν αποδειίξει οί τι:  α) δεν βριίσκεται σε μια αποί  τις κατασταί σεις 
που αναφείρονται στο αί ρθρο 22.Α και β) πληροιί τα σχετικαί  κριτηίρια επιλογηί ς των αί ρθρων 22.Β είως 
22.Ε, οί πως αυταί  είχουν καθοριστειί στην παρουί σα , η διαδικασιία συί ναψης της συί μβασης ματαιωί νεται. 
Η διαδικασιία ελείγχου των ως αί νω δικαιολογητικωί ν ολοκληρωί νεται με τη συί νταξη πρακτικουί  αποί  την 
Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , στο οποιίο αναγραί φεται η τυχοί ν συμπληί ρωση δικαιολογητικωί ν καταί  τα 
οριζοί μενα στις παραγραί φους (α) και (γ) του παροί ντος αί ρθρου. Η Επιτροπηί , στη συνείχεια,  το 
κοινοποιειί, μείσω της «λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας», στο αποφαινοί μενο οί ργανο της 
αναθείτουσας αρχηί ς για τη ληί ψη αποί φασης ειίτε κατακυί ρωσης της συί μβασης ειίτε ματαιίωσης της 
διαδικασιίας, αναί  περιίπτωση. 
Τα αποτελείσματα του ελείγχου των δικαιολογητικωί ν του προσωρινουί  αναδοίχου επικυρωί νονται με την 
αποί φαση κατακυί ρωσης του αί ρθρου 105 ν. 4412/2016, ηί τοι με την αποί φαση του προηγουί μενου 
εδαφιίου, στην οποιία αναφείρονται υποχρεωτικαί  οι προθεσμιίες για την αναστοληί  της συί ναψης 
συί μβασης, συί μφωνα με τα αί ρθρα 360 είως 372 του ιδιίου νοί μου.  
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Η αναθείτουσα αρχηί  κοινοποιειί  την  αποί φαση κατακυί ρωσης, μαζιί με αντιίγραφο οί λων των πρακτικωί ν 
της διαδικασιίας ελείγχου και αξιολοίγησης των προσφορωί ν σε οί λους τους οικονομικουί ς φορειίς που 
είλαβαν μείρος στη διαδικασιία αναί θεσης, εκτοί ς αποί  τους οριστικωί ς αποκλεισθείντες και ιδιίως οί σους 
αποκλειίστηκαν οριστικαί  δυναί μει της παρ. 1 του αί ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιίστοιχης περ. 
γ της παραγραί φου 4.1 της παρουί σας,5 μείσω της λειτουργικοί τητας της «Επικοινωνιίας», και επιπλείον 
αναρταί  τα δικαιολογητικαί  του προσωρινουί  αναδοίχου στον χωί ρο «Συνημμείνα Ηλεκτρονικουί  
Διαγωνισμουί ». 
 

ε)   Η αποί φαση κατακυί ρωσης καθιίσταται οριστικηί , εφοί σον συντρείξουν οι ακοί λουθες προϋποθείσεις:6 
i. η αποί φαση κατακυί ρωσης είχει κοινοποιηθειί, συί μφωνα με τα ανωτείρω, 
ii. παρείλθει αί πρακτη η προθεσμιία αί σκησης προδικαστικηί ς προσφυγηί ς ηί  σε περιίπτωση αί σκησης, 

παρείλθει αί πρακτη η προθεσμιία αί σκησης αιίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης της ΑΕΠΠ και 
σε περιίπτωση αί σκησης αιίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης της ΑΕΠΠ, εκδοθειί αποί φαση 
επιί της αιίτησης, με την επιφυί λαξη της χορηί γησης προσωρινηί ς διαταγηί ς, συί μφωνα με οί σα 
οριίζονται στο τελευταιίο εδαί φιο της παρ. 4 του αί ρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

iii. είχει ολοκληρωθειί επιτυχωί ς ο προσυμβατικοί ς είλεγχος αποί  το Ελεγκτικοί  Συνείδριο, συί μφωνα με 
τα αί ρθρα 324 είως 327 του ν. 4700/2020, εφοίσον απαιτειίται7, και 

iv. ο προσωρινοί ς αναί δοχος είχει υποβαί λλει, είπειτα αποί  σχετικηί  προί σκληση της αναθείτουσας 
αρχηί ς, μείσω της λειτουργικοί τητας της “Επικοινωνιίας” του υποσυστηί ματος, υπευί θυνη δηί λωση, 
που υπογραί φεται συί μφωνα με οί σα οριίζονται στο αί ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποιία 
δηλωί νεται οί τι, δεν είχουν επείλθει στο προίσωποί  του οψιγενειίς μεταβολείς, καταί  την είννοια του 
αί ρθρου 104 του ιίδιου νοίμου, και μοί νον στην περιίπτωση του προσυμβατικουί  ελείγχου ηί  της 
αί σκησης προδικαστικηί ς προσφυγηί ς καταί  της αποίφασης κατακυί ρωσης. 

 
Η υπευί θυνη δηί λωση ελείγχεται αποί  την αναθείτουσα αρχηί  και μνημονευί εται στο συμφωνητικοί . Εφοίσον 
δηλωθουί ν οψιγενειίς μεταβολείς, η δηί λωση ελείγχεται αποί  την Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , η οποιία 
εισηγειίται προς το αρμοί διο αποφαινοί μενο οίργανο. 
Μεταί  αποί  την οριστικοποιίηση της αποί φασης κατακυί ρωσης, η αναθείτουσα αρχηί  προσκαλειί τον 
αναί δοχο, μείσω της λειτουργικοί τητας της “Επικοινωνιίας” του υποσυστηί ματος, να προσείλθει για την 
υπογραφηί  του συμφωνητικουί , θείτονταί ς του προθεσμιία δεκαπείντε (15) ημερωί ν αποί  την κοινοποιίηση 
σχετικηί ς είγγραφης ειδικηί ς προίσκλησης, προσκομιίζοντας και την απαιτουί μενη εγγυητικηί  επιστοληί  
καληί ς εκτείλεσης. Η συί μβαση θεωρειίται συναφθειίσα με την κοινοποιίηση της ως αί νω ειδικηί ς 
προί σκλησης. 

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

Εαί ν ο αναί δοχος δεν προσείλθει να υπογραί ψει το συμφωνητικοί , μείσα στην προθεσμιία που οριίζεται στην 
ειδικηί  προί κληση, και με την επιφυί λαξη αντικειμενικωί ν λοίγων ανωτείρας βιίας, κηρυί σσεται είκπτωτος, 
καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς η εγγυί ηση συμμετοχηί ς του και ακολουθειίται η διαδικασιία 
του παροί ντος αί ρθρου 4.2 για τον προσφείροντα που υπείβαλε την αμείσως εποί μενη πλείον συμφείρουσα 
αποί  οικονομικηί  αί ποψη προσφοραί  βαί σει τιμηί ς8. Αν κανείνας αποί  τους προσφείροντες δεν προσείλθει για 
την υπογραφηί  του συμφωνητικουί , η διαδικασιία αναί θεσης της συί μβασης ματαιωί νεται, συί μφωνα με 
την περιίπτωση β της παραγραί φου 1 του αί ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί, στην περιίπτωση αυτηί ν, να αναζητηί σει αποζημιίωση, πείρα αποί  την 
καταπιίπτουσα εγγυητικηί  επιστοληί , ιδιίως δυναί μει των αί ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
Εαί ν η αναθείτουσα αρχηί  δεν απευθυί νει στον αναί δοχο την ως αί νω ειδικηί  προί σκληση, εντοί ς χρονικουί  
διαστηί ματος εξηί ντα (60) ημερωί ν αποί  την οριστικοποιίηση της αποί φασης κατακυί ρωσης, και με την 
επιφυί λαξη της υί παρξης επιτακτικουί  λοίγου δημοίσιου συμφείροντος ηί  αντικειμενικωί ν λοίγων ανωτείρας 
βιίας, ο αναί δοχος δικαιουί ται να απείχει αποί  την υπογραφηί  του συμφωνητικουί , χωριίς να εκπείσει η 
εγγυί ηση συμμετοχηί ς του, καθωί ς και να αναζητηίσει αποζημιίωση ιδιίως δυναί μει των αί ρθρων 197 και 
198 ΑΚ. 
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιοριίζοντας ειδικωί ς τις νομικείς και πραγματικείς αιτιαί σεις που δικαιολογουί ν το αιίτημαί  
του9. 
Σε περιίπτωση προσφυγηί ς καταί  πραί ξης της αναθείτουσας αρχηί ς, η προθεσμιία για την αί σκηση της 
προδικαστικηί ς προσφυγηί ς ειίναι: 
(α) δείκα (10) ημείρες αποί  την κοινοποιίηση της προσβαλλοί μενης πραί ξης στον ενδιαφεροί μενο 
οικονομικοί  φορεία αν η πραί ξη κοινοποιηί θηκε με ηλεκτρονικαί  μείσα ηί  τηλεομοιοτυπιία ηί   
(β) δεκαπείντε (15) ημείρες αποί  την κοινοποιίηση της προσβαλλοί μενης πραί ξης σε αυτοί ν αν 
χρησιμοποιηί θηκαν αί λλα μείσα επικοινωνιίας, αί λλως   
(γ) δείκα (10) ημείρες αποί  την πληί ρη, πραγματικηί  ηί  τεκμαιροί μενη, γνωί ση της πραί ξης που βλαί πτει τα 
συμφείροντα του ενδιαφεροί μενου οικονομικουί  φορεία. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περιίπτωση παραί λειψης που αποδιίδεται στην αναθείτουσα αρχηί , η προθεσμιία για την αί σκηση της 
προδικαστικηί ς προσφυγηί ς ειίναι δεκαπείντε (15) ημείρες αποί  την επομείνη της συντείλεσης της 
προσβαλλοί μενης παραί λειψης10. 
Η προδικαστικηί  προσφυγηί , συνταί σσεται υποχρεωτικαί  με τη χρηί ση του τυποποιημείνου εντυί που του 
Παραρτηί ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και, κατατιίθεται ηλεκτρονικαί  στην ηλεκτρονικηί  περιοχηί  του 
συγκεκριμείνου διαγωνισμουί  μείσω της λειτουργικοί τητας «Επικοινωνιία» του υποσυστηί ματος προς την 
Αναθείτουσα Αρχηί , επιλείγοντας την είνδειξη «Προδικαστικηί  Προσφυγηί » συί μφωνα με αί ρθρο 15 της ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοίσια Έργα.  
Οι προθεσμιίες ως προς την υποβοληί  των προδικαστικωί ν προσφυγωί ν και των παρεμβαί σεων αρχιίζουν 
την επομείνη της ημείρας της προαναφερθειίσας καταί  περιίπτωση κοινοποιίησης ηί  γνωί σης και ληί γουν 
οί ταν περαί σει ολοί κληρη η τελευταιία ημείρα και ωί ρα 23:59:59 και, αν αυτηί  ειίναι εξαιρετεία ηί  Σαί ββατο, 
οί ταν περαί σει ολοί κληρη η επομείνη εργαί σιμη ημείρα και ωί ρα 23:59:5911 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201612. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
Η προθεσμιία για την αί σκηση της προδικαστικηί ς προσφυγηί ς και η αί σκησηί  της κωλυί ουν τη συί ναψη της 
συί μβασης επιί ποινηί  ακυροί τητας, η οποιία διαπιστωί νεται με αποί φαση της ΑΕΠΠ μεταί  αποί  αί σκηση 
προδικαστικηί ς προσφυγηί ς, συί μφωνα με το αί ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μοί νη η αί σκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201713.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά14. 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
 α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Ππρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής15. 
Η αί σκηση της προδικαστικηί ς προσφυγηί ς αποτελειί προϋποί θεση για την αί σκηση των είνδικων 
βοηθημαί των της αιίτησης αναστοληί ς και της αιίτησης ακυί ρωσης του αί ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταί  
των εκτελεστωί ν πραί ξεων ηί  παραλειίψεων της αναθείτουσας αρχηί ς16. 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης17.  
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η αί σκηση αιίτησης 
αναστοληί ς κωλυί ει τη συί ναψη της συί μβασης, εκτοί ς εαί ν με την προσωρινηί  διαταγηί  ο αρμοί διος δικαστηί ς 
αποφανθειί διαφορετικαί . Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο,  συί μφωνα 
με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της 
αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την 
επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης 
αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.  
Γ.  Διαφορείς αποί  τον συγκεκριμείνο διαγωνισμοί  που ανακυί πτουν:  
α) αποί  πραί ξεις της αναθείτουσας αρχηί ς οι οποιίες κοινοποιουί νται στον θιγοί μενο, ηί  των οποιίων 
προκυί πτει εκ μείρους του πληί ρης γνωί ση, μετά την 1.9.2021,  
β) αποί  παραλειίψεις που συντελουί νται αποί  μείρους της, μετά την 1.9.2021,  
εκδικαί ζονται με τις νείες ειδικείς δικονομικείς διαταί ξεις του αί ρθρου 372 Ν. 4412/2016, οί πως 
αντικατασταί θηκε με το αί ρθρο 138 Ν. 4782/202118, συί μφωνα με τις οποιίες: 
Με το ιίδιο δικοίγραφο δυί ναται δικονομικαί  να ασκηθειί αιίτηση αναστοληί ς εκτείλεσης και ακυί ρωσης των 
αποφαί σεων της ΑΕΠΠ. 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 
εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 
δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά19.  
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικαί  με την υπογραφηί  του συμφωνητικουί , ισχυί ουν τα προβλεποί μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
αί ρθρου 105 καθωί ς και στο αί ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
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Τα  είγγραφα της συί μβασης  με βαί ση τα οποιία θα εκτελεσθειί το είργο ειίναι τα αναφεροί μενα 
παρακαί τω. Σε περιίπτωση ασυμφωνιίας των περιεχομείνων σε αυταί  οί ρων, η σειραί  ισχυί ος 
καθοριίζεται  ως κατωτείρω:  

1. Το συμφωνητικοί , συμπεριλαμβανομείνων των παρασχεθεισωί ν εξηγηί σεων του 
οικονομικουί  φορεία, συί μφωνα με τα αί ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιίως ως προς τον 
προσδιορισμοί  οικονομικωί ν μεγεθωί ν με τις οποιίες ο αναί δοχος διαμοί ρφωσε την προσφοραί  
του, 
2. Η παρουί σα Διακηί ρυξη. 
3. Η Οικονομικηί  Προσφοραί . 
4. Το Τιμολοί γιο Δημοπραί τησης  
5. Η Ειδικηί  Συγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικηί  Συγγραφηί  Υποχρεωί σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικείς Προδιαγραφείς και τα  
 Παραρτηί ματα τους,  
7. Η Τεχνικηί  Περιγραφηί  (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμοί ς Δημοπραί τησης. 
9. Οι εγκεκριμείνες μελείτες του είργου.  
10.  Το εγκεκριμείνο Χρονοδιαί γραμμα κατασκευηί ς του είργου. 
 

Τα ανωτείρω είγγραφα της συί μβασης ισχυί ουν, οί πως διαμορφωί θηκαν, με τις συμπληρωματικείς 
πληροφοριίες και διευκρινιίσεις που παρασχείθηκαν αποί  την αναθείτουσα αρχηί  επιί οί λων των 
ανωτείρω. 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα είγγραφα της συί μβασης συνταί σσονται υποχρεωτικαί  στην ελληνικηί  γλωί σσα και προαιρετικαί  

και σε αί λλες γλωί σσες, συνολικαί  ηί  μερικαί . Σε περιίπτωση ασυμφωνιίας μεταξυί  των τμημαί των 
των εγγραί φων της συί μβασης που είχουν συνταχθειί σε περισσοί τερες γλωί σσες, επικρατειί η 
ελληνικηί  είκδοση20. Τυχοί ν προδικαστικείς προσφυγείς υποβαί λλονται στην ελληνικηί  γλωί σσα. 

6.2.  Οι προσφορείς και τα περιλαμβανοί μενα σε αυτείς στοιχειία, καθωί ς και τα αποδεικτικαί  είγγραφα 
συνταί σσονται στην ελληνικηί  γλωί σσα ηί  συνοδευί ονται αποί  επιίσημη μεταί φρασηί  τους στην 
ελληνικηί  γλωί σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπαί  δημοί σια είγγραφα και δικαιολογητικαί  εφαρμοί ζεται η Συνθηίκη της Χαί γης της 
5.10.1961, που κυρωί θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 
4.2.β) της παρουί σας. Τα αλλοδαπαί  δημοί σια και ιδιωτικαί  είγγραφα  συνοδευί ονται αποί  
μεταί φρασηί  τους στην ελληνικηί  γλωί σσα επικυρωμείνη ειίτε αποί  προί σωπο αρμοί διο καταί  τις 
διαταί ξεις της εθνικηί ς νομοθεσιίας ειίτε αποί  προί σωπο καταί  νοί μο αρμοί διο της χωί ρας στην οποιία 
είχει συνταχθειί το είγγραφο21 και γιίνονται αποδεκταί  συί μφωνα με τα οριζοί μενα, ομοιίως, στο 
αί ρθρο 4.2.β) της παρουί σας.   

6.4.    Ενημερωτικαί  και τεχνικαί  φυλλαί δια και αί λλα είντυπα-εταιρικαί  ηί  μη – με ειδικοί  τεχνικοί  
περιεχοί μενο, δηλαδηί  είντυπα με αμιγωί ς τεχνικαί  χαρακτηριστικαί , οί πως αριθμουί ς, αποδοίσεις σε 
διεθνειίς μοναί δες, μαθηματικουί ς τυί πους και σχείδια, που ειίναι δυνατοί ν να διαβαστουί ν σε καί θε 
γλωί σσα και δεν ειίναι απαραιίτητη η μεταί φρασηί  τους, 22 μπορουί ν να υποβαί λλονται σε αί λλη 
γλωί σσα, χωριίς να συνοδευί ονται αποί  μεταί φραση στην ελληνικηί . 

 

6.5. Η  επικοινωνιία με την αναθείτουσα αρχηί , καθωί ς και μεταξυί  αυτηί ς και του αναδοίχου, θα γιίνονται 
υποχρεωτικαί  στην ελληνικηί  γλωί σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
7.1 Για τη δημοπραί τηση του είργου, την εκτείλεση της συί μβασης και την κατασκευηί  του, 

εφαρμοί ζονται οι διαταί ξεις των παρακαί τω νομοθετημαί των, οί πως ισχυί ουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
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Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

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

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

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

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

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

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

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 23 

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

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

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

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

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και 
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 
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17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )24 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

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

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

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

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

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

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

29. της με αρ. 166278/25-06-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής 
ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

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

31. της με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

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

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

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

7.2   Οι σε εκτείλεση των ανωτείρω διαταί ξεων εκδοθειίσες κανονιστικείς πραί ξεις25, καθωί ς και λοιπείς 
διαταί ξεις που αναφείρονται ρηταί  ηί  απορρείουν αποί  τα οριζοί μενα στα συμβατικαί  τευί χη της 
παρουί σας καθωί ς και το συί νολο των διαταί ξεων του ασφαλιστικουί , εργατικουί , περιβαλλοντικουί  
και φορολογικουί  δικαιίου και γενικοί τερα καί θε διαί ταξη (Νοί μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηί  
εγκυί κλιος που διείπει την αναί θεση και εκτείλεση του είργου της παρουί σας συί μβασης, είστω και 
αν δεν αναφείρονται ρηταί . 
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7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το είργο χρηματοδοτειίται αποί  πιστωί σεις του Δηί μου Ιωαννιτωί ν, ειδικοί τερα αποί  ΚΑΠ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ. Προβλείπεται στον Προϋπολογισμοί  είτους 2021 του Δηί μου 
Ιωαννιτωί ν, καθωί ς είχει εγγραφειί στον ΚΑ 30-7336.001 πιίστωση 30.000,00€ 26. Το 
υποί λοιπα αφοραί  πολυετηί  δαπαί νη, η οποιία κατανειίμετε ως εξηί ς 120.00,00 € για το είτος 
2022 

 Το είργο υποί κειται στις κρατηί σεις27 που προβλείπονται για τα είργα αυταί , 
περιλαμβανομείνης της κραί τησης υί ψους 0,07 % υπείρ των λειτουργικωί ν αναγκωί ν της 
Ενιαιίας Ανεξαί ρτητης Αρχηί ς Δημοσιίων Συμβαί σεων, συί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201128, της κραί τησης υί ψους 0,06 % υπείρ των λειτουργικωί ν αναγκωί ν της Αρχηί ς 
Εξείτασης Προδικαστικωί ν Προσφυγωί ν, συί μφωνα με το αί ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
της κραί τησης 6‰, συί μφωνα με τις διαταί ξεις του αί ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποί φασης του 
Υπουργουί  Υποδομωί ν και Μεταφορωί ν (Β' 2235), της κραί τησης 2,5‰ υπείρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συί μφωνα με τις διαταί ξεις του αί ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 αποί φασης του Υπουργουί  Υποδομωί ν και 
Μεταφορωί ν (Β' 2780), καθωί ς και της κραί τησης υί ψους 0,02% υπείρ της αναί πτυξης και 
συντηί ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συί μφωνα με το αί ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

        
8.2. Τα γενικαί  είξοδα, οί φελος κ.λ.π. του Αναδοίχου και οι επιβαρυί νσεις αποί  φοί ρους, δασμουί ς 

κ.λ.π. καθοριίζονται στο αντιίστοιχο αί ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυί νει τον Κυί ριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωμείς θα γιίνονται συί μφωνα με το αί ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιίστοιχο 

αί ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηί  του εργολαβικουί  τιμηί ματος θα γιίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθείτουσα αρχηί 29 τηρωί ντας τις αρχείς της ιίσης μεταχειίρισης και της διαφαί νειας, ζηταί  αποί  τους 
προσφείροντες οικονομικουί ς φορειίς, οί ταν οι πληροφοριίες ηί  η τεκμηριίωση που πρείπει να 
υποβαί λλονται ειίναι ηί  εμφανιίζονται ελλιπειίς ηί  λανθασμείνες, συμπεριλαμβανομείνων εκειίνων στο ΕΕΕΣ, 
ηί  οί ταν λειίπουν συγκεκριμείνα είγγραφα, να υποβαί λλουν, να συμπληρωί νουν, να αποσαφηνιίζουν ηί  να 
ολοκληρωί νουν τις σχετικείς πληροφοριίες ηί  τεκμηριίωση, εντοί ς προθεσμιίας οίχι μικροί τερης των δείκα 
(10) ημερωί ν και οίχι μεγαλυί τερης των ειίκοσι (20) ημερωί ν αποί  την ημερομηνιία κοινοποιίησης σε αυτουί ς 
της σχετικηί ς προίσκλησης, μείσω της λειτουργικοί τητας « Επικοινωνιία» του υποσυστηί ματος, συί μφωνα 
με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στις διαταί ξεις των αί ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπληί ρωση ηί  η αποσαφηί νιση ζητειίται και γιίνεται αποδεκτηί  υποί  την προϋποί θεση οί τι δεν 
τροποποιειίται η προσφοραί  του οικονομικουί  φορεία και οί τι αφοραί  σε στοιχειία ηί  δεδομείνα, των οποιίων 
ειίναι αντικειμενικαί  εξακριβωί σιμος ο προγενείστερος χαρακτηί ρας σε σχείση με το πείρας της 
καταληκτικηί ς προθεσμιίας παραλαβηί ς προσφορωί ν. Τα ανωτείρω ισχυί ουν κατ΄ αναλογιίαν και για τυχοί ν 
ελλειίπουσες δηλωί σεις, υποί  την προϋποί θεση οί τι βεβαιωί νουν γεγονοίτα αντικειμενικωί ς εξακριβωί σιμα.30 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
Για την παρουί σα διαδικασιία είχει εκδοθειί η αποίφαση με αρ.πρωτ.  …................. για την αναί ληψη 
υποχρείωσης δείσμευσης πιίστωσης για το οικονομικοί  είτος 2021 και με αρ.  ......... καταχωί ρηση στο βιβλιίο 
εγκριίσεων και εντολωί ν πληρωμηί ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρωί νεται και ο αριθμοί ς της αποί φασης είγκρισης 
της πολυετουί ς αναί ληψης σε περιίπτωση που η δαπαί νη εκτειίνεται σε περισσοί τερα του ενοί ς οικονομικαί  
είτη, συί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).31  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τιίτλος του είργου ειίναι:  
 «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υγιεινής και της 

ασφάλειας στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμοί ς δημοπραί τησης του είργου ανείρχεται σε32 150.000,00 Ευρωί  και 
αναλυί εται σε: 
Δαπαί νη Εργασιωί ν 88.697,80 € 
Γενικαί  είξοδα και Όφελος εργολαί βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.965,02 € 
Απροί βλεπτα33 (ποσοστουί  15% επιί της δαπαί νης εργασιωί ν και του κονδυλιίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
15.698,94 €, που αναλωί νονται συί μφωνα με τους οίρους του αί ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Ειδικοί τερα το είργο συντιίθεται αποί  τις εξηί ς κατηγοριίες: 
 
Για είργα κατηγοριίας:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Ποσοί ν  120.362,91 Ευρωί ..34 
 
...........................................................35 
 
Στο ανωτείρω ποσοί  προβλείπεται αναθεωί ρηση στις τιμείς ποσουί  609,24€ συί μφωνα με το 
αί ρθρο 153 του ν. 4412/2016 και Φ.Π.Α 24%, ηί τοι ποσοί  29.032,26€   . 
Ρηί τρα προίσθετης καταβοληί ς (πριμ), (εφοίσον προβλείπεται),  συί μφωνα με το αί ρθρο 149 
του ν. 4412/2016 και το αί ρθρο 16 της παρουί σας. 
 
Η παρουί σα συί μβαση δεν υποδιαιρειίται σε τμηί ματα και ανατιίθεται ως ενιαιίο συί νολο για 
τους ακοί λουθους λοίγους: αποτελειί ενιαιίο φυσικοί  αντικειίμενο, το οποιίο για την εξασφαί λιση 
της λειτουργικοί τητας, ταχυί τητας υλοποιίησης και αποτελεσματικοί τητας του δεν μπορειί να 
διαχωριστειί36  
 

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

  
• Σηί μανση, συλλογηί  και απομαί κρυνση φυί λλων αμιαί ντου  
• Κατασκευηί  υποίστεγων υπαιίθριας αγοραί ς 

 
Επισημαίνεται οί τι, το φυσικοί  και οικονομικοί  αντικειίμενο των δημοπρατουί μενων είργων  
δεν πρείπει να μεταβαί λλεται ουσιωδωί ς καταί  τη διαί ρκεια εκτείλεσης της συί μβασης, καταί  τα 
οριζοί μενα στην παρ. 4 του αί ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοί τητα μεταβοληί ς υφιίσταται, 
μοί νο υποί  τις προϋποθείσεις των αί ρθρων 13237 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρείπεται η χρηίση των «επιί είλασσον» δαπανωί ν με τους ακοί λουθους οί ρους και 
περιορισμουί ς: 
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• Δεν τροποποιειίται το «βασικοί  σχείδιο» της προκηίρυξης, ουί τε οι προδιαγραφείς 
του είργου, οί πως περιγραί φονται στα συμβατικαί  τευί χη, ουί τε καταργειίται ομαί δα εργασιωί ν 
της αρχικηί ς συί μβασης.  

• Δεν θιίγεται η πληροί τητα, ποιοί τητα και λειτουργικοί τητα του είργου.  

• Δεν χρησιμοποιειίται για την πληρωμηί  νείων εργασιωί ν που δεν υπηί ρχαν στην 
αρχικηί  συί μβαση.  

- Δεν υπερβαιίνει η δαπαί νη αυτηί , καταί  τον τελικοί  εγκεκριμείνο Ανακεφαλαιωτικοί  
Πιίνακα Εργασιωί ν του είργου, ποσοστοί  ειίκοσι τοις εκατοί  (20%) της συμβατικηί ς δαπαί νης 
ομαί δας εργασιωί ν του είργου ουί τε, αθροιστικαί , ποσοστοί  δείκα τοις εκατοί  (10%) της δαπαί νης 
της αρχικηί ς αξιίας συί μβασης χωριίς Φ.Π.Α., αναθεωί ρηση τιμωί ν και απροί βλεπτες δαπαί νες. 
Στην αθροιστικηί  αυτηί  ανακεφαλαιίωση λαμβαί νονται υποί ψη μοί νο οι μεταφορείς δαπαί νης 
αποί  μιία ομαί δα εργασιωί ν σε αί λλη. 

Τα ποσαί  που εξοικονομουί νται, εφοίσον υπερβαιίνουν τα ανωτείρω οί ρια (20% ηί  και 10%), 
μειωί νουν ισοί ποσα τη δαπαί νη της αξιίας συί μβασης χωριίς Φ.Π.Α., αναθεωρηί σεις και 
απροί βλεπτες δαπαί νες. Για τη χρηίση των «επιί είλασσον δαπανωί ν» απαιτειίται σε καί θε 
περιίπτωση η συί μφωνη γνωί μη του Τεχνικουί  Συμβουλιίου, υί στερα αποί  εισηίγηση του φορεία 
υλοποιίησης. 
Ο προϋπολογισμοί ς των είργων στα οποιία εφαρμοί ζεται η παραί γραφος αυτηί  αναλυί εται σε 
ομαί δες εργασιωί ν, οι οποιίες συντιίθενται αποί  εργασιίες που υπαί γονται σε ενιαιία υποσυί νολα 
του τεχνικουί  αντικειμείνου των είργων, είχουν παροίμοιο τροί πο κατασκευηί ς και επιδείχονται 
το ιίδιο ποσοστοί  είκπτωσης στις τιμείς μοναί δας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 
466/2017 Αποί φαση του Υπουργουί  Υποδομωί ν και Μεταφορωί ν (B΄ 1956) «Καθορισμός 
«Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 
4412/2016», η οποιία είχει εφαρμογηί  σε οί λα τα ως αί νω είργα, προσδιοριίζονται οι ομαί δες 
εργασιωί ν αναί  κατηγοριία είργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
Η συνολικηί  προθεσμιία εκτείλεσης του είργου, οριίζεται σε διακόσιες (200) ημέρες αποί  την ημείρα 
υπογραφηί ς της συί μβασης38 
Αναλυτικοί τερα στοιχειία για τις προθεσμιίες  του είργου αναφείρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
13.1 Η επιλογηί  του Αναδοίχου, θα γιίνει συί μφωνα με την «ανοικτηί  διαδικασιία» του αί ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υποί  τις προϋποθείσεις του νοί μου αυτουί . 
  
13.2 Η οικονομικηί  προσφοραί  των διαγωνιζομείνων, θα συνταχθειί και υποβληθειί συί μφωνα 

με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθωί ς και στην παρ. 3.5 
περ. γ είως στ της παρουί σας.  

 .  
13.3  Καί θε προσφείρων μπορειί να υποβαί λει μοί νο μιία προσφοραί . 39 
  
13.4  Δεν επιτρείπεται η υποβοληί  εναλλακτικωί ν προσφορωί ν.40 
 
13.5 Δε γιίνονται δεκτείς προσφορείς για μείρος του αντικειμείνου της συί μβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτηί ριο για την αναί θεση της συί μβασης ειίναι η πλείον συμφείρουσα αποί  οικονομικηί  αί ποψη 
προσφοραί  μοί νο βαί σει τιμηί ς (χαμηλοί τερη τιμηί ). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχηί  στον διαγωνισμοί  απαιτειίται η καταί θεση αποί  τους συμμετείχοντες 

οικονομικουί ς φορειίς, καταί  τους οί ρους της παρ. 1 του αί ρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικηί ς επιστοληί ς συμμετοχηί ς, που ανείρχεται στο ποσοί  των δυί ο χιλιαί δων 
τετρακοσιίων ειίκοσι ευρωί  (2.420,00 €)41.  

 Στην περιίπτωση είνωσης οικονομικωί ν φορείων, η εγγυί ηση συμμετοχηί ς περιλαμβαί νει 
και τον οί ρο οί τι η εγγυί ηση καλυί πτει τις υποχρεωί σεις οί λων των οικονομικωί ν φορείων 
που συμμετείχουν στην είνωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικείς επιστολείς συμμετοχηί ς περιλαμβαί νουν, συί μφωνα με το αί ρθρο 72 παρ. 

12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαί χιστον τα ακοί λουθα στοιχειία: 
 α) την ημερομηνιία είκδοσης, 
 β) τον εκδοί τη, 

 γ) τον  Κυί ρο του Έργου, ηί τοι Δηί μο Ιωαννιτωί ν, του είργου «ατασκευαστικές 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο της 
λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας»,  προς τον οποιίο απευθυί νονται, 

 δ) τον αριθμοί  της εγγυί ησης, 
 ε) το ποσοί  που καλυί πτει η εγγυί ηση, 
 στ) την πληί ρη επωνυμιία, τον Α.Φ.Μ. και τη διευί θυνση του οικονομικουί  φορεία υπείρ 

του οποιίου εκδιίδεται η εγγυί ηση (στην περιίπτωση είνωσης αναγραί φονται οί λα τα 
παραπαί νω για καί θε μείλος της είνωσης), 
ζ) τους οί ρους οί τι: αα) η εγγυί ηση παρείχεται ανείκκλητα και ανεπιφυί λακτα, ο δε 
εκδοί της παραιτειίται του δικαιωί ματος της διαιρείσεως και της διζηί σεως, και ββ) οί τι σε 
περιίπτωση καταί πτωσης αυτηί ς, το ποσοί  της καταί πτωσης υποί κειται στο εκαί στοτε 
ισχυί ον τείλος χαρτοσηί μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοί ζεται για τις εγγυηί σεις που 
παρείχονται με γραμμαί τιο του Ταμειίου Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων). 

 η) τα στοιχειία της διακηί ρυξης ( αριθμοί ς, είτος, τιίτλος είργου ) και την  καταληκτικηί  
ημερομηνιία υποβοληί ς προσφορωί ν, 

 θ) την ημερομηνιία ληί ξης ηί  τον χροί νο ισχυί ος της εγγυί ησης, 
 ι) την αναί ληψη υποχρείωσης αποί  τον εκδοί τη της εγγυί ησης να καταβαί λει το ποσοί  της 

εγγυί ησης ολικαί  ηί  μερικαί  εντοί ς πείντε (5) ημερωί ν μεταί  αποί  απληί  είγγραφη ειδοποιίηση 
εκειίνου προς τον οποιίο απευθυί νεται. 

 
15.3 Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς πρείπει να ισχυί ει τουλαί χιστον για τριαί ντα (30) ημείρες μεταί  τη 

ληί ξη του χροί νου ισχυί ος της προσφοραί ς του αί ρθρου 19 της παρουί σας, ηί τοι 
μείχρι ...................., αί λλως η προσφοραί  απορριίπτεται. Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί, πριν 
τη ληί ξη της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  τους προσφείροντες να παρατειίνουν, πριν τη ληί ξη 
τους, τη διαί ρκεια ισχυί ος της προσφοραί ς και της εγγυί ησης συμμετοχηί ς. 

 
15.4 Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς καταπιίπτει, αν ο προσφείρων: 

• αποσυί ρει την προσφοραί  του καταί  τη διαί ρκεια ισχυί ος αυτηί ς,  
• παρείχει, εν γνωί σει του, ψευδηί  στοιχειία ηί  πληροφοριίες που αναφείρονται στο 

αί ρθρο 22  
• δεν προσκομιίσει εγκαιίρως τα προβλεποί μενα στο αί ρθρο 23 της παρουί σας 

δικαιολογητικαί  
• στις περιπτωί σεις των παρ. 3, 4 και 5 του αί ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περιί 

προί σκλησης για υποβοληί  δικαιολογητικωί ν αποί  τον προσωρινοί  αναί δοχο, αν, 
καταί  τον είλεγχο των παραπαί νω δικαιολογητικωί ν, συί μφωνα με τα αί ρθρο 4.2 της 
παρουί σας, διαπιστωθειί οί τι τα στοιχειία που δηλωί θηκαν στο ΕΕΕΣ ειίναι εκ 
προθείσεως απατηλαί , ηί  οί τι είχουν υποβληθειί πλασταί  αποδεικτικαί  στοιχειία, ηί  αν, 
αποί  τα παραπαί νω δικαιολογητικαί  που προσκομιίσθηκαν νομιίμως και 
εμπροθείσμως, δεν αποδεικνυί εται η μη συνδρομηί  των λοί γων αποκλεισμουί  του 
αί ρθρου 18 ηί  η πληί ρωση μιας ηί  περισσοί τερων αποί  τις απαιτηί σεις των, 
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• δεν προσείλθει εγκαιίρως για υπογραφηί  του συμφωνητικουί . 
• υποβαί λει μη καταί λληλη προσφοραί  με την είννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

αί ρθρου2 του ν. 4412/2016 
• δεν ανταποκριθειί στη σχετικηί  προί σκληση της αναθείτουσας αρχηί ς εντοί ς της 

προβλεποί μενης, στο αί ρθρο 4.1 (η) προθεσμιίας και δεν υποβαί λλει εξηγηί σεις, σε 
περιίπτωση ασυνηί θιστα χαμηληί ς προσφοραί ς,42 

  
15.5  Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς επιστρείφεται στον αναί δοχο με την προσκοί μιση της εγγυί ησης 
 καληί ς εκτείλεσης. 
 Η εγγυί ηση συμμετοχηί ς επιστρείφεται στους λοιπουί ς προσφείροντες, συί μφωνα με τα 

ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 72 του ν. 4412/201643. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο44  ποσουί  ιίσο με ……………………… 
(συμπληρωί νεται αριθμητικωί ς και ολογραί φως), υποί  την προϋποί θεση της καταβοληί ς αποί  τον αναί δοχο 
ισοί ποσης εγγυί ησης προκαταβοληί ς.  
Η χορηγουί μενη προκαταβοληί  ειίναι είντοκη αποί  την ημερομηνιία καταβοληί ς της στον αναί δοχο. Για το 
ποσοί  αυτοί  βαρυί νεται ο αναί δοχος με τοί κο, ο οποιίος υπολογιίζεται με ποσοστοί  επιτοκιίου που ανείρχεται 
σε ποσοστοί  ιίσο με το μικροί τερο επιτοί κιο των εντοίκων γραμματιίων του Δημοσιίου δωδεκαί μηνης ηί , αν 
δεν εκδιίδονται τείτοια, εξαί μηνης διαί ρκειας προσαυξημείνο καταί  0,25 ποσοστιαιίες μοναί δες. Το επιτοί κιο 
μπορειί να αναπροσαρμοί ζεται με κοινηί  αποί φαση των Υπουργωί ν Οικονομικωί ν και Υποδομωί ν και 
Μεταφορωί ν. ………………….45 
Η προκαταβοληί  και η εγγυί ηση προκαταβοληί ς μπορουί ν να χορηγουί νται τμηματικαί . Η 
προκαταβοληί  απαγορευί εται να χρησιμοποιηθειί για δαπαί νες που δεν σχετιίζονται, αί μεσα ηί  είμμεσα, 
με το αντικειίμενο της συί μβασης. 
Η αποί σβεση της προκαταβοληί ς και η επιστροφηί  της εγγυί ησης προκαταβοληί ς 
πραγματοποιουί νται, συί μφωνα με τις διαταί ξεις των αί ρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016. (εφόσον 
τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο αυτής)46. 
Η εγγυητικηί  επιστοληί  προκαταβοληί ς καταπιίπτει με αιτιολογημείνη αποί φαση της αναθείτουσας 
αρχηί ς, η οποιία εκδιίδεται μεταί  αποί  προηγουί μενη εισηί γηση της Διευθυί νουσας Υπηρεσιίας47. 
 
16.2  Για την ταχυί τερη, σε σχείση με τη συμβατικηί  προθεσμιία, εκτείλεσης του παροί ντος είργου (ηί  του 
τμηί ματοί ς του ……………………. σε περιίπτωση υποδιαιίρεσης της συί μβασης σε τμηί ματα) προβλείπεται  η 
χορηίγηση προίσθετης καταβοληί ς (πριμ) στον Αναί δοχο ποσοστουί  ……………….…% 48  επιί της της αρχικηί ς 
συμβατικηί ς αξιίας, μη συμπεριλαμβανομείνου του ΦΠΑ, εφοί σον ο χροί νος παραί δοσης του είργου (ηί  του 
τμηί ματος….σε περιίπτωση υποδιαιίρεσης της συί μβασης σε τμηί ματος) ειίναι μικροί τερος καταί  δείκα τοις 
εκατοί  (10%) του προβλεποί μενου στη συί μβαση.   
 
16.3  Στην περιίπτωση αυτηί ν, για την πληρωμηί  της προί σθετης καταβοληί ς απαιτειίται η προηγουί μενη 
είκδοση αποί φασης του αρμοί διου αποφαινομείνου οργαί νου, μεταί  αποί  γνωί μη του αρμοί διου τεχνικουί  
συμβουλιίου, ηί τοι της αναθείτουσας αρχηί ς και, σε περιίπτωση που δεν υπαί ρχει, του τεχνικουί  συμβουλιίου 
της Γενικηί ς Γραμματειίας Υποδομωί ν.  

 
16.4 Η προί σθετη καταβοληί  καταβαί λλεται με την εμπροί θεσμη ολοκληί ρωση του συμβατικουί  
αντικειμείνου. Η προί σθετη καταβοληί  θεωρειίται συμπληρωματικοί  εργολαβικοί  ανταί λλαγμα, εγκριίνεται 
αναλοίγως, ως τροποποιίηση της συί μβασης, βαί σει της περ. α’ της παρ. 1 του αί ρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και περιλαμβαί νεται σε ειδικοί  λογαριασμοί , που υποβαί λλει ο αναί δοχος μεταί  την είκδοση 
βεβαιίωσης περαί τωσης εργασιωί ν και την αναγραφηί  σε αυτηί  της ταχυί τερης εκτείλεσης του είργου 
συί μφωνα με τους ειδικοί τερους οί ρους των εγγραί φων της συί μβασης. 

 
16.5 Οι αποφαί σεις για παραταί σεις προθεσμιωί ν ρυθμιίζουν καί θε θείμα, που σχετιίζεται με την προί σθετη 
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αυτηί  καταβοληί  και ιδιαιίτερα, αν μετατιίθεται, μερικαί  ηί  ολικαί , ο κριίσιμος, για την προίσθετη καταβοληί , 
χροί νος, με σαφηί  και εμπεριστατωμείνη αιτιολογιία, προκειμείνου να δικαιουί ται ο αναί δοχος προί σθετη 
αμοιβηί , καταί  τα οριζοί μενα ανωτείρω,, υποί  τον οίρο ο αναί δοχος να ειίναι πληί ρως ανυπαιίτιος για τις 
χορηγηθειίσες παραταί σεις. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφηί  της συί μβασης απαιτειίται η παροχηί  εγγυί ησης καληί ς εκτείλεσης, συί μφωνα 
με το αί ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υί ψος της οποιίας καθοριίζεται σε ποσοστοί   5%  επιί της 
εκτιμωί μενης αξιίας της συί μβασης (ηί  του τμηί ματος της συί μβασης, σε περιίπτωση υποδιαιίρεσης σε 
τμηί ματα), χωριίς να συμπεριλαμβαί νονται τα δικαιωί ματα προαιίρεσης, χωριίς Φ.Π.Α. και 
κατατιίθεται μείχρι και την υπογραφηί  του συμφωνητικουί 49 . 

Σε περιίπτωση τροποποιίησης της συί μβασης καταί  το αί ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποιία 
συνεπαί γεται αυί ξηση της συμβατικηί ς αξιίας, η αναθείτουσα αρχηί  οφειίλει να απαιτειί αποί  τον 
αναί δοχο να καταθείσει, μείχρι και την υπογραφηί  της τροποποιημείνης συί μβασης, συμπληρωματικηί  
εγγυί ηση το υί ψος της οποιίας ανείρχεται σε ποσοστοί  5% επιί του ποσουί  της αυί ξησης της αξιίας της 
συί μβασης, χωριίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικείς επιστολείς καληί ς εκτείλεσης περιλαμβαί νουν κατ’ ελαί χιστον τα αναφεροί μενα στην 
παραί γραφο 15.2 της παρουί σας, πλην της περ. (η), και επιπροί σθετα, τον αριθμοί  και τον τιίτλο της 
σχετικηί ς συί μβασης . 
Η εγγυί ηση καληί ς εκτείλεσης της συί μβασης καλυί πτει συνολικαί  και χωριίς διακριίσεις την εφαρμογηί  
οί λων των οί ρων της συί μβασης και καί θε απαιίτηση της αναθείτουσας αρχηί ς ηί  του κυριίου του είργου 
είναντι του αναδοίχου. 

Ο χροί νος ισχυί ος της εγγυί ησης καληί ς εκτείλεσης πρείπει να ειίναι μεγαλυί τερος καταί  τρεις (3) 
τουλαί χιστον μηί νες αποί  το αί θροισμα της συμβατικηί ς προθεσμιίας, της οριακηί ς προθεσμιίας και του 
χροί νου υποχρεωτικηί ς συντηί ρησης του είργου, συί μφωνα με το αί ρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
είγγραφα της παρουί σας συί μβασης. 

Η εγγυί ηση καληί ς εκτείλεσης καταπιίπτει υπείρ της αναθείτουσας αρχηί ς, στην περιίπτωση 
παραί βασης αποί  τον αναί δοχο των οί ρων της συί μβασης, οί πως αυτηί  ειδικοί τερα οριίζει. 

Οι εγγυητικείς επιστολείς καληί ς εκτείλεσης, καταπιίπτουν με αιτιολογημείνη αποί φαση της 
αναθείτουσας αρχηί ς, η οποιία εκδιίδεται μεταί  αποί  προηγουί μενη εισηί γηση της Διευθυί νουσας 
Υπηρεσιίας.50 

Ειδικαί , σε περιίπτωση οριστικοποιίησης της αποί φασης είκπτωσης του αναδοίχου, το συί νολο των 
εγγυηί σεων για την καληί  εκτείλεση του είργου, καταπιίπτει υπείρ του κυριίου του είργου, ως ειδικηί  
ποινικηί  ρηί τρα, και καταί  μείγιστο μείχρι το υπολειποί μενο προς κατασκευηί  ποσοί  της συί μβασης και 
εφοί σον ληφθειί υποί ψη προς επιστροφηί  αρνητικοί ς λογαριασμοί ς.51 

Η εγγυί ηση καληί ς εκτείλεσης, οί πως αυτηί  διαμορφωί θηκε κατοί πιν τροποποιηί σεων της συί μβασης, 
καταί  το αί ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειωί νεται αμείσως μεταί  αποί  την είγκριση της τελικηί ς 
επιμείτρησης αποί  τη διευθυί νουσα υπηρεσιία, καταί  ποσοστοί  εβδομηί ντα τοις εκατοί  (70%) της 
συνολικηί ς αξιίας.52  

Το συί νολο των εγγυηί σεων καληί ς εκτείλεσης επιστρείφεται χωριίς καθυστείρηση, αμείσως μεταί  αποί  
την είγκριση του πρωτοκοί λλου παραλαβηί ς και την είγκριση του τελικουί  λογαριασμουί  του είργου. 

17.2 Εγγυί ηση καληί ς λειτουργιίας 

..........................................53 

17. 3 Οι κρατηί σεις της παρ. 12 του αί ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περιί λογαριασμωί ν και 
πιστοποιηί σεων, μπορειί να αντικατασταθουί ν οποτεδηί ποτε αποί  τον αναί δοχο, μερικαί  ηί  ολικαί , με 
ισοί ποση εγγυητικηί  επιστοληί . Οι εγγυηί σεις αυτείς περιοριίζονται καταί  ποσοστοί  πείντε τοις εκατοί  
(5%) επιί της αξιίας των εργασιωί ν που περιλαμβαί νονται στις υποβεβλημείνες στην υπηρεσιία 
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επιμετρηί σεις. Η μειίωση αποφασιίζεται αποί  τη διευθυί νουσα υπηρεσιία, υί στερα αποί  αιίτηση του 
αναδοίχου, η οποιία συνοδευί εται αποί  ειδικοί  απολογισμοί  των εργασιωί ν των οποιίων είχουν 
υποβληθειί οι επιμετρηί σεις.54 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικείς επιστολείς των αί ρθρων 15, 16 και 17 εκδιίδονται αποί  πιστωτικαί  ηί  
χρηματοδοτικαί  ιδρυί ματα ηί  ασφαλιστικείς επιχειρηί σεις καταί  την είννοια των περιπτωί σεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του αί ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουί ν νοί μιμα στα κραί τη- μείλη 
της Ένωσης ηί  του Ευρωπαϊκουί  Οικονομικουί  Χωί ρου ηί  στα κραί τη-μείρη της ΣΔΣ και είχουν, 
συί μφωνα με τις ισχυί ουσες διαταί ξεις, το δικαιίωμα αυτοί . Μπορουί ν, επιίσης, να εκδιίδονται αποί  το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηί  να παρείχονται με γραμμαί τιο του Ταμειίου Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων με 
παρακαταί θεση σε αυτοί  του αντιίστοιχου χρηματικουί  ποσουί .55 Αν συσταθειί παρακαταθηί κη με 
γραμμαί τιο παρακαταί θεσης χρεογραί φων στο Ταμειίο Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων, τα 
τοκομεριίδια ηί  μεριίσματα που ληί γουν καταί  τη διαί ρκεια της εγγυί ησης επιστρείφονται μεταί  τη ληί ξη 
τους στον υπείρ ου η εγγυί ηση οικονομικοί  φορεία. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικείς επιστολείς εκδιίδονται κατ’ επιλογηί  του οικονομικουί  φορεία/αναδοίχου αποί  
είνα ηί  περισσοί τερους εκδοί τες της παραπαί νω παραγραί φου, ανεξαρτηί τως του υί ψους των.   
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους56.  
Άρθρο 18: Ημερομηνιία και ωί ρα  ληί ξης της προθεσμιίας υποβοληί ς των προσφορωί ν-αποσφραί γισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωί ν57 οριίζεται η ……………, 
ημείρα ............ και ώρα .................  

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

Αν, για λοίγους ανωτείρας βιίας ηί  για τεχνικουί ς λοίγους δεν διενεργηθειί η αποσφραί γιση καταί  την 
ορισθειίσα ημείρα ηί  αν μείχρι τη μείρα αυτηί  δεν είχει υποβληθειί καμιία προσφοραί , η αποσφραί γιση και η 
καταληκτικηί  ημερομηνιία αντιίστοιχα μετατιίθενται σε οποιαδηί ποτε αί λλη ημείρα, με αποί φαση της 
αναθείτουσας αρχηί ς. Η αποί φαση αυτηί  κοινοποιειίται  στους προσφείροντες, μείσω της 
λειτουργικοί τητας “Επικοινωνιία”,  πείντε (5) τουλαί χιστον εργαί σιμες ημείρες πριν τη νεία ημερομηνιία,  
και αναρταί ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιίδα της αναθείτουσας αρχηί ς, εφοί σον διαθείτει, καθωί ς και 
στον ειδικοί , δημοί σια προσβαί σιμο, χωί ρο “ηλεκτρονικοιί διαγωνισμοιί” της πυί λης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεία αυτηί  ημερομηνιία δεν καταστειί δυνατηί  η 
αποσφραί γιση των προσφορωί ν ηί  δεν υποβληθουί ν προσφορείς, μπορειί να ορισθειί και νεία ημερομηνιία, 
εφαρμοζομείνων καταί  τα λοιπαί  των διαταί ξεων των δυί ο προηγουί μενων εδαφιίων. Σε περιίπτωση που 
και στη νεία αυτηί  ημερομηνιία δεν καταστειί δυνατηί  η αποσφραί γιση των προσφορωί ν ηί  δεν 
υποβληθουί ν προσφορείς, διεξαί γεται νεία διαδικασιία συί ναψης δημοί σιας συί μβασης για το εν λοί γω 
είργο με την εκ νείου τηί ρηση οί λων των διατυπωί σεων δημοσιοί τητας που προβλείπονται στις 
διαταί ξεις του παροί ντος (επαναληπτικοί ς διαγωνισμοί ς, συί μφωνα με τις διαταί ξεις του αί ρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Καί θε υποβαλλοί μενη προσφοραί  δεσμευί ει τον συμμετείχοντα στον διαγωνισμοί  καταί  τη διαί ταξη του 
αί ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαί στημα δείκα (10) μηνωί ν58, αποί  την ημερομηνιία ληί ξης της 
προθεσμιίας υποβοληί ς των προσφορωί ν. 

19.2 Προσφοραί  που οριίζει χροί νο ισχυί ος μικροί τερο αποί  αυτοί ν που προβλείπεται στο παροί ν 
απορριίπτεται ως μη κανονικηί 59. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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19.3 Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί, πριν τη ληί ξη του χροί νου ισχυί ος της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  
τους προσφείροντες να παρατειίνουν τη διαί ρκεια ισχυί ος της προσφοραί ς τους και της εγγυί ησης 
συμμετοχηί ς. κατ’ ανωί τατο οί ριο για χρονικοί  διαί στημα ιίσο με το προβλεποί μενο στην παρ. 19.1 . 
Μεταί  αποί  τη ληί ξη και του παραπαί νω ανωί τατου χρονικουί  οριίου παραί τασης ισχυί ος της 
προσφοραί ς, τα αποτελείσματα της παρουί σας διαδικασιίας αναί θεσης ματαιωί νονται, εκτοί ς αν η 
αναθείτουσα αρχηί  κριίνει, καταί  περιίπτωση, αιτιολογημείνα, οί τι η συνείχιση της διαδικασιίας 
εξυπηρετειί το δημοί σιο συμφείρον, οποί τε οι οικονομικοιί φορειίς που συμμετείχουν στη διαδικασιία 
μπορουί ν να επιλείξουν να παρατειίνουν την προσφοραί  τους, εφοί σον τους ζητηθειί πριν αποί  την 
παί ροδο του ανωτείρω ανωί τατου οριίου παραί τασης της προσφοραί ς τους. Η διαδικασιία αναί θεσης 
συνεχιίζεται με οί σους παρείτειναν τις προσφορείς τους και αποκλειίονται οι λοιποιί οικονομικοιί 
φορειίς. 
19.4 Αν ληί ξει ο χροί νος ισχυί ος των προσφορωί ν και δεν ζητηθειί παραί ταση της προσφοραί ς, η 
αναθείτουσα αρχηί  δυί ναται, με αιτιολογημείνη αποί φασηί  της, εφοί σον η εκτείλεση της συί μβασης 
εξυπηρετειί το δημοί σιο συμφείρον, να ζητηί σει, εκ των υστείρων, αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς που 
συμμετείχουν στη διαδικασιία να παρατειίνουν τον χροί νο ισχυί ος της προσφοραί ς τους, καθωί ς και 
της εγγυί ησης συμμετοχηί ς, οποί τε η διαδικασιία συνεχιίζεται με τους οικονομικουί ς φορειίς, οι οποιίοι 
προείβησαν στις ανωτείρω ενείργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
1. Η παρουί σα Διακηί ρυξη αναρτηί θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  … [εφόσον είναι 
γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
3. Στην ιστοσελιίδα της αναθείτουσας αρχηί ς (www.ioannina.gr), αναρταί ται σχετικηί  ενημείρωση, 
συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 2 της παρουί σας.  
4. Περιίληψη της παρουί σας Διακηί ρυξης δημοσιευί εται στον Ελληνικοί  Τυί πο60, συί μφωνα με το 
αί ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταί ται στο προί γραμμα “Διαυί γεια” diavgeia.gov.gr.,  
Τα είξοδα των εκ της κειίμενης νομοθεσιίας απαραιίτητων δημοσιευί σεων της περιίληψης της δημοπρασιίας 
στην οποιία αναδειίχθηκε αναί δοχος, βαρυί νουν τον ιίδιο και εισπραί ττονται με τον πρωί το λογαριασμοί  
πληρωμηί ς του είργου.  Τα είξοδα δημοσιευί σεων των τυχοί ν προηγουί μενων διαγωνισμωί ν για την αναί θεση 
του ιίδιου είργου, καθωί ς και τα είξοδα των μη απαραιίτητων εκ του νοί μου δημοσιευί σεων βαρυί νουν την 
αναθείτουσα αρχηί  και καταβαί λλονται αποί  τις πιστωί σεις του είργου. 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης61 
1. Προσκαλουί νται οι, καταί  τα είγγραφα της παρουί σας συί μβασης, δυναί μενοι να λαί βουν μείρος στη 
διαδικασιία συί ναψης συί μβασης οικονομικοιί φορειίς, προκειμείνου η αναθείτουσα αρχηί  να προβειί σε 
παρουσιίαση του προς αναί θεση είργου και σε σχετικηί  διαβουί λευση στ.................................. (τοί πος), 
στις ......................................(ημερομηνιία και ωί ρα)   
2. Εντοί ς δείκα (10) ημερωί ν αποί  την ως αί νω παρουσιίαση, καί θε ενδιαφεροίμενος, μπορειί να υποβαί λει 
τευί χος παρατηρηίσεων για το είργο, την τεχνικηί  μελείτη και τα τευί χη δημοπραί τησης, οικονομικαί  και 
συμβατικαί . Με το τευίχος παρατηρηίσεων θα σχολιαί ζεται η ορθοί τητα της λυί σης, το εφικτοί  της 
κατασκευηί ς και θα επισημαιίνονται σφαί λματα των οί ρων των εγγραί φων της συί μβασης. Η συμμετοχηί  
των ενδιαφερομείνων στην ως αί νω παρουσιίαση και η υποβοληί  του τευί χους παρατηρηί σεων ειίναι 
προαιρετικείς, δεν συνεπαί γονται την υποχρείωση υποβοληί ς προσφοραί ς και δεν συνιστουί ν κωί λυμα για 
τη συμμετοχηί  τους στη διαδικασιία.  
3. Η αναθείτουσα αρχηί  αξιολογειί τα συμπεραί σματα της διαβουί λευσης και τα τευί χη παρατηρηίσεων που 
υποβληί θηκαν και προβαιίνει στις ακοίλουθες ενείργειες:  
α) εφοί σον διαπιστωθειί η είλλειψη παρατηρηίσεων ηί  εκτιμηθουί ν ως μη ορθείς οι υποβληθειίσες 
παρατηρηί σεις, συνεχιίζει τη διαδικασιία, συί μφωνα με τα οριζοί μενα στα είγγραφα της συί μβασης ηί   
β) εφοί σον διαπιστωθειί η υί παρξη επουσιωδωί ν σφαλμαί των ηί  ελλειίψεων στα είγγραφα της συί μβασης 
εκδιίδει τευί χος τροποποιηί σεων/διορθωί σεων της διακηί ρυξης ηί  και των λοιπωί ν εγγραί φων της 
συί μβασης, εντοί ς πείντε (5) ημερωί ν αποί  τη ληί ξη της ημερομηνιίας υποβοληί ς των τευχωί ν παρατηρηίσεων 
αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς. Στο τευί χος αυτοί  περιλαμβαί νονται οι απαιτουί μενες επουσιωί δεις 
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τροποποιηίσεις/διορθωί σεις. Το τευί χος κοινοποιειίται, με αποί δειξη, σε οί λους τους οικονομικουί ς φορειίς 
που είλαβαν τα είγγραφα της συί μβασης, και αναρταί ται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιίδα της 
αναθείτουσας αρχηί ς, εφοίσον διαθείτει. Στο ως αί νω τευί χος μπορειί να προβλείπεται η διεξαγωγηί  της 
δημοπρασιίας σε μεταγενείστερη ημερομηνιία με τηί ρηση των διατυπωί σεων δημοσιοί τητας  συί μφωνα με 
το αί ρθρο 20 της παρουί σας , οι προθεσμιίες των οποιίων ανείρχονται κατ’ ελαί χιστον στο είνα τριίτο (1/3) 
ηί   
γ) εφοίσον διαπιστωθειί η υί παρξη ουσιωδωί ν σφαλμαί των ηί  ελλειίψεων σε οποιοδηί ποτε στοιχειίο των 
εγγραί φων της συί μβασης, ανακαλειί τη διακηί ρυξη του διαγωνισμουί . Στη συνείχεια, προβαιίνει σε νεία 
διαδικασιία συί ναψης της συί μβασης είργου, διορθωί νοντας τα σχετικαί  σφαί λματα και ελλειίψεις.  
4. Το τευί χος τροποποιηί σεων συγκαταλείγεται στα είγγραφα της συί μβασης και αποτελειί αναποίσπαστο 
μείρος της συί μβασης μεταί  την υπογραφηί  της. Αντιίθετα, τα υποβληθείντα αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς 
τευί χη παρατηρηίσεων δεν αποτελουί ν συμβατικαί  στοιχειία και δεν χρησιμοποιουί νται για ερμηνειία της 
συί μβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συί μβαση ανατιίθεται βαί σει του κριτηριίου του αί ρθρου 14 της παρουί σας, σε προσφείροντα ο οποιίος 
δεν αποκλειίεται αποί  τη συμμετοχηί  βαί σει της παρ. Α του αί ρθρου 22 της παρουί σας και πληροιί τα 
κριτηί ρια επιλογηί ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αί ρθρου 22 της παρουί σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαιίωμα συμμετοχηί ς είχουν φυσικαί  ηί  νομικαί  προί σωπα, ηί  ενωί σεις αυτωί ν 62 που 
δραστηριοποιουί νται στις κατηγοριίες είργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ»63 και που ειίναι εγκατεστημείνα σε64: 
α) σε κραί τος-μείλος της Ένωσης, 
β) σε κραί τος-μείλος του Ευρωπαϊκουί  Οικονομικουί  Χωί ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριίτες χωί ρες που είχουν υπογραί ψει και κυρωί σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  που η υποί  αναί θεση δημοίσια 
συί μβαση καλυί πτεται αποί  τα Παραρτηί ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 765 και τις γενικείς σημειωί σεις του σχετικουί  
με την Ένωση Προσαρτηίματος I της ως αί νω Συμφωνιίας, καθωί ς και 
δ) σε τριίτες χωί ρες που δεν εμπιίπτουν στην περιίπτωση γ΄ της παρουί σας παραγραί φου και είχουν 
συναί ψει διμερειίς ηί  πολυμερειίς συμφωνιίες με την Ένωση σε θείματα διαδικασιωί ν αναί θεσης δημοσιίων 
συμβαί σεων. 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης66. 
21.2 Οικονομικοί ς φορείας συμμετείχει ειίτε μεμονωμείνα ειίτε ως μείλος είνωσης67, 
21.3 Οι ενωί σεις οικονομικωί ν φορείων συμμετείχουν υποί  τους οί ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αί ρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αί ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειίται αποί  τις εν λοίγω ενωί σεις να περιβληθουί ν συγκεκριμείνη νομικηί  μορφηί  για την υποβοληί  
προσφοραί ς. Σε περιίπτωση που η είνωση αναδειχθειί αναί δοχος η νομικηί  της μορφηί  πρείπει να ειίναι 
τείτοια που να εξασφαλιίζεται η υί παρξη ενοί ς και μοναδικουί  φορολογικουί  μητρωί ου για την είνωση (πχ 
κοινοπραξιία). 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμείνοι προσφείροντες πρείπει να ικανοποιουί ν οί λα τα κριτηί ρια ποιοτικηί ς επιλογηί ς.  

Στην περιίπτωση είνωσης οικονομικωί ν φορείων, ισχυί ουν τα εξηί ς : 

- αναφορικαί  με τις απαιτηί σεις του αί ρθρου 22 Α της παρουί σας, αυτείς θα πρείπει να ικανοποιουί νται αποί  
καί θε μείλος της είνωσης  

- αναφορικαί  με τις απαιτηί σεις του αί ρθρου 22.Β της παρουί σας, καί θε μείλος της είνωσης θα πρείπει να 
ειίναι εγγεγραμμείνο στο σχετικοί  επαγγελματικοί  μητρωί ο, συί μφωνα με τα ειδικοί τερα στο ως αί νω αί ρθρο, 
τουλαί χιστον σε μια αποί  τις κατηγοριίες που αφοραί  στο υποί  αναί θεση είργο. Περαιτείρω, αθροιστικαί  
πρείπει να καλυί πτονται οί λες οι κατηγοριίες του είργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Καί θε προσφείρων αποκλείεται αποί  τη συμμετοχηί  στην παρουί σα διαδικασιία συί ναψης συί μβασης, 
εφοί σον συντρείχει στο προί σωποί  του (αν προί κειται για μεμονωμείνο φυσικοί  ηί  νομικοί  προί σωπο) ηί  σε 
είνα αποί  τα μείλη του (αν προί κειται περιί είνωσης οικονομικωί ν φορείων) είνας αποί  τους λοίγους των 
παρακαί τω περιπτωί σεων: 

22.A.1. Όταν υπαί ρχει εις βαί ρος του αμεταί κλητη68 καταδικαστικηί  αποί φαση για είνα αποί  τα ακοί λουθα  
εγκληί ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οί πως αυτηί  οριίζεται στο αί ρθρο 2 της αποί φασης-πλαιίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της 24ης Οκτωβριίου 2008, για την καταπολείμηση του οργανωμείνου 
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εγκληί ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληί ματα του αί ρθρου 187 του Ποινικουί  Κωί δικα 
(εγκληματικηί  οργαί νωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, οί πως οριίζεται στο αί ρθρο 3 της συί μβασης περιί της καταπολείμησης της 
δωροδοκιίας, στην οποιία ενείχονται υπαί λληλοι των Ευρωπαϊκωί ν Κοινοτηί των ηί  των κρατωί ν-μελωί ν της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αί ρθρου 2 της αποί φασης-πλαιίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιίου της 22ας Ιουλιίου 2003, για την καταπολείμηση της δωροδοκιίας στον 
ιδιωτικοί  τομεία (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωί ς και οί πως οριίζεται στο εθνικοί  διίκαιο του 
οικονομικουί  φορεία, και τα εγκληί ματα των αί ρθρων 159Α (δωροδοκιία πολιτικωί ν προσωί πων), 236 
(δωροδοκιία υπαλληίλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιία δικαστικωί ν λειτουργωί ν), 237Α παρ. 2 (εμποριία 
επιρροηί ς – μεσαί ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκιία στον ιδιωτικοί  τομεία) του Ποινικουί  Κωί δικα, 

γ) απάτη, εις βαί ρος των οικονομικωί ν συμφεροί ντων της Ένωσης καταί  την είννοια των αί ρθρων 3 και 4 
της Οδηγιίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκουί  Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 5ης Ιουλιίου 2017 
σχετικαί  με την καταπολείμηση, μείσω του ποινικουί  δικαιίου, της απαί της εις βαί ρος των οικονομικωί ν 
συμφεροί ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληί ματα των αί ρθρων 159Α (δωροδοκιία 
πολιτικωί ν προσωί πων), 216 (πλαστογραφιία), 236 (δωροδοκιία υπαλληί λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιία 
δικαστικωί ν λειτουργωί ν), 242 (ψευδηί ς βεβαιίωση, νοί θευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμείνη κλοπηί ), 375 
(υπεξαιίρεση), 386 (απαί τη), 386Α (απαί τη με υπολογιστηί ), 386Β (απαί τη σχετικηί  με τις επιχορηγηίσεις), 
390 (απιστιία) του Ποινικουί  Κωί δικα και των αί ρθρων 155 επ. του Εθνικουί  Τελωνειακουί  Κωί δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), οί ταν αυταί  στρείφονται καταί  των οικονομικωί ν συμφεροί ντων της Ευρωπαϊκηί ς 
Ένωσης ηί  συνδείονται με την προσβοληί  αυτωί ν των συμφεροί ντων, καθωί ς και τα εγκληί ματα των 
αί ρθρων 23 (διασυνοριακηί  απαί τη σχετικαί  με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικείς διαταί ξεις για την ποινικηί  
προστασιία των οικονομικωί ν συμφεροί ντων της Ευρωπαϊκηί ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικείς δραστηριοί τητες, οί πως 
οριίζονται, αντιστοιίχως, στα αί ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκουί  
Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 15ης Μαρτιίου 2017, για την καταπολείμηση της τρομοκρατιίας και 
την αντικαταί σταση της αποί φασης-πλαισιίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιίου και για την τροποποιίηση 
της αποί φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ηί  ηθικηί  αυτουργιία ηί  συνείργεια 
ηί  αποί πειρα διαί πραξης εγκληί ματος, οί πως οριίζονται στο αί ρθρο 14 αυτηί ς, και τα εγκληί ματα των αί ρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικουί  Κωί δικα, καθωί ς και τα εγκληί ματα των αί ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηί  χρηματοδοί τηση της τρομοκρατιίας, 
οί πως αυτείς οριίζονται στο αί ρθρο 1 της Οδηγιίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκουί  Κοινοβουλιίου και του 
Συμβουλιίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικαί  με την προί ληψη της χρησιμοποιίησης του 
χρηματοπιστωτικουί  συστηί ματος για τη νομιμοποιίηση εσοί δων αποί  παραί νομες δραστηριοί τητες ηί  για 
τη χρηματοδοί τηση της τρομοκρατιίας, την τροποποιίηση του κανονισμουί  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκουί  Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου, και την καταί ργηση της οδηγιίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκουί  Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου και της οδηγιίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπηί ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκληί ματα των αί ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οί πως οριίζονται στο αί ρθρο 2 της 
Οδηγιίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουί  Κοινοβουλιίου και του Συμβουλιίου της 5ης Απριλιίου 2011, για 
την προί ληψη και την καταπολείμηση της εμποριίας ανθρωί πων και για την προστασιία των θυμαί των της, 
καθωί ς και για την αντικαταί σταση της αποί φασης-πλαιίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκληί ματα του αί ρθρου 323Α του Ποινικουί  Κωί δικα (εμποριία ανθρωί πων). Ο 
οικονομικοί ς φορείας αποκλειίεται επιίσης οί ταν το προί σωπο εις βαί ρος του οποιίου εκδοί θηκε αμεταί κλητη 
καταδικαστικηί  αποί φαση ειίναι μείλος του διοικητικουί , διευθυντικουί  ηί  εποπτικουί  οργαί νου του εν λοίγω 
οικονομικουί  φορεία ηί  είχει εξουσιία εκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σεων ηί  ελείγχου σε αυτοί . 

Η υποχρείωση του προηγουί μενου εδαφιίου αφοραί : 

α) Στις περιπτωί σεις εταιρειωί ν περιορισμείνης ευθυί νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωί ν εταιρειωί ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικωί ν Κεφαλαιουχικωί ν Εταιρειωί ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστείς. 
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β) Στις περιπτωί σεις ανωνυί μων εταιρειωί ν (Α.Ε.) τον Διευθυί νοντα Συί μβουλο, τα μείλη του Διοικητικουί  
Συμβουλιίου, καθωί ς και τα προίσωπα στα οποιία με αποί φαση του Διοικητικουί  Συμβουλιίου είχει ανατεθειί 
το συί νολο της διαχειίρισης και εκπροσωί πησης της εταιρειίας. 
 
γ) Στις περιπτωί σεις των συνεταιρισμωί ν, τα μείλη του Διοικητικουί  Συμβουλιίου, ηί  

δ) στις υποίλοιπες περιπτωί σεις νομικωί ν προσωί πων, τον, καταί  περιίπτωση, νοί μιμο  εκπροί σωπο69. 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφείρων είχει αθετηίσει τις υποχρεωί σεις του οίσον αφοραί  στην καταβοληί  φοίρων ηί  
εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης και αυτοί  είχει διαπιστωθειί αποί  δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αποί φαση με 
τελεσιίδικη και δεσμευτικηί  ισχυί , συί μφωνα με διαταί ξεις της χωί ρας οί που ειίναι εγκατεστημείνος ηί  την 
εθνικηί  νομοθεσιία  ηί /και  

β) η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί να αποδειίξει με τα καταί λληλα μείσα οί τι ο προσφείρων είχει αθετηίσει τις 
υποχρεωί σεις του οί σον αφοραί  την καταβοληί  φοί ρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης. 

Αν ο προσφείρων ειίναι Έλληνας πολιίτης ηί  είχει την εγκαταί στασηί  του στην Ελλαί δα, οι υποχρεωί σεις του 
που αφορουί ν τις εισφορείς κοινωνικηί ς ασφαί λισης καλυί πτουν, τοί σο την κυί ρια, οίσο και την επικουρικηί  
ασφαί λιση. 

Οι υποχρεωί σεις των περ. α’ και β’ θεωρειίται οί τι δεν είχουν αθετηθειί εφοίσον δεν είχουν καταστειί 
ληξιπροί θεσμες ηί  εφοίσον αυτείς είχουν υπαχθειί σε δεσμευτικοί  διακανονισμοί  που τηρειίται. 

Δεν αποκλειίεται ο προσφείρων, οί ταν είχει εκπληρωί σει τις υποχρεωί σεις του, ειίτε καταβαί λλοντας τους 
φοί ρους ηί  τις εισφορείς κοινωνικηί ς ασφαί λισης που οφειίλει, συμπεριλαμβανομείνων, καταί  περιίπτωση, 
των δεδουλευμείνων τοί κων ηί  των προστιίμων, ειίτε υπαγοί μενος σε δεσμευτικοί  διακανονισμοί  για την 
καταβοληί  τους, στο μείτρο που τηρειί τους οί ρους του δεσμευτικουί  κανονισμουί 70 

22.A.3  α) Κατ’ εξαιίρεση, για τους πιο καί τω επιτακτικουί ς λοίγους δημοίσιου συμφείροντος............71 (οί πως 
δημοί σιας υγειίας ηί  προστασιίας του περιβαί λλοντος, οι οποιίοι συμπληρωί νονται αποί  την αναθείτουσα 
αρχηί  ) δεν εφαρμοί ζονται οι παραί γραφοι  22.A.1 και 22.A.2. 

β) Κατ’ εξαιίρεση, οί ταν ο αποκλεισμοί ς ειίναι σαφωί ς δυσαναί λογος, ιδιίως οί ταν μοί νο μικραί  ποσαί  των 
φοί ρων ηί  των εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης δεν είχουν καταβληθειί ηί  οί ταν ο προσφείρων 
ενημερωί θηκε σχετικαί  με το ακριβείς ποσοί  που οφειίλεται λοίγω αθείτησης των υποχρεωί σεωί ν του οί σον 
αφοραί  στην καταβοληί  φοί ρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης σε χροίνο καταί  τον οποιίο δεν ειίχε τη 
δυνατοί τητα να λαί βει μείτρα, συί μφωνα με το τελευταιίο εδαί φιο της περ. β' της παρ. 2 του αί ρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν αποί  την εκπνοηί  της προθεσμιίας υποβοληί ς προσφοραί ς του αί ρθρου 18 της παρουί σας, 
δεν εφαρμοί ζεται 72η παραί 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) είχει αθετηί σει τις υποχρεωί σεις που προβλείπονται στην παρ. 2 του αί ρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περιί αρχωί ν που εφαρμοί ζονται στις διαδικασιίες συί ναψης δημοσιίων συμβαί σεων,                    

(β) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας τελειί υποί  πτωί χευση ηί  είχει υπαχθειί σε διαδικασιία  ειδικηί ς εκκαθαί ρισης 
ηί  τελειί υποί  αναγκαστικηί  διαχειίριση αποί  εκκαθαριστηί  ηί  αποί  το δικαστηί ριο ηί  είχει υπαχθειί σε 
διαδικασιία πτωχευτικουί  συμβιβασμουί  ηί  είχει αναστειίλει τις επιχειρηματικείς του δραστηριοί τητες ηί  είχει 
υπαχθειί σε διαδικασιία εξυγιίανσης και δεν τηρειί τους οίρους αυτηί ς ηί  εαί ν βριίσκεται σε οποιαδηί ποτε 
αναί λογη καταί σταση προκυί πτουσα αποί  παροί μοια διαδικασιία, προβλεποί μενη σε εθνικείς διαταί ξεις 
νοί μου.  

Η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί να μην αποκλειίει είναν οικονομικοί  φορεία, ο οποιίος βριίσκεται σε μια εκ των 
κατασταί σεων που αναφείρονται στην παρουί σα περιίπτωση, υποί  την προϋποί θεση οί τι η αναθείτουσα 
αρχηί  είχει αποδειίξει οί τι ο εν λοίγω φορείας ειίναι σε θείση να εκτελείσει τη συί μβαση, λαμβαί νοντας υποί ψη 
τις ισχυί ουσες διαταί ξεις και τα μείτρα για τη συνείχιση της επιχειρηματικηί ς του λειτουργιίας (παρ. 5 
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αί ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 74 

(γ) εαί ν, με την επιφυί λαξη της παραγραί φου 3β του αί ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιί ποινικωί ν 
κυρωί σεων και αί λλων διοικητικωί ν συνεπειωί ν, η αναθείτουσα αρχηί  διαθείτει επαρκωί ς ευί λογες ενδειίξεις 
που οδηγουί ν στο συμπείρασμα οί τι ο οικονομικοί ς φορείας συνηί ψε συμφωνιίες με αί λλους οικονομικουί ς 
φορειίς με στοίχο τη στρείβλωση του ανταγωνισμουί , 

(δ) εαί ν μιία καταί σταση συί γκρουσης συμφεροί ντων καταί  την είννοια του αί ρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορειί να θεραπευθειί αποτελεσματικαί  με αί λλα, λιγοί τερο παρεμβατικαί , μείσα, 

(ε) εαί ν μιία καταί σταση στρείβλωσης του ανταγωνισμουί  αποί  την προί τερη συμμετοχηί  των οικονομικωί ν 
φορείων καταί  την προετοιμασιία της διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης, συί μφωνα με οί σα οριίζονται στο 
αί ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειί να θεραπευθειί με αί λλα, λιγοί τερο παρεμβατικαί , μείσα, 

(στ) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας είχει επιδειίξει σοβαρηί  ηί  επαναλαμβανοί μενη πλημμείλεια καταί  την 
εκτείλεση ουσιωί δους απαιίτησης στο πλαιίσιο προηγουί μενης δημοίσιας συί μβασης, προηγουί μενης 
συί μβασης με αναθείτοντα φορεία ηί  προηγουί μενης συί μβασης παραχωί ρησης που ειίχε ως αποτείλεσμα 
την προί ωρη καταγγελιία της προηγουί μενης συί μβασης, αποζημιωί σεις ηί  αί λλες παροί μοιες κυρωί σεις, 

(ζ) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας είχει κριθειί είνοχος εκ προθείσεως σοβαρωί ν  απατηλωί ν δηλωί σεων, καταί  
την παροχηί  των πληροφοριωί ν που απαιτουί νται για την εξακριίβωση της απουσιίας των λοίγων 
αποκλεισμουί  ηί  την πληί ρωση των κριτηριίων επιλογηί ς, είχει αποκρυί ψει τις πληροφοριίες αυτείς ηί  δεν 
ειίναι σε θείση να προσκομιίσει τα δικαιολογητικαί  που απαιτουί νται κατ’ εφαρμογηί  του αί ρθρου 79 του ν. 
4412/2016, περιί Ευρωπαϊκουί  Ενιαιίου Εγγραί φου Συί μβασης, καθωί ς και του αί ρθρου 23 της παρουί σας, 

(η) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας επιχειίρησε να επηρεαί σει με αθείμιτο τροί πο τη διαδικασιία ληί ψης 
αποφαί σεων της αναθείτουσας αρχηί ς, να αποκτηίσει εμπιστευτικείς πληροφοριίες που ενδείχεται να του 
αποφείρουν αθείμιτο πλεονείκτημα στη διαδικασιία συί ναψης συί μβασης ηί  να παραί σχει με απατηλοί  τροί πο 
παραπλανητικείς πληροφοριίες που ενδείχεται να επηρεαί σουν ουσιωδωί ς τις αποφαί σεις που αφορουί ν 
τον αποκλεισμοί , την επιλογηί  ηί  την αναί θεση, 

(θ) εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας είχει διαπραί ξει σοβαροί  επαγγελματικοί  παραί πτωμα, το οποιίο θείτει σε 
αμφιβολιία την ακεραιοί τηταί  του. 

22.Α.5.  Αποκλειίεται αποί  τη συμμετοχηί  στη διαδικασιία συί ναψης δημοί σιας συί μβασης (διαγωνισμοί ), 
οικονομικοί ς φορείας εαί ν συντρείχουν οι προϋποθείσεις εφαρμογηί ς της παρ. 4 του αί ρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 75 

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 
εταιρεία. 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) 
ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές 
Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ο.Ο.Σ.Α.76 

22.Α.6. Η αναθείτουσα αρχηί  αποκλειίει οικονομικοί  φορεία σε οποιοδηί ποτε χρονικοί  σημειίο καταί  τη 
διαί ρκεια της διαδικασιίας συί ναψης συί μβασης, οί ταν αποδεικνυί εται οί τι αυτοί ς βριίσκεται λοίγω πραί ξεων 
ηί  παραλειίψεων αυτουί  ειίτε πριν ειίτε καταί  τη διαδικασιία, σε μιία αποί  τις περιπτωί σεις των 
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προηγουί μενων παραγραί φων. 77  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.78 

22.Α.7. Οικονομικοί ς φορείας που εμπιίπτει σε μια αποί  τις κατασταί σεις που αναφείρονται στις 
παραγραί φους 22.Α.1 και 22.Α.479, εκτοί ς αποί  την περιίπτωση β, μπορειί να προσκομιίζει στοιχειία80 
προκειμείνου να αποδειίξει οί τι τα μείτρα που είλαβε επαρκουί ν για να αποδειίξουν την αξιοπιστιία του, 
παροί τι συντρείχει ο σχετικοί ς λοίγος αποκλεισμουί . Για τον σκοποί  αυτοί ν, ο οικονομικοί ς φορείας 
αποδεικνυί ει οί τι είχει καταβαί λει ηί  είχει δεσμευθειί να καταβαί λει αποζημιίωση για ζημιίες που 
προκληί θηκαν αποί  το ποινικοί  αδιίκημα ηί  το παραί πτωμα, οί τι είχει διευκρινιίσει τα γεγονοί τα και τις 
περισταί σεις με ολοκληρωμείνο τροί πο, μείσω ενεργουί  συνεργασιίας με τις ερευνητικείς αρχείς, και είχει 
λαί βει συγκεκριμείνα τεχνικαί  και οργανωτικαί  μείτρα, καθωί ς και μείτρα σε επιίπεδο προσωπικουί  
καταί λληλα για την αποφυγηί  περαιτείρω ποινικωί ν αδικημαί των ηί  παραπτωμαί των. 81 Τα μείτρα που 
λαμβαί νονται αποί  τους οικονομικουί ς φορειίς αξιολογουί νται σε συναί ρτηση με τη σοβαροί τητα και τις 
ιδιαιίτερες περισταί σεις του ποινικουί  αδικηί ματος ηί  του παραπτωί ματος. Εαί ν τα στοιχειία κριθουί ν 
επαρκηί , ο εν λοίγω οικονομικοί ς φορείας δεν αποκλειίεται αποί  τη διαδικασιία συί ναψης συί μβασης. Αν τα 
μείτρα κριθουί ν ανεπαρκηί , γνωστοποιειίται στον οικονομικοί  φορεία το σκεπτικοί  της αποί φασης αυτηί ς. 
Οικονομικοί ς φορείας που είχει αποκλειστειί, συί μφωνα με τις κειίμενες διαταί ξεις, με τελεσιίδικη αποί φαση, 
αποί  τη συμμετοχηί  σε διαδικασιίες συί ναψης συί μβασης ηί  αναί θεσης παραχωί ρησης δεν μπορειί να καί νει 
χρηί ση της ανωτείρω δυνατοί τητας καταί  την περιίοδο του αποκλεισμουί  που οριίζεται στην εν λοίγω 
αποί φαση 

22.Α.8. Η αποί φαση για την διαπιίστωση της επαί ρκειας ηί  μη των επανορθωτικωί ν μείτρων καταί  την 
προηγουί μενη παραί γραφο εκδιίδεται συί μφωνα με τα οριζοί μενα στις παρ. 8 και 9 του αί ρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 82 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 83 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφοραί  την καταλληλοί τητα για την αί σκηση της επαγγελματικηί ς δραστηριοί τητας, απαιτειίται  οι 
οικονομικοιί φορειίς να ειίναι εγγεγραμμείνοι στο σχετικοί  επαγγελματικοί  μητρωί ο που τηρειίται στο 
κραί τος εγκαταί στασηί ς τους. Ειδικαί  οι προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι στην Ελλαί δα απαιτειίται 
να ειίναι εγγεγραμμείνοι στο Μητρωί ο Εργοληπτικωί ν Επιχειρηί σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικοί  διαί στημα 
που εξακολουθουί ν να ισχυί ουν οι μεταβατικείς διαταί ξεις του αί ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ηί  στο Μητρωί ο 
Εργοληπτικωί ν Επιχειρηί σεων Δημοίσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποί  την είναρξη ισχυί ος του τελευταιίου ηί  
στα Μητρωί α Περιφερειακωί ν Ενοτηί των84, αναί  περιίπτωση, στην κατηγοριία/-ιες είργου του αί ρθρου 21 
της παρουί σας85. Οι προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι σε κραί τος μείλος της Ευρωπαϊκηί ς Ένωσης 
απαιτειίται να ειίναι εγγεγραμμείνοι στα Μητρωί α του παραρτηί ματος ΧΙ του Προσαρτηί ματος Α του ν. 
4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια86 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  
Ειδικαί  οι εργοληπτικείς επιχειρηί σεις που ειίναι εγγεγραμμείνες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικοί  διαί στημα που 
εξακολουθουί ν να ισχυί ουν οι μεταβατικείς διαταί ξεις του αί ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρείπει να 
υπερβαιίνουν τα ανωί τατα επιτρεπταί  οί ρια ανεκτείλεστου υπολοιίπου εργολαβικωί ν συμβαί σεων, 
συί μφωνα με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οί πως ισχυί ει. 
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Μεταί  αποί  τη ληί ξη των ως αί νω μεταβατικωί ν διαταί ξεων και την πληί ρη είναρξη ισχυί ος του π.δ 71/2019, 
οι εργοληπτικείς επιχειρηίσεις που ειίναι εγγεγραμμείνες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρείπει να υπερβαιίνουν 
τα ανωί τατα επιτρεπταί  οί ρια ανεκτείλεστου υπολοιίπου εργολαβικωί ν συμβαί σεων, συί μφωνα με τα 
ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 64 αυτουί . 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα87 

Για την Κατηγοριία Έργων  «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» στη βασικηί  της στελείχωση τουλαί χιστον είναν (1) τεχνικοί  
Μ.Ε.Κ. Β` βαθμιίδας ηί  δυί ο (2) τεχνικουί ς Μ.Ε.Κ. Α` βαθμιίδας, οί πως ισχυί ει για το μεταβατικοί  χρονικοί  
διαί στημα ισχυί ος των αί ρθρων 80 είως 110 του ν. 3669/2008, οί πως αυτοί  προκυί πτει αποί  το αί ρθρο 65 
του π.δ. 71/2019 και την πληί ρη είναρξη ισχυί ος του  τελευταιίου. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικαί  αποί  τα μείλη της είνωσης.  

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης88 

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

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

Όσον αφοραί  τα κριτηί ρια της οικονομικηί ς και χρηματοοικονομικηί ς επαί ρκειας και τα κριτηί ρια σχετικαί  
με την τεχνικηί  και επαγγελματικηί  ικανοίτητα, είνας οικονομικοί ς φορείας μπορειί, να στηριίζεται στις 
ικανοί τητες αί λλων φορείων, ασχείτως της νομικηί ς φυί σης των δεσμωί ν του με αυτουί ς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφοραί  τα κριτηί ρια που σχετιίζονται με τους τιίτλους σπουδωί ν και τα επαγγελματικαί  προσοί ντα 
που οριίζονται στην περιίπτωση στ του Μείρους ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του Προσαρτηί ματος Α ν. 
4412/2016 ηί  με την σχετικηί  επαγγελματικηί  εμπειριία, οι οικονομικοιί φορειίς, μπορουί ν να βασιίζονται 
στις ικανοί τητες αί λλων φορείων μοί νο εαί ν οι τελευταιίοι θα εκτελείσουν τις εργασιίες ηί  τις υπηρεσιίες για 
τις οποιίες απαιτουί νται οι συγκεκριμείνες ικανοί τητες. 

Όταν ο οικονομικοί ς φορείας στηριίζεται στις ικανοίτητες αί λλων φορείων οί σον αφοραί  τα κριτηί ρια που 
σχετιίζονται με την οικονομικηί  και χρηματοοικονομικηί  επαί ρκεια, ο οικονομικοί ς φορείας και αυτοιί οι 
φορειίς ειίναι αποί  κοινουί  υπευί θυνοι89 για την εκτείλεση της συί μβασης. 

Στην περιίπτωση είνωσης οικονομικωί ν φορείων, η είνωση μπορειί να στηριίζεται στις ικανοί τητες των 
συμμετεχοί ντων στην είνωση ηί  αί λλων φορείων (για τα κριτηί ρια της οικονομικηί ς και 
χρηματοοικονομικηί ς επαί ρκειας και τα κριτηίρια σχετικαί  με την τεχνικηί  και επαγγελματικηί  ικανοίτητα). 
Η αναθείτουσα αρχηί  ελείγχει, συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 23 της παρουί σας, εαί ν οι φορειίς, στις 
ικανοί τητες των οποιίων προτιίθεται να στηριχθειί ο προσφείρων, πληρουί ν τα σχετικαί  κριτηί ρια επιλογηί ς 
και, εαί ν συντρείχουν λοίγοι αποκλεισμουί  καταί  τα οριζοί μενα στην παρουί σα διακηί ρυξη.  
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας. 
Η αντικαταί σταση του φορεία, στις ικανοί τητες του οποιίου στηριίζεται ο οικονομικοί ς φορείας που δεν 
πληροιί σχετικοί  κριτηί ριο επιλογηί ς  ηί  για τον οποιίον συντρείχουν λοίγοι αποκλεισμουί  της παρουί σας, 
γιίνεται κατοί πιν προί σκλησης προς τον οικονομικοί  φορεία, εντοί ς τριαί ντα (30) ημερωί ν αποί  την 
ημερομηνιία κοινοποιίησης της προί σκλησης στον οικονομικοί  φορεία, για καί θε τριίτο στις ικανοί τητες του 
οποιίου στηριίζεται, στο πλαιίσιο της παρουί σας διαδικασιίας αναί θεσης συί μβασης. Ο φορείας με τον οποιίο 
αντικαθιίσταται ο φορείας του προηγουί μενου εδαφιίου δεν επιτρείπεται να αντικατασταθειί εκ νείου. 
Η εκτείλεση των ......90 γιίνεται υποχρεωτικαί  αποί  τον προσφείροντα ηί , αν η προσφοραί  υποβαί λλεται αποί  
είνωση οικονομικωί ν φορείων, αποί  είναν αποί  τους συμμετείχοντες στην είνωση αυτηί . 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής91 
23.1 Καταί  την υποβοληί  προσφορωί ν οι οικονομικοιί φορειίς υποβαί λλουν το Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο 
Συί μβασης (ΕΕΕΣ), συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιίο 
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ισοδυναμειί με  ενημερωμείνη υπευί θυνη δηί λωση, με τις συνείπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταί σταση των πιστοποιητικωί ν που εκδιίδουν δημοίσιες αρχείς ηί  
τριίτα μείρη, επιβεβαιωί νοντας οί τι ο εν λοίγω οικονομικοί ς φορείας πληροιί τις ακοί λουθες προϋποθείσεις: 
α) δεν βριίσκεται σε μιία αποί  τις κατασταί σεις του αί ρθρου 22 Α της παρουί σας, 
β) πληροιί τα σχετικαί  κριτηί ρια επιλογηί ς τα οποιία είχουν καθορισθειί, συί μφωνα με το αί ρθρο 22 Β-Ε της 
παρουί σας. 
Σε οποιοδηί ποτε χρονικοί  σημειίο καταί  τη διαί ρκεια της διαδικασιίας, μπορειί να ζητηθειί αποί  τους 
προσφείροντες να υποβαί λλουν οί λα ηί  ορισμείνα δικαιολογητικαί  της εποί μενης παραγραί φου, οί ταν αυτοί  
απαιτειίται για την ορθηί  διεξαγωγηί  της διαδικασιίας. 
Το ΕΕΕΣ φείρει υπογραφηί  με ημερομηνιία εντοί ς του χρονικουί  διαστηί ματος, καταί  το οποιίο μπορουί ν να 
υποβαί λονται προσφορείς.  
Αν στο διαί στημα που μεσολαβειί μεταξυί  της ημερομηνιίας υπογραφηί ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικηί ς 
ημερομηνιίας υποβοληί ς προσφορωί ν είχουν επείλθει μεταβολείς στα δηλωθείντα στοιχειία, εκ μείρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικοί ς φορείας αποσυί ρει την προσφοραί  του, χωριίς να απαιτειίται αποί φαση της 
αναθείτουσας αρχηί ς. Στη συνείχεια μπορειί να την υποβαί λει εκ νείου με επιίκαιρο ΕΕΕΣ.92. 
Ο οικονομικοί ς φορείας δυί ναται να διευκρινιίζει τις δηλωί σεις και πληροφοριίες που παρείχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτικηί  υπευί θυνη δηί λωση, την οποιία υποβαί λλει μαζιί με το ΕΕΕΣ.  
Καταί  την υποβοληί  του ΕΕΕΣ, καθωί ς και της συνοδευτικηί ς υπευί θυνης δηί λωσης, ειίναι δυνατηί , με μοί νη 
την υπογραφηί  του καταί  περιίπτωση εκπροσωί που του οικονομικουί  φορεία, η προκαταρκτικηί  αποί δειξη 
των λοίγων αποκλεισμουί  που αναφείρονται στο αί ρθρο 22.Α.1 της παρουί σας, για το συί νολο των 
φυσικωί ν προσωί πων που ειίναι μείλη του διοικητικουί , διευθυντικουί  ηί  εποπτικουί  οργαί νου του ηί  είχουν 
εξουσιία εκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σεων ηί  ελείγχου σε αυτοί ν 93. 
Ως εκπροί σωπος του οικονομικουί  φορεία, για την εφαρμογηί  του παροί ντος, νοειίται ο νοί μιμος 
εκπροί σωπος αυτουί , οί πως προκυί πτει αποί  το ισχυί ον καταστατικοί  ηί  το πρακτικοί  εκπροσωί πησηί ς του 
καταί  το χροί νο υποβοληί ς της προσφοραί ς ηί  το αρμοδιίως εξουσιοδοτημείνο φυσικοί  προίσωπο να 
εκπροσωπειί τον οικονομικοί  φορεία για διαδικασιίες συί ναψης συμβαί σεων ηί  για τη συγκεκριμείνη 
διαδικασιία συί ναψης συί μβασης94. 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού95, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης96 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
Επισημαιίνεται οί τι, καταί  την απαί ντηση οικονομικουί  φορεία στο ερωί τημα του ΕΕΕΣ ηί  αί λλου αντιίστοιχου 
εντυί που ηί  δηί λωσης για συί ναψη συμφωνιωί ν με αί λλους οικονομικουί ς φορειίς με στοίχο τη στρείβλωση 
του ανταγωνισμουί , η συνδρομηί  περισταί σεων, οί πως η τριετηί ς παραγραφηί  της παρ. 10 του αί ρθρου 73, 
περιί λοίγων αποκλεισμουί , ηί  η εφαρμογηί  της παρ. 3β του αί ρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυί εται 
στο σχετικοί  πεδιίο που προβαί λλει κατοί πιν θετικηί ς απαί ντησης. 
Οι προηγουί μενες αρνητικείς απαντηίσεις στο ανωτείρω ερωί τημα του ΕΕΕΣ ηί  αί λλου αντιίστοιχου εντυί που 
ηί  δηί λωσης, αποί  οικονομικουί ς φορειίς οι οποιίοι εμπιίπτουν στο πεδιίο εφαρμογηί ς της παρ. 3β του αί ρθρου 
44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουί ν τον λοίγο αποκλεισμουί  των περ. ζ’ ηί / και θ’ της παρ. 4 του 
αί ρθρου 73 του παροί ντος και δεν απαιτειίται να δηλωθουί ν καταί  τη συμπληίρωση του ΕΕΕΣ και καί θε 
αντιίστοιχου εντυί που. 
Όσον αφοραί  τις υποχρεωί σεις  για την καταβοληί  φοίρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης (περ. α’ και 
β’ της παρ. 2 του αί ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτείς θεωρειίται οί τι δεν είχουν αθετηθειί εφοί σον δεν 
είχουν καταστειί ληξιπροί θεσμες ηί  εφοί σον είχουν υπαχθειί σε δεσμευτικοί  διακανονισμοί  που τηρειίται. 
Στην περιίπτωση αυτηί , ο οικονομικοί ς φορείας δεν υποχρεουί ται να απαντηίσει καταφατικαί  στο σχετικοί  
πεδιίο του ΕΕΕΣ, με το οποιίο ερωταί ται εαί ν ο οικονομικοί ς φορείας είχει ανεκπληί ρωτες υποχρεωί σεις οίσον 
αφοραί  στην καταβοληί  φοί ρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης ηί , καταί  περιίπτωση, εαί ν είχει 
αθετηίσει τις παραπαί νω υποχρεωί σεις του. 97 
Στην περιίπτωση υποβοληί ς προσφοραί ς αποί  είνωση οικονομικωί ν φορείων, το Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο 
Έγγραφο Συί μβασης (ΕΕΕΣ), υποβαί λλεται χωρισταί  αποί  καί θε μείλος της είνωσης. 
Στην περιίπτωση που προσφείρων οικονομικοί ς φορείας δηλωί νει στο Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο 
Συί μβασης (ΕΕΕΣ) την προίθεσηί  του για αναί θεση υπεργολαβιίας, υποβαί λλει μαζιί με το δικοί  του ΕΕΕΣ και 
το ΕΕΕΣ  του υπεργολαί βου. 
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Στην περιίπτωση που προσφείρων οικονομικοί ς φορείας στηριίζεται στις ικανοίτητες ενοί ς ηί  περισσοί τερων 
φορείων υποβαί λλει μαζιί με το δικοί  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καί θε φορεία, στις ικανοί τητες του οποιίου 
στηριίζεται. 
Τείλος, επισημαιίνεται οί τι οι προσφείροντες δηλωί νουν το ανεκτείλεστο υποί λοιπο εργολαβικωί ν 
συμβαί σεων στο Μείρος IV του ΕΕΕΣ, Ενοί τητα Β («Οικονομικηί  και Χρηματοοικονομικηί  Επαί ρκεια»), στο 
πεδιίο «Λοιπείς οικονομικείς ηί  χρηματοοικονομικείς απαιτηί σεις». 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαιίωμα συμμετοχηί ς και οι οί ροι και προϋποθείσεις συμμετοχηί ς, οί πως οριίστηκαν στα αί ρθρα 21 και 
22 της παρουί σας, κριίνονται: 
α) καταί  την υποβοληί  της προσφοραί ς, με την υποβοληί  του ΕΕΕΣ,  
β) καταί  την υποβοληί  των δικαιολογητικωί ν κατακυί ρωσης, συί μφωνα με το αί ρθρο 4.2 (α  είως δ) και  
γ)καταί  την εξείταση της υπευί θυνης δηί λωσης, συί μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του αί ρθρου 105 του 
ν.4412/16, και στο αί ρθρο 4.2  (ε) της παρουί σας. 
Στην περιίπτωση που προσφείρων οικονομικοί ς φορείας ηί  είνωση αυτωί ν στηριίζεται στις ικανοί τητες 
αί λλων φορείων, συί μφωνα με το αί ρθρο 22.ΣΤ της παρουί σας, οι φορειίς στην ικανοί τητα των οποιίων 
στηριίζεται ο προσφείρων οικονομικοί ς φορείας ηί  είνωση αυτωί ν, υποχρεουί νται στην υποβοληί  των 
δικαιολογητικωί ν που αποδεικνυί ουν οί τι δεν συντρείχουν οι λοίγοι αποκλεισμουί  του αί ρθρου 22 Α της 
παρουί σας και οί τι πληρουί ν τα σχετικαί  κριτηίρια επιλογηί ς καταί  περιίπτωση (αί ρθρου 22 Β – Ε). 
Οι οικονομικοιί φορειίς δεν υποχρεουί νται να υποβαί λλουν δικαιολογητικαί  ηί  αί λλα αποδεικτικαί  στοιχειία, 
αν και στο μείτρο που η αναθείτουσα αρχηί  είχει τη δυνατοί τητα να λαμβαί νει τα πιστοποιητικαί  ηί  τις 
συναφειίς πληροφοριίες απευθειίας μείσω προί σβασης σε εθνικηί  βαί ση δεδομείνων σε οποιοδηί ποτε κραί τος 
- μείλος της Ένωσης, η οποιία διατιίθεται δωρεαί ν, οί πως εθνικοί  μητρωί ο συμβαί σεων, εικονικοί  φαί κελο 
επιχειίρησης, ηλεκτρονικοί  συί στημα αποθηί κευσης εγγραί φων ηί  συί στημα προεπιλογηί ς. Η δηί λωση για την 
προί σβαση σε εθνικηί  βαί ση δεδομείνων εμπεριείχεται στο Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο Συί μβασης (ΕΕΕΣ). 
Η δηί λωση για την προίσβαση σε εθνικηί  βαί ση δεδομείνων εμπεριείχεται  στο Ευρωπαϊκοί  Ενιαιίο Έγγραφο 
Συί μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποιίο περιείχονται επιίσης οι πληροφοριίες που απαιτουί νται για τον 
συγκεκριμείνο σκοποί , οίπως η ηλεκτρονικηί  διευί θυνση της βαί σης δεδομείνων, τυχοί ν δεδομείνα 
αναγνωί ρισης και, καταί  περιίπτωση, η απαραιίτητη δηί λωση συναιίνεσης.  
Οι οικονομικοιί φορειίς δεν υποχρεουί νται να υποβαί λουν δικαιολογητικαί , οί ταν η αναθείτουσα αρχηί  που 
είχει αναθείσει τη συί μβαση διαθείτει ηί δη τα δικαιολογητικαί  αυταί . 
Όλα τα αποδεικτικαί  είγγραφα του αί ρθρου 23.3 είως 23.10 της παρουί σας, υποβαί λλονται και γιίνονται 
αποδεκταί , συί μφωνα με τα αναλυτικαί  οριζοί μενα στο αί ρθρο 4.2 (β) της παρουί σας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Ο προσωρινοί ς αναί δοχος, κατοί πιν σχετικηί ς ηλεκτρονικηί ς προίσκλησης αποί  την αναθείτουσα αρχηί , 
υποβαί λλει τα ακοί λουθα δικαιολογητικαί , καταί  τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 4.2 της παρουί σας98: 

Για την αποί δειξη της μη συνδρομηί ς των λοίγων αποκλεισμουί  του άρθρου 22Α, ο προσωρινοί ς αναί δοχος 
υποβαί λλει  αντιίστοιχα τα παρακαί τω δικαιολογητικαί : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ηί , ελλειίψει αυτουί , ισοδυί ναμου εγγραί φου που εκδιίδεται αποί  
αρμοί δια δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αρχηί  του κραί τους-μείλους ηί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί που 
ειίναι εγκατεστημείνος ο εν λοίγω οικονομικοί ς φορείας, αποί  το οποιίο προκυί πτει οί τι πληρουί νται αυτείς οι 
προϋποθείσεις, που να είχει εκδοθειί είως τρεις (3) μηί νες πριν αποί  την υποβοληί  του99. Η υποχρείωση 
προσκοί μισης του ως αί νω αποσπαί σματος αφοραί  και τα προί σωπα των τελευταιίων  τεσσαί ρων εδαφιίων  
της παραγραί φου Α.1 του αί ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  την αρμοί δια αρχηί  του 
οικειίου κραί τους - μείλους ηί  χωί ρας, περιί του οί τι είχουν εκπληρωθειί οι υποχρεωί σεις του οικονομικουί  
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φορεία, οί σον αφοραί  στην καταβοληί  φοί ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβοληί  των 
εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης (ασφαλιστική ενημερότητα)100, συί μφωνα με την ισχυί ουσα 
νομοθεσιία του κραί τους εγκαταί στασης ηί  την ελληνικηί  νομοθεσιία αντιίστοιχα, 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 του101. 

Για τους προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι ηί  εκτελουί ν είργα στην Ελλαί δα τα σχετικαί  
δικαιολογητικαί  που υποβαί λλονται ειίναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιίδεται αποί  την Ανεξαί ρτητη Αρχηί  Δημοσιίων 
Εσοί δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικοί  φορεία και για τις κοινοπραξιίες στις οποιίες συμμετείχει για τα 
δημοί σια είργα που ειίναι σε εξείλιξη. Οι αλλοδαποιί προσφείροντες θα υποβαί λλουν υπευί θυνη δηί λωση102 
περιί του οί τι δεν είχουν υποχρείωση καταβοληί ς φοί ρων στην Ελλαί δα. Σε περιίπτωση που είχουν τείτοια 
υποχρείωση θα υποβαί λλουν σχετικοί  αποδεικτικοί  της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιίδεται αποί  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικηί  
ενημεροί τητα καλυί πτει τις ασφαλιστικείς υποχρεωί σεις του προσφείροντος οικονομικουί  φορεία α) ως 
φυσικοί  ηί  νομικοί  προί σωπο για το προσωπικοί  τους με σχείση εξαρτημείνης εργασιίας, β) για είργα που 
εκτελειί μοί νος του ηί  σε κοινοπραξιία καθωί ς και γ)  για τα στελείχη-μηχανικουί ς του που στελεχωί νουν το 
πτυχιίο της εργοληπτικηί ς επιχειίρησης και που είχουν υποχρείωση ασφαί λισης στον eΕΦΚΑ (τομείας 
πρωί ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημείνοι στην Ελλαί δα οικονομικοιί φορειίς υποβαί λλουν αποδεικτικοί  
ασφαλιστικηί ς ενημεροί τητας (κυί ριας και επικουρικηί ς ασφαί λισης) για το προσωπικοί  τους με σχείση 
εξαρτημείνης εργασιίας. Δεν αποτελουί ν αποί δειξη ενημεροί τητας της προσφείρουσας εταιριίας, 
αποδεικτικαί  ασφαλιστικηί ς ενημεροί τητας  των φυσικωί ν προσωί πων που στελεχωί νουν το πτυχιίο της 
εταιριίας ως εταιίροι. Οι αλλοδαποιί προσφείροντες (φυσικαί  και νομικαί  προί σωπα), που δεν υποβαί λουν 
τα αί νω αποδεικτικαί , υποβαί λλουν υπευί θυνη δηί λωση περιί του οί τι δεν απασχολουί ν προσωπικοί , για το 
οποιίο υπαί ρχει υποχρείωση ασφαί λισης σε ημεδαπουί ς ασφαλιστικουί ς οργανισμουί ς. Αν απασχολουί ν 
τείτοιο προσωπικοί , πρείπει να υποβαί λλουν σχετικοί  αποδεικτικοί  ασφαλιστικηί ς ενημεροί τητας 
εκδιδοί μενο αποί  τον eΕΦΚΑ.  

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφείροντος οί τι δεν είχει εκδοθειί δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αποί φαση με 
τελεσιίδικη και δεσμευτικηί  ισχυί  για την αθείτηση των υποχρεωί σεωί ν του οίσον αφοραί  στην καταβοληί  
φοί ρων ηί  εισφορωί ν κοινωνικηί ς ασφαί λισης.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22103: πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  την αρμοί δια 
δικαστικηί  ηί  διοικητικηί  αρχηί  του οικειίου κραί τους - μείλους ηί  χωί ρας, που να είχει εκδοθειί είως τρεις (3) 
μηί νες πριν αποί  την υποβοληί  του104.  
Για τους οικονομικουί ς φορειίς που ειίναι εγκαταστημείνοι ηί  εκτελουί ν είργα στην Ελλαί δα: 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»105, με το οποιίο βεβαιωί νεται οί τι δεν 
τελουί ν υποί  πτωί χευση, πτωχευτικοί  συμβιβασμοί , αναγκαστικηί  διαχειίριση, δεν είχουν υπαχθειί σε 
διαδικασιία εξυγιίανσης  καθωί ς και  οί τι το νομικοί  προί σωπο δεν είχει τεθειί υποί  εκκαθαί ριση με δικαστικηί  
αποί φαση. Το εν λοίγω πιστοποιητικοί  εκδιίδεται αποί  το αρμοί διο πρωτοδικειίο της είδρας του οικονομικουί  
φορεία.  
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συί μφωνα με τις κειίμενες διαταί ξεις, ως καί θε 
φοραί  ισχυί ουν.  Τα φυσικαί  προί σωπα δεν υποβαί λλουν πιστοποιητικοί  περιί μη θείσης σε εκκαθαί ριση.  
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
(δ) Αν το κραί τος-μείλος ηί  χωί ρα δεν εκδιίδει τα υποί  των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικαί  ηί  οί που τα 
πιστοποιητικαί  αυταί  δεν καλυί πτουν οί λες τις περιπτωί σεις υποί   1 και 2 και 4 (β) του αί ρθρου 22 Α, το 
είγγραφο ηί  το πιστοποιητικοί  μπορειί να αντικαθιίσταται αποί  είνορκη βεβαιίωση ηί , στα κραί τη - μείλη ηί  
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στις χωί ρες οί που δεν προβλείπεται είνορκη βεβαιίωση, αποί  υπευί θυνη δηί λωση του ενδιαφερομείνου 
ενωί πιον αρμοί διας δικαστικηί ς ηί  διοικητικηί ς αρχηί ς, συμβολαιογραί φου ηί  αρμοί διου επαγγελματικουί  ηί  
εμπορικουί  οργανισμουί  του κραί τους μείλους ηί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί που ειίναι 
εγκατεστημείνος ο οικονομικοί ς φορείας. 

Στην περιίπτωση αυτηί  οι αρμοί διες δημοίσιες αρχείς παρείχουν επιίσημη δηίλωση στην οποιία αναφείρεται 
οί τι δεν εκδιίδονται τα είγγραφα ηί  τα  πιστοποιητικαί  της παρουί σας παραγραί φου ηί  οί τι τα είγγραφα ηί  τα  
πιστοποιητικαί  αυταί  δεν καλυί πτουν οί λες τις περιπτωί σεις που αναφείρονται στα υποί   1 και 2 και 4 (β) 
του αί ρθρου 22 Α της παρουί σας  

Οι επιίσημες δηλωί σεις καθιίστανται διαθείσιμες μείσω του επιγραμμικουί  αποθετηριίου πιστοποιητικωί ν 
(e-Certis) 106 του αί ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπείς περιπτωί σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22107, υποβαί λλεται υπευί θυνη 
δηί λωση του προσφείροντος οί τι δεν συντρείχουν στο προί σωποί  του οι οριζοί μενοι λοίγοι αποκλεισμουί 108. 

Ειδικαί  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22109, για τις εργοληπτικείς 
επιχειρηίσεις που ειίναι εγγεγραμμείνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαί λλονται πιστοποιητικαί  χορηγουί μενα αποί  τα 
αρμοί δια επιμελητηίρια και φορειίς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οί πως προβλείπεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) αποί φαση, περιί ενημεροί τητας πτυχιίου, οί πως ισχυί ει, αποί  τα 
οποιία αποδεικνυί εται οί τι τα προί σωπα με βεβαιίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωί νουν την εργοληπτικηί  
επιχειίρηση, δεν είχουν διαπραί ξει σοβαροί  επαγγελματικοί  παραί πτωμα. 

Μεταί  τη ληί ξη ισχυί ος των μεταβατικωί ν διαταί ξεων του αί ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληί ρη 
είναρξη ισχυί ος των διαταί ξεωί ν του τελευταιίου, για τις εγγεγραμμείνες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικείς 
επιχειρηίσεις, η μη συνδρομηί  του ως αί νω λοίγου αποκλεισμουί  περιί σοβαρουί  επαγγελματικουί  
παραπτωί ματος, αποδεικνυί εται με την υποβοληί  του πιστοποιητικουί  του Τμηί ματος ΙΙ του εν λοίγω 
μητρωί ου που συνισταί  επιίσημο καταί λογο, συί μφωνα με τα ειδικοί τερα προβλεποί μενα στο αί ρθρο 47 του 
ως αί νω π.δ. 

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

Για την αποί δειξη της μη συνδρομηί ς του λοίγου αποκλεισμουί  της παραγραί φου Α.5 του αί ρθρου 22  
υποβαί λλονται, εφοίσον ο προσωρινοί ς αναί δοχος ειίναι ανωί νυμη εταιριία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 110, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη 
εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό 
πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία 111 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 
ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  
22.Α.5. 112 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
- Πιστοποιητικοί  ΓΕΜΗ, αποί  το οποιίο να προκυί πτει οί τι οι μετοχείς ειίναι ονομαστικείς που να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.113 
- Αναλυτικηί  καταί σταση με τα στοιχειία των μετοίχων της εταιρειίας και τον αριθμοί  των μετοχωί ν καί θε 
μετοίχου (μετοχολοίγιο), οί πως τα στοιχειία αυταί  ειίναι καταχωρημείνα στο βιβλιίο μετοίχων της εταιρειίας, 
το πολυί  τριαί ντα (30) εργαί σιμες ημείρες  πριν αποί  την ημείρα υποβοληί ς της προσφοραί ς. 

Ειδικοί τερα: 
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α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομιίζουν μοί νο την αναλυτικηί  καταί σταση με τα στοιχειία των μετοίχων της εταιρειίας και τον 
αριθμοί  των μετοχωί ν καί θε μετοίχου (μετοχολοίγιο), οί πως τα στοιχειία αυταί  ειίναι καταχωρημείνα στο 
βιβλιίο μετοίχων της εταιρειίας, το πολυί  τριαί ντα (30) εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την ημείρα υποβοληί ς 
της προσφοραί ς καθωί ς η απαιίτηση για την υποβοληί  του πιστοποιητικουί  αποί  το οποιίο να προκυί πτει 
οί τι οι μετοχείς ειίναι ονομαστικείς, καλυί πτεται συί μφωνα με τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 23.9 της παρουί σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφοί σον,καταί  το διίκαιο της είδρας τους, ,: 

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

μετοχές είναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες 
πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολής της προσφοράς.  

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

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα 
αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, 
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρείας.  
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
Ελλειίψεις στα δικαιολογητικαί  ονομαστικοποιίησης των μετοχωί ν συμπληρωί νονται, καταί  το αί ρθρο 9 της 
παρουί σας. 

Περαιτείρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαί λλεται η υπευί θυνη δηί λωση της κοινηί ς αποί φασης 
των Υπουργωί ν Αναί πτυξης και Επικρατειίας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμείνη 
συί μφωνα με το αί ρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την περιίπτωση του αί ρθρου 22.Α.9. της παρουί σας διακηί ρυξης, υπευί θυνη δηίλωση του 
προσφείροντος οί τι δεν είχει εκδοθειί σε βαί ρος του αποί φαση αποκλεισμουί . 

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
(α) Όσον αφοραί  την καταλληλοί τητα για την αί σκηση της επαγγελματικηί ς δραστηριοί τητας, οι 
προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι στην Ελλαί δα υποβαί λλουν βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.ΕΠ 
μείχρι τη ληί ξη της μεταβατικηί ς περιοί δου ισχυί ος, συί μφωνα με το αί ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποί  
την πληί ρη είναρξη ισχυί ος του τελευταιίου βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Τμηί μα Ι του Μητρωί ου 
Εργοληπτικωί ν Επιχειρηίσεων Δημοσιίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)114, ηί  βεβαιίωση εγγραφηί ς στα Μητρωί α 
Περιφερειακωί ν Ενοτηίτων, αναί  περιίπτωση, στην κατηγοριία είργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» (Α2η ΤΑΞΗ και ΑΝΩ). 
(β) Οι προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι σε λοιπαί  κραί τη μείλη της Ευρωπαϊκηί ς Ένωσης 
προσκομιίζουν τις δηλωί σεις και πιστοποιητικαί  που περιγραί φονται στο Παραί ρτημα XI του 
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Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προσφείροντες που ειίναι εγκατεστημείνοι σε κραί τος μείλος του Ευρωπαϊκουί  Οικονομικουί  Χωί ρου 
(Ε.Ο.Χ) ηί  σε τριίτες χωί ρες που είχουν υπογραί ψει και κυρωί σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  που η υποί  αναί θεση 
δημοί σια συί μβαση καλυί πτεται αποί  τα Παραρτηί ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικείς σημειωί σεις του 
σχετικουί  με την Ένωση Προσαρτηί ματος I της ως αί νω Συμφωνιίας, ηί  σε τριίτες χωί ρες που δεν εμπιίπτουν 
στην προηγουί μενη  περιίπτωση και είχουν συναί ψει διμερειίς ηί  πολυμερειίς συμφωνιίες με την Ένωση σε 
θείματα διαδικασιωί ν αναί θεσης δημοσιίων συμβαί σεων, προσκομιίζουν πιστοποιητικοί  αντιίστοιχου 
επαγγελματικουί  ηί  εμπορικουί  μητρωί ου. Στην περιίπτωση που χωί ρα δεν τηρειί τείτοιο μητρωί ο, το 
είγγραφο ηί  το πιστοποιητικοί  μπορειί να αντικαθιίσταται αποί  είνορκη βεβαιίωση ηί , στα κραί τη - μείλη ηί  
στις χωί ρες οί που δεν προβλείπεται είνορκη βεβαιίωση, αποί  υπευί θυνη δηί λωση του ενδιαφερομείνου 
ενωί πιον αρμοί διας δικαστικηί ς ηί  διοικητικηί ς αρχηί ς, συμβολαιογραί φου ηί  αρμοί διου επαγγελματικουί  ηί  
εμπορικουί  οργανισμουί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί που ειίναι εγκατεστημείνος ο οικονομικοί ς 
φορείας, οί τι δεν τηρειίται τείτοιο μητρωί ο και οί τι ασκειί τη δραστηριοί τητα του αί ρθρου 21 της παρουί σας. 
Τα ως αί νω δικαιολογητικαί  υποί  α), β) και γ) γιίνονται αποδεκταί , εφοί σον είχουν εκδοθειί είως τριαί ντα (30) 
εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την υποβοληί  τους, εκτοί ς αν συί μφωνα με τις ειδικοί τερες διαταί ξεις είκδοσης 
αυτωί ν προβλείπεται συγκεκριμείνος χροίνος ισχυί ος και ειίναι σε ισχυί  καταί  την υποβοληί  τους115 
 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
Η οικονομικηί  και χρηματοοικονομικηί  επαί ρκεια των οικονομικωί ν φορείων αποδεικνυί εται: 
(α) για τις εγγεγραμμείνες εργοληπτικείς επιχειρηίσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηί  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 
• ειίτε αποί  τη βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιία αποτελειί τεκμηί ριο των πληροφοριωί ν που 

περιείχει, για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (Α2 Τάξη και Άνω), μείχρι τη ληί ξη της 
μεταβατικηί ς περιοί δου ισχυί ος, συί μφωνα με το αί ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποί  την πληί ρη 
είναρξη ισχυί ος του τελευταιίου, βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Τμηί μα ΙΙ του Μητρωί ου Εργοληπτικωί ν 
Επιχειρηίσεων Δημοσιίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ειίτε, στην περιίπτωση που οι απαιτηί σεις του αί ρθρου 22.Γ δεν καλυί πτονται  αποί  την ως αί νω  
βεβαιίωση εγγραφηί ς, με την υποβοληί  ενοί ς ηί  περισσοίτερων αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που 
προβλείπονται στο Μείρος Ι του Παραρτηί ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαί  μείσα για τα κριτηί ρια επιλογηί ς) 
του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016.  

Σε καί θε περιίπτωση,  η βεβαιίωση εγγραφηί ς μπορειί να υποβαί λλεται για την αποί δειξη μοί νο ορισμείνων 
απαιτηί σεων οικονομικηί ς και χρηματοοικονομικηί ς επαί ρκειας του αί ρθρου 22.Γ, ενωί  για την αποί δειξη 
των λοιπωί ν απαιτηίσεων μπορουί ν να προσκομιίζονται  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα 
που προβλείπονται στο Μείρος Ι του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  αναί λογα με την τιθείμενη στο 
αί ρθρο 22.Γ απαιίτηση. 
Ειδικαί , για την αποί δειξη της απαιίτησης της μη υπείρβασης των ανωί τατων επιτρεπτωί ν οριίων 
ανεκτείλεστου υπολοιίπου εργολαβικωί ν συμβαί σεων: 
• με την υποβοληί  ενημεροί τητας πτυχιίου εν ισχυί ει, συνοδευοί μενης, αναί  περιίπτωση, αποί  πιίνακα 

οί λων των υποί  εκτείλεση είργων (ειίτε ως μεμονωμείνος αναί δοχος ειίτε στο πλαιίσιο κοινοπραξιίας 
ηί  υπεργολαβιίας) και αναφοραί  για το ανεκτείλεστο υποί λοιπο αναί  είργο και το συνολικοί  
ανεκτείλεστο, για τα είργα που ειίναι υποί  εξείλιξη και δεν συμπεριλαμβαί νονται στην ενημεροί τητα 
πτυχιίου ηί  

• με την υποβοληί  υπευί θυνης δηί λωσης του προσωρινουί  αναδοίχου, συνοδευοίμενης αποί  πιίνακα 
οί λων των υποί  εκτείλεση είργων (ειίτε ως μεμονωμείνος αναί δοχος ειίτε στο πλαιίσιο κοινοπραξιίας 
ηί  υπεργολαβιίας) και αναφοραί  για το ανεκτείλεστο υποί λοιπο αναί  είργο και το συνολικοί  
ανεκτείλεστο, για τις εργοληπτικείς επιχειρηίσεις που δεν διαθείτουν ενημεροί τητα πτυχιίου, καταί  
τις κειίμενες διαταί ξεις.  

Ειδικαί  για τους εγγεγραμμείνους στα Μητρωί α Περιφερειακωί ν Ενοτηί των,  οι απαιτηί σεις του αί ρθρου 
22.Γ αποδεικνυί ονται με την υποβοληί  ενοί ς ηί  περισσοί τερων αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που 
προβλείπονται στο Μείρος Ι του Παραρτηί ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαί  μείσα για τα κριτηί ρια επιλογηί ς) του 
Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016. 
(β) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειίς που ειίναι εγγεγραμμείνοι σε επίσημους καταλόγους ηί  διαθείτουν 
πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς πιστοποιίησης που συμμορφωί νονται με τα ευρωπαϊκαί  προί τυπα 
πιστοποιίησης, καταί  την είννοια του Παραρτηί ματος VII του Προσαρτηί ματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορουί ν να προσκομιίζουν στις αναθείτουσες αρχείς πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς εκδιδοί μενο αποί  την 
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αρμοί δια αρχηί  ηί  το πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  τον αρμοί διο οργανισμοί  πιστοποιίησης, καταί  τα 
οριζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραί γραφο 9 του παροί ντος αί ρθρου. 
(γ) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειίς που δεν ειίναι εγγεγραμμείνοι σε επιίσημους καταλοίγους ηί  
διαθείτουν πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς πιστοποιίησης καταί  τα ανωτείρω, υποβαί λλουν ως 
δικαιολογητικαί  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που προβλείπονται στο Μείρος Ι του 
Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηί  και επαγγελματικηί  ικανοί τητα των οικονομικωί ν φορείων αποδεικνυί εται: 
(α) για τις εγγεγραμμείνες εργοληπτικείς επιχειρηί σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηί  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 
• ειίτε αποί  τη βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιία αποτελειί τεκμηί ριο των πληροφοριωί ν που 

περιείχει, για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» (Α2 Τάξη και Άνω)μείχρι τη ληί ξη της 
μεταβατικηί ς περιοί δου ισχυί ος, συί μφωνα με το αί ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποί  την πληί ρη 
είναρξη ισχυί ος του τελευταιίου, βεβαιίωση εγγραφηί ς στο Τμηί μα ΙΙ του Μητρωί ου Εργοληπτικωί ν 
Επιχειρηίσεων Δημοσιίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ειίτε, στην περιίπτωση που οι απαιτηί σεις του αί ρθρου 22.Δ δεν καλυί πτονται αποί  την ως 
αί νω βεβαιίωση εγγραφηί ς, με την υποβοληί  ενοί ς ηί  περισσοί τερων αποί  τα αποδεικτικαί  
μείσα που προβλείπονται στο Μείρος ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαί  μείσα για τα 
κριτηί ρια επιλογηί ς) του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016, αναί λογα με την τιθείμενη στο 
αί ρθρο 22.Δ απαιίτηση. 

Σε καί θε περιίπτωση,  η βεβαιίωση εγγραφηί ς μπορειί να υποβαί λλεται για την αποί δειξη μοί νο ορισμείνων 
απαιτηί σεων τεχνικηί ς και επαγγελματικηί ς ικανοί τητας του αί ρθρου 22.Δ, ενωί  για την αποί δειξη των 
λοιπωί ν απαιτηίσεων μπορουί ν να προσκομιίζονται  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που 
προβλείπονται στο Μείρος ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
Ειδικαί  για τους εγγεγραμμείνους στα Μητρωί α Περιφερειακωί ν Ενοτηί των,   οι απαιτηί σεις του αί ρθρου 
22.Δ αποδεικνυί ονται με την υποβοληί  ενοί ς ηί  περισσοί τερων αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που 
προβλείπονται στο Μείρος ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαί  μείσα για τα κριτηί ρια επιλογηί ς) του 
Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016. 
(β) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειίς που ειίναι εγγεγραμμείνοι σε επίσημους καταλόγους ηί  
διαθείτουν πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς πιστοποιίησης που συμμορφωί νονται με τα ευρωπαϊκαί  
προί τυπα πιστοποιίησης, καταί  την είννοια του Παραρτηί ματος VII του Προσαρτηί ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορουί ν να προσκομιίζουν στις αναθείτουσες αρχείς πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς 
εκδιδοί μενο αποί  την αρμοί δια αρχηί  ηί  το πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  τον αρμοί διο οργανισμοί  
πιστοποιίησης, καταί  τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραί γραφο 9 του 
παροί ντος αί ρθρου . 
(γ) Οι αλλοδαποιί οικονομικοιί φορειίς που δεν ειίναι εγγεγραμμείνοι σε επιίσημους καταλοίγους ηί  
διαθείτουν πιστοποιητικοί  αποί  οργανισμουί ς πιστοποιίησης καταί  τα ανωτείρω, υποβαί λλουν ως 
δικαιολογητικαί  είνα ηί  περισσοί τερα αποί  τα αποδεικτικαί  μείσα που προβλείπονται στο Μείρος ΙΙ του 
Παραρτηί ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.116 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε117 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα. 
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23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περιίπτωση νομικουί  προσωί που, υποβαί λλονται ηλεκτρονικαί , μείσω της λειτουργικοί τητας 
«Επικοινωνιία», με θείμα: “Δικαιολογητικαί  Προσωρινουί  Αναδοίχου- Κατακυί ρωση’’, τα νομιμοποιητικαί  
είγγραφα αποί  τα οποιία προκυί πτει η εξουσιία υπογραφηί ς του νομιίμου εκπροσωί που και τα οποιία πρείπει 
να είχουν εκδοθειί είως τριαί ντα (30) εργαί σιμες ημείρες πριν αποί  την υποβοληί  τους118, εκτοί ς αν συί μφωνα 
με τις ειδικοί τερες διαταί ξεις αυτωί ν φείρουν συγκεκριμείνο χροί νο ισχυί ος  
Ειδικοί τερα: 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
1) στις περιπτωί σεις που ο οικονομικοί ς φορείας ειίναι νομικό πρόσωπο και εγγραί φεται υποχρεωτικαί  
ηί  προαιρετικαί  στο ΓΕΜΗ και δηλωί νει την εκπροσωί πηση και τις μεταβολείς της στο ΓΕΜΗ:119 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 120.   
β) Για την αποί δειξη της νοί μιμης συί στασης και των μεταβολωί ν του νομικουί  προσωί που, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιίο πρείπει να είχει εκδοθειί είως τρεις (3) μηί νες πριν αποί  
την υποβοληί  του. 
2) Στις λοιπείς περιπτωί σεις τα, καταί  περιίπτωση, νομιμοποιητικαί  είγγραφα συί στασης και νοί μιμης 
εκπροσωί πησης (οί πως καταστατικαί , πιστοποιητικαί  μεταβολωί ν, αντιίστοιχα ΦΕΚ, αποφαί σεις 
συγκροί τησης οργαί νων διοιίκησης σε σωί μα, κλπ., αναί λογα με τη νομικηί  μορφηί  του οικονομικουί  φορεία), 
συνοδευοί μενα αποί  υπευί θυνη δηί λωση του νοί μιμου εκπροσωί που οί τι εξακολουθουί ν να ισχυί ουν καταί  
την υποβοληί  τους. 
Σε περιίπτωση που για τη διενείργεια της παρουί σας διαδικασιίας αναί θεσης είχουν χορηγηθειί εξουσιίες σε 
προί σωπο πλείον αυτωί ν που αναφείρονται στα παραπαί νω είγγραφα, προσκομιίζεται επιπλείον αποί φαση- 
πρακτικοί  του αρμοδιίου καταστατικουί  οργαί νου διοιίκησης του νομικουί  προσωί που  χορηγηί θηκαν οι 
σχετικείς εξουσιίες.  
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιίζουν τα προβλεποί μενα, καταί  τη νομοθεσιία της χωί ρας 
εγκαταί στασης, αποδεικτικαί  είγγραφα, και εφοί σον δεν προβλείπονται, υπευί θυνη δηί λωση  του νοί μιμου 
εκπροσωί που, αποί  την οποιία αποδεικνυί ονται τα ανωτείρω ως προς τη νοί μιμη συί σταση, μεταβολείς και 
εκπροσωί πηση του οικονομικουί  φορεία. 
Οι ως αί νω υπευί θυνες δηλωί σεις γιίνονται αποδεκτείς, εφοίσον είχουν συνταχθειί μεταί  την κοινοποιίηση 
της προίσκλησης για την υποβοληί  των δικαιολογητικωί ν. 
Αποί  τα ανωτείρω είγγραφα πρείπει να προκυί πτουν η νοί μιμη συί σταση  του οικονομικουί  φορεία, οί λες οι 
σχετικείς τροποποιηίσεις των καταστατικωί ν, το/τα προί σωπο/α που δεσμευί ει/ουν νοί μιμα την εταιριία 
καταί  την ημερομηνιία διενείργειας του διαγωνισμουί  (νοί μιμος εκπροίσωπος, δικαιίωμα υπογραφηί ς κλπ.), 
τυχοί ν τριίτοι, στους οποιίους είχει χορηγηθειί εξουσιία εκπροσωί πησης, καθωί ς και η θητειία του/των ηί /και 
των μελωί ν του οργαί νου διοιίκησης/ νοί μιμου εκπροσωί που. 
Γ. Οι ενωί σεις οικονομικωί ν φορείων που υποβαί λλουν κοινηί  προσφοραί , υποβαί λλουν τα παραπαί νω, καταί  
περιίπτωση δικαιολογητικαί , για καί θε οικονομικοί  φορεία που συμμετείχει στην είνωση, συί μφωνα με τα 
ειδικοί τερα προβλεποί μενα στο αί ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Δ. Σε περιίπτωση που ο προσφείρων ειίναι φυσικοί  προί σωπο/ ατομικηί  επιχειίρηση, τα φυσικαί , εφοίσον 
είχει χορηγηί σει εξουσιίες εκπροσωί πησης σε τριίτα προί σωπα, προσκομιίζεται εξουσιοδοί τηση του 
οικονομικουί  φορεία. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α)Οι οικονομικοιί φορειίς που ειίναι εγγεγραμμείνοι σε επιίσημους καταλοί γους ηί  διαθείτουν 
πιστοποιίηση αποί  οργανισμουί ς πιστοποιίησης που συμμορφωί νονται με τα ευρωπαϊκαί  προί τυπα 
πιστοποιίησης, καταί  την είννοια του Παραρτηί ματος VII του Προσαρτηί ματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορουί ν να  υποβαί λλουν στις αναθείτουσες αρχείς πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς εκδιδοί μενο αποί  την 
αρμοί δια αρχηί  ηί  το πιστοποιητικοί  που εκδιίδεται αποί  τον αρμοί διο οργανισμοί  πιστοποιίησης. 
Στα πιστοποιητικαί  αυταί  αναφείρονται τα δικαιολογητικαί  βαί σει των οποιίων είγινε η εγγραφηί  των 
εν λοί γω οικονομικωί ν φορείων στον επιίσημο καταί λογο ηί  η πιστοποιίηση και η καταί ταξη στον εν 
λοί γω καταί λογο. 
Η πιστοποιουί μενη εγγραφηί  στους επιίσημους καταλοί γους αποί  τους αρμοί διους οργανισμουί ς ηί  το 
πιστοποιητικοί , που εκδιίδεται αποί  τον οργανισμοί  πιστοποιίησης, συνισταί  τεκμηί ριο 
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καταλληλοί τητας οί σον αφοραί  τις απαιτηί σεις ποιοτικηί ς επιλογηί ς, τις οποιίες καλυί πτει ο επιίσημος 
καταί λογος ηί  το πιστοποιητικοί . 
Οι οικονομικοιί φορειίς που ειίναι εγγεγραμμείνοι σε επιίσημους καταλοί γους απαλλαί σσονται αποί  
την υποχρείωση υποβοληί ς των δικαιολογητικωί ν που αναφείρονται στο πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς 
τους. 
(β) Οι οικονομικοιί φορειίς που ειίναι εγγεγραμμείνοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταί ξεις 3η είως και 7η, μείχρι 
τη ληί ξη της μεταβατικηί ς περιοί δου ισχυί ος, συί μφωνα με το αί ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβαί λλοντας «Ενημεροί τητα Πτυχιίου» εν ισχυί  απαλλαί σσονται αποί  την υποχρείωση υποβοληί ς 
των δικαιολογητικωί ν 121: 
- αποί σπασμα ποινικουί  μητρωί ου του αί ρθρου 23.3.(α) της παρουί σας για τον Προί εδρο και 
Διευθυί νοντα Συί μβουλο εργοληπτικηί ς επιχειίρησης. Για τα λοιπαί  μείλη του Δ.Σ της εταιρειίας, θα 
πρείπει να υποβληθειί αυτοτελωί ς αποί σπασμα ποινικουί  μητρωί ου, καθοί σον τα προί σωπα αυταί  δεν 
καλυί πτονται αποί  την Ενημεροί τητα Πτυχιίου.  
- φορολογικηί  και ασφαλιστικηί  ενημεροί τητα του αί ρθρου 23.3.(β) της παρουί σας.122 
- τα πιστοποιητικαί  αποί  το αρμοί διο Πρωτοδικειίο και το ΓΕΜΗ του αί ρθρου 23.3.(γ) της παρουί σας 
υποί  την προϋποί θεση οί μως οί τι καλυί πτονται πληί ρως (οί λες οι προβλεποί μενες περιπτωί σεις) αποί  
την Ενημεροί τητα Πτυχιίου. 
- το πιστοποιητικοί  αποί  το αρμοί διο επιμελητηί ριο οί σον αφοραί  το λοί γο αποκλεισμουί  του αί ρθρου 
22. Α.4. (θ).123 
- το πιστοποιητικοί  της αρμοί διας αρχηί ς για την ονομαστικοποιίηση των μετοχωί ν του αί ρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδεικτικαί  είγγραφα νομιμοποιίησης  της εργοληπτικηί ς επιχειίρησης. 
Σε περιίπτωση που καί ποιο αποί  τα ανωτείρω δικαιολογητικαί  είχει ληί ξει, προσκομιίζεται το σχετικοί  
δικαιολογητικοί  εν ισχυί . Εφοί σον στην Ενημεροί τητα Πτυχιίου δεν αναφείρεται ρηταί  οί τι τα στελείχη 
του πτυχιίου του προσφείροντα ειίναι ασφαλιστικωί ς ενηί μερα στον eΕΦΚΑ (τομείας πρωί ην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφείρων προσκομιίζει επιπλείον της ενημεροί τητας πτυχιίου, ασφαλιστικηί  
ενημεροί τητα για τα στελείχη αυταί . 
Αποί  την πληί ρη είναρξη ισχυί ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικοί  εγγραφηί ς στο Τμηί μα ΙΙ του 
Μητρωί ου Εργοληπτικωί ν Επιχειρηί σεων Δημοσιίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελειί επιίσημο 
καταί λογο και απαλλαί σσει τις εγγεγραμμείνες εργοληπτικείς επιχειρηί σεις αποί  την προσκοί μιση των 
αποδεικτικωί ν μείσων που προβλείπονται στα αί ρθρα 47 εποί μενα. 
 
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περιίπτωση που οικονομικοί ς φορείας επιθυμειί να στηριχθειί στις ικανοί τητες αί λλων φορείων, 
η αποί δειξη οί τι θα είχει στη διαί θεσηί  του τους αναγκαιίους ποί ρους, γιίνεται με την  υποβοληί  σχετικουί  
συμφωνητικουί  των φορείων αυτωί ν για τον σκοποί  αυτοί . 
Ειδικοί τερα, προσκομιίζεται είγγραφο (συμφωνητικοί  ηί  σε περιίπτωση νομικουί  προσωί που αποί φαση του 
αρμοδιίου οργαί νου διοιίκησης αυτουί  ηί  σε περιίπτωση φυσικουί  προσωί που υπευί θυνη δηί λωση), δυναί μει 
του οποιίου αμφοί τεροι, διαγωνιζοί μενος  οικονομικοί ς φορείας και τριίτος φορείας, εγκριίνουν τη μεταξυί  
τους συνεργασιία για την καταί  περιίπτωση παροχηί  προς τον διαγωνιζοί μενο της χρηματοοικονομικηί ς 
ηί /και τεχνικηί ς ηί /και επαγγελματικηί ς ικανοί τητας του φορεία, ωί στε αυτηί  να ειίναι στη διαί θεση του 
διαγωνιζοί μενου  για την εκτείλεση της Συί μβασης. Η σχετικηί  αναφοραί  θα πρείπει να ειίναι λεπτομερηί ς 
και να αναφείρει κατ’ ελαί χιστον τους συγκεκριμείνους ποί ρους που θα ειίναι διαθείσιμοι για την εκτείλεση 
της συί μβασης και τον τροίπο δια του οποιίου θα χρησιμοποιηθουί ν αυτοιί για την εκτείλεση της συί μβασης. 
Ο τριίτος θα δεσμευί εται ρηταί  οί τι θα διαθείσει στον διαγωνιζοί μενο τους συγκεκριμείνους ποί ρους καταί  
τη διαί ρκεια της συί μβασης και ο διαγωνιζοί μενος  οί τι θα καί νει χρηί ση αυτωί ν σε περιίπτωση που του 
ανατεθειί η συί μβαση. Σε περιίπτωση που ο τριίτος διαθείτει χρηματοοικονομικηί  επαί ρκεια, θα δηλωί νει 
επιίσης οί τι καθιίσταται αποί  κοινουί  με τον διαγωνιζοίμενο υπευί θυνος για την εκτείλεση της συί μβασης. Σε 
περιίπτωση που ο τριίτος διαθείτει στοιχειία τεχνικηί ς ηί  επαγγελματικηί ς καταλληλοί τητας που 
σχετιίζονται με τους τιίτλους σπουδωί ν και τα επαγγελματικαί  προσοί ντα που οριίζονται στην περιίπτωση 
στ’ του Μείρους ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016 ηί  με την σχετικηί  
επαγγελματικηί  εμπειριία, θα δεσμευί εται οί τι θα εκτελείσει τις εργασιίες ηί  υπηρεσιίες για τις οποιίες 
απαιτουί νται οι συγκεκριμείνες ικανοί τητες, δηλωί νοντας το τμηί μα της συί μβασης που θα εκτελείσει. 
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23.11 Επισημαιίνεται οί τι γιίνονται αποδεκτείς: 
• οι είνορκες βεβαιωί σεις που αναφείρονται στην παρουί σα Διακηί ρυξη, εφοίσον είχουν συνταχθειί 
είως τρεις (3) μηί νες πριν αποί  την υποβοληί  τους,  
• οι υπευί θυνες δηλωί σεις, εφοί σον είχουν συνταχθειί μεταί  την κοινοποιίηση της προί σκλησης για 
την υποβοληί  των δικαιολογητικωί ν124 Σημειωί νεται οί τι δεν απαιτειίται θεωί ρηση του γνησιίου της 
υπογραφηίς τους. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Η προσφοραί  των διαγωνιζομείνων περιλαμβαί νει τους ακοί λουθους ηλεκτρονικουί ς 
υποφακείλους: 
(α)  υποφαί κελο με την είνδειξη «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς» 
 (β)  υποφαί κελο με την είνδειξη «Οικονομικηί  Προσφοραί » 
συί μφωνα με τα κατωτείρω: 
24.2 Ο ηλεκτρονικοί ς υποφαί κελος «Δικαιολογητικαί  Συμμετοχηί ς» πρείπει, επιί ποινηί  αποκλεισμουί , 
να περιείχει τα ακοί λουθα υποί  (α) και (β) στοιχειία:: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
Επιίσης δυί ναται να περιλαμβαί νει και συνοδευτικηί  υπευί θυνη δηί λωση, με την οποιία ο οικονομικοί ς 
φορείας μπορειί να διευκρινιίζει τις δηλωί σεις και πληροφοριίες που παρείχει στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτικηί  υπευί θυνη δηί λωση υπογραί φεται, συί μφωνα με οί σα προβλείπονται στο αί ρθρο 79Α του 
ιίδιου ν. 4412/2016. 
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
………………………………………….. 125 
24.3 Ο ηλεκτρονικοί ς υποφαί κελος «Οικονομικηί  Προσφοραί » περιείχει το αρχειίο pdf, το οποιίο 
παραί γεται αποί  το υποσυί στημα, αφουί  συμπληρωθουί ν καταλληί λως οι σχετικείς φοί ρμες και 
υπογραί φεται, τουλαί χιστον με προηγμείνη ηλεκτρονικηί  υπογραφηί , η οποιία υποστηριίζεται αποί  
αναγνωρισμείνο (εγκεκριμείνο) πιστοποιητικοί . 
24.4 Στην περιίπτωση που με την προσφοραί  υποβαί λλονται δημοί σια ηί / και ιδιωτικαί  είγγραφα, 
αυταί  γιίνονται αποδεκταί , συί μφωνα με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 4.2 β της παρουί σας. 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
25.1 Ο προσφείρων οικονομικοί ς φορείας αναφείρει στην προσφοραί  του το τμηί μα της συί μβασης που 
προτιίθεται να αναθείσει υποί  μορφηί  υπεργολαβιίας σε τριίτους, καθωί ς και τους υπεργολαί βους που 
προτειίνει. Αν ο αναί δοχος προί τεινε συγκεκριμείνους υπεργολαί βους καταί  την υποβοληί  της προσφοραί ς 
του, υποχρεουί ται, καταί  την υπογραφηί  της συί μβασης εκτείλεσης, να προσκομιίσει την υπεργολαβικηί  
συί μβαση. Η Διευθυί νουσα Υπηρεσιία μπορειί να χορηγηί σει προθεσμιία στον αναί δοχο κατ’ αιίτησηί  του, για 
την προσκοί μιση της υπεργολαβικηί ς συί μβασης με τον αρχικωί ς προταθείντα υπεργολαί βο ηί  αί λλον, που 
διαθείτει τα αναγκαιία, καταί  την κριίση της υπηρεσιίας αυτηί ς, προσοί ντα, εφοί σον συντρείχει σοβαροί ς 
λοίγος. 126  
25.2 Η τηί ρηση των υποχρεωί σεων της παρ. 2 του αί ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποί  υπεργολαί βους δεν 
αιίρει την ευθυί νη του κυριίου αναδοίχου. 
25.3 .................................................................... 127 
25.4  Η αναθείτουσα αρχηί : 
α) ελείγχει την επαγγελματικηί  καταλληλοί τητα του υπεργολαί βου να εκτελείσει το προς αναί θεση τμηί μα, 
καταί  την είννοια του αί ρθρου 22.Β (αί ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευί ει τη μη 
συνδρομηί , στο προί σωποί  του, των λοίγω αποκλεισμουί  του αί ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αί ρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συί μφωνα με τα καταί  περιίπτωση ειδικωί ς προβλεποί μενα στο αί ρθρο 
23 της παρουί σας (αί ρθρα 79 είως 81 ν. 4412/2016). 128 
β) απαιτειί υποχρεωτικαί  αποί  τον οικονομικοί  φορεία να αντικαταστηίσει είναν υπεργολαί βο, οί ταν κατοί πιν 
του ελείγχου και της επαληί θευσης της ως αί νω περιίπτωσης (α), διαπιστωί νεται οί τι δεν πληρουί νται οι 
οί ροι επαγγελματικηί ς καταλληλλοίτητας του υπεργολαί βου ηί  οί ταν συντρείχουν οι ως αί νω λοίγοι 
αποκλεισμουί  του. 
 
Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
Καί θε διαφοραί  μεταξυί  των συμβαλλοί μενων μερωί ν που προκυί πτει ηί  σχετιίζεται με την  ερμηνειία και/ ηί  
το κυί ρος και/ηί  την εφαρμογηί  και/ηί  την εκτείλεση της συμβαί σης  επιλυί εται με την αί σκηση προσφυγηί ς 
ηί  αγωγηί ς στο διοικητικοί  εφετειίο της περιφείρειας, στην οποιία είχει υπογραί φει η συί μβαση συί μφωνα με 
τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 175 ν. 4412/2016.  
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 129 
Τα συμβαλλοί μενα μείρη συμφωνουί ν και συναποδείχονται οί τι οί λες οι διαφορείς που προκυί πτουν ηί  
σχετιίζονται με την  ερμηνειία και/ ηί  το κυί ρος και/ηί  την εφαρμογηί  και/ηί  την εκτείλεση  της  συί μβασης, 
επιλυί ονται οριστικαί  αποί  διαιτητικοί  δικαστηί ριο /οίργανο  το οποιίο διοριίζεται και διεξαί γει τη διαιτησιία 
συί μφωνα με τις διαταί ξεις που εκαί στοτε ισχυί ουν για τις διαιτησιίες του Δημοσιίου. (Καταί  παρείκκλιση 
αποί  τις διαταί ξεις που ισχυί ουν για τις διαιτησιίες του Δημοσιίου, η αναθείτουσα αρχηί   μπορειί να 
καθοριίσει στο σημειίο αυτοί , καταί  περιίπτωση, το περιεχοί μενο της διαιτητικηί ς ρηί τρας συί μφωνα με τον 
επιλεγείντα φορεία διαιτησιίας, περιείχον μεταξυί  αί λλων, τους κανοί νες που διείπουν τον ορισμοί  των 
διαιτητωί ν, τους εφαρμοστείους κανοί νες διαιτησιίας, την είδρα του διαιτητικουί  δικαστηριίου (ηί  οργαί νου), 
τις αμοιβείς των διαιτητωί ν (εφοί σον δεν οριίζονται αποί  τους εφαρμοστείους κανοί νες διαιτησιίας), τη 
γλωί σσα στην οποιία θα διεξαχθειί η διαιτησιία και καί θε αί λλο σχετικοί  θείμα). 
Η διεξαγωγηί  της διαιτησιίας υποί κειται στον «Κανονισμοί  Διαφαί νειας στις δυναί μει Συνθηί κης Διαιτησιίες 
Επενδυτωί ν-Κρατωί ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπηί ς 
των Ηνωμείνων Εθνωί ν για το Διεθνείς Εμπορικοί  Διίκαιο (UNCITRAL), οι διαταί ξεις του οποιίου 
κατισχυί ουν των εφαρμοστείων κανοί νων διαιτησιίας που καθοριίζονται συί μφωνα με την παρ. 3 του 
αί ρθρου 175 ν. 4412/2016,  
Της προσφυγηί ς στο διαιτητικοί  δικαστηί ριο/ οί ργανο προηγειίται σταί διο συμβιβαστικηί ς επιίλυσης 
διαφορωί ν. Για τη συμβιβαστικηί  επιίλυση της διαφοραί ς συγκροτειίται Συμβουί λιο Επιίλυσης Διαφορωί ν 
(ΣΕΔ). Η αμοιβηί  καί θε μείλους του ΣΕΔ καθοριίζεται συί μφωνα με το αί ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περιί 
αμοιβηί ς διαμεσολαβητηί . Καταί  τα λοιπαί  εφαρμοί ζονται οι παρ. 7 και 8 του αί ρθρου 176 ν. 4412/2016 
και ο ν. 4640/2019. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
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26.1 Η είγκριση κατασκευηί ς του δημοπρατουί μενου είργου, αποφασιίστηκε με την 
αριθμ. ………………………………………. Αποί φαση. 

26.2  Ο Κυί ριος του Έργου μπορειί να εγκαταστηί σει για το είργο αυτοί  Τεχνικοί  Συί μβουλο. Ο 
Αναί δοχος του είργου, είχει την υποχρείωση να διευκολυί νει τις δραστηριοί τητες του Τεχνικουί  
Συμβουί λου, που πηγαί ζουν αποί  τη συμβατικηί  σχείση της Υπηρεσιίας με αυτοί ν. 
26.3 Οι προσφείροντες, με την υποβοληί  της προσφοραί ς τους, αποδείχονται ανεπιφυί λακτα τους 
οί ρους της παρουί σας Διακηί ρυξης  
26. 4 Η Αναθείτουσα Αρχηί  ενημερωί νει το φυσικοί  προί σωπο που υπογραί φει την προσφοραί  ως 
προσφείρων ηί  ως νοί μιμος εκπροί σωπος προσφείροντος, οί τι η ιίδια ηί  και τριίτοι, κατ’ εντοληί  και για 
λογαριασμοί  της, θα επεξεργαί ζονται προσωπικαί  δεδομείνα που περιείχονται στους φακείλους της 
προσφοραί ς και τα αποδεικτικαί  μείσα τα οποιία υποβαί λλονται σε αυτηί ν, στο πλαιίσιο του παροί ντος 
Διαγωνισμουί , για το σκοποί  της αξιολοί γησης των προσφορωί ν και της ενημείρωσης είτερων 
συμμετεχοί ντων σε αυτοί ν, λαμβαί νοντας καί θε ευί λογο μείτρο για τη διασφαί λιση του αποί ρρητου και 
της ασφαί λειας της επεξεργασιίας των δεδομείνων και της προστασιίας τους αποί  καί θε μορφηί ς 
αθείμιτη επεξεργασιία, συί μφωνα με τις διαταί ξεις της κειίμενης νομοθεσιίας περιί προστασιίας 
προσωπικωί ν δεδομείνων. 
26. 5 Αν, μεταί  αποί  την τυχοί ν οριστικοποιίηση της είκπτωσης του αναδοίχου, συί μφωνα με τα 
ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμείνη Αρχηί  αποφασιίσει την 
ολοκληί ρωση του είργου, προσκαλειί τον εποί μενο καταί  σειραί  μειοδοί τη του παροί ντος  διαγωνισμουί  
και του προτειίνει να αναλαί βει αυτοί ς το είργο ολοκληί ρωσης της είκπτωτης εργολαβιίας, με τους 
ιίδιους οί ρους και προϋποθείσεις και βαί σει της προσφοραί ς που υπείβαλε στον διαγωνισμοί . Η 
συί μβαση εκτείλεσης συναί πτεται, εφοί σον εντοί ς δεκαπείντε (15) ημερωί ν αποί  την κοινοποιίηση της 
προί τασης περιείλθει στην Προϊσταμείνη Αρχηί  είγγραφη και ανεπιφυί λακτη αποδοχηί  της. Η αί πρακτη 
παί ροδος της προθεσμιίας θεωρειίται ως αποί ρριψη της προί τασης. Αν ο ανωτείρω μειοδοί της δεν 
δεχθειί την προί ταση συί ναψης συί μβασης, η Προϊσταμείνη Αρχηί  προσκαλειί τον εποί μενο καταί  σειραί  
μειοδοί τη, ακολουθωί ντας καταί  τα λοιπαί  την ιίδια διαδικασιία. Εφοί σον και αυτοί ς απορριίψει την 
προί ταση, η Προϊσταμείνη Αρχηί  για την αναί δειξη αναδοίχου στο είργο προσφευί γει καταί  την κριίση 
της ειίτε στην ανοικτηί  δημοπρασιία ειίτε στη διαδικασιία με διαπραγμαί τευση, καταί  τις οικειίες 
διαταί ξεις του ν. 4412/2016. 
Η διαδικασιία της παρουί σας δεν εφαρμοί ζεται μοί νο στην περιίπτωση που η Προϊσταμείνη Αρχηί  
κριίνει, οί τι οι παραπαί νω προσφορείς δεν ειίναι ικανοποιητικείς για τον κυί ριο του είργου ηί  είχουν 
επείλθει λοί γω εφαρμογηί ς νείων κανονισμωί ν αλλαγείς στον τροί πο κατασκευηί ς του είργου, ενωί  
μπορειί να εφαρμοί ζεται αναλογικαί  και σε περιίπτωση ολοκληί ρωσης του είργου, υί στερα αποί  
αυτοδιίκαιη διαί λυση της συί μβασης κατοί πιν πτωί χευσης του αναδοίχου ηί  διαί λυση με υπαιτιοί τητα 
του κυριίου του είργου καταί  τις κειίμενες διαταί ξεις. 
26.6 ………………………………………….130 
 
 

Ιωάννινα,      /    /202.. 
 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 

 

Με την αριθμοί  πρωτ. ……………………………………………… αποί φαση  
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1   Στην περιίπτωση που πηγηί  χρηματοδοί τησης ειίναι ο τακτικοί ς προϋπολογισμοί ς, η αναθείτουσα αρχηί  
αναγραί φει τον αριθμοί  και τη χρονολογιία της αποί φασης αναί ληψης υποχρείωσης, εφοίσον η 
προκαλουί μενη δαπαί νη προί κειται να βαρυί νει το τρείχον οικονομικοί  είτος, τον αριθμοί  καταχωί ρισηί ς 
της στα λογιστικαί  βιβλιία του οικειίου φορεία, καθωί ς και τον αριθμοί  της αποί φασης είγκρισης της 
πολυετουί ς αναί ληψης σε περιίπτωση που η δαπαί νη εκτειίνεται σε περισσοί τερα του ενοί ς οικονομικαί  
είτη, συί μφωνα με οίσα προβλείπονται στην παρ. 4 του αί ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περιί 
διαδικασιίας για την είκδοση της αποί φασης αναί ληψης υποχρείωσης. Στην περιίπτωση που πηγηί  
χρηματοδοί τησης ειίναι το Προίγραμμα Δημοί σιων Επενδυί σεων, αναγραί φει τη Συλλογικηί  Αποί φαση 
Ένταξης και τον εναί ριθμο. (Πρβλ. αί ρθρο 53 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).  

2  Συμπληρωί νεται αποί  την Αναθείτουσα Αρχηί  με σαφηί νεια συγκεκριμείνη ημερομηνιία (εγκαιίρως, ηί τοι 
ως την... ), προς αποφυγηί  οιασδηί ποτε συί γχυσης και αμφιβολιίας. 

3  Συμπληρωί νεται η τείταρτη ημείρα πριν αποί  τη ληί ξη της προθεσμιίας του αί ρθρου 18 της παρουί σας.  
4 Ομοιίως προβλείπεται και στην περιίπτωση υποβοληί ς προσφορωί ν, συί μφωνα με το αί ρθρο 92 παρ. 8 του 

ν.4412/201 
5 Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
6 Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
7 Η φραί ση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστιίθεται στη διακηί ρυξη μοί νο στις 
περιπτωί σεις εκειίνες, στις οποιίες προβλείπεται υποχρείωση προσυμβατικουί  ελείγχου. 

8 Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
9 Πρβλ. αί ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
10  Πρβλ. αί ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
11 Πρβλ. αί ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοίσια Έργα 
12 Πρβλ. αί ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
13 Πρβλ. αί ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
14 Πρβλ. αί ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
15 Πρβλ. παρ. 1 του αί ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
16 Πρβλ. αί ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. αί ρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
17  Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.  
18 Πρβλ. τις μεταβατικείς διαταί ξεις των αί ρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ως προς 

την είναρξη εφαρμογηί ς των νείων ειδικωί ν δικονομικωί ν διαταί ξεων του αί ρθρου 138 του ν. 4782/2021, 
με το οποιίο επείρχονται σημαντικείς αλλαγείς στις ισχυί ουσες διαταί ξεις περιί δικαστικηί ς προστασιίας 
του αί ρθρου 372 Ν. 4412/2016 . 

19 Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 
20   Πρβλ.  αί ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
21 Πρβλ. αί ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
22 Πρβλ. αί ρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
23  Τιίθεται μοί νο εφοί σον προί κειται για συγχρηματοδοτουί μενο είργο αποί  ποί ρους της Ευρωπαϊκηί ς 

Ένωσης. 
24 Αποί  1-1-2017 τείθηκε σε ισχυί  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιίο με το αί ρθρο 13 καταί ργησε το π.δ 

113/2010. 
25 Νοί μοι, ΠΔ και υπουργικείς αποφαί σεις που εκδιίδονται μεταί  την είναρξη της διαδικασιίας συί ναψης της 

συί μβασης συί μφωνα με το αί ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουί ν μείρος του εφαρμοστείου 
θεσμικουί  πλαισιίου της διακηί ρυξης. 

26 Όταν προί κειται για συγχρηματοδοτουί μενο αποί  την Ε.Ε. είργο, τουί το να αναγραί φεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Διακηί ρυξη και ειδικοί τερα να αναγραί φεται ο τιίτλος της Πραί ξης και του Επιχειρησιακουί  
Προγραί μματος στο πλαιίσιο του οποιίου ειίναι ενταγμείνο το δημοπρατουί μενο είργο, καθωί ς και τα 
ποσοσταί  συγχρηματοδοί τησης της δαπαί νης του είργου αποί  εθνικουί ς και ενωσιακουί ς ποίρους (με 
αναφοραί  στο διαρθρωτικοί  ταμειίο). Επιίσης, η σχετικηί  συμπληί ρωση ακολουθειί τη διακριτηί  ορολογιία 
Συλλογικείς Αποφαί σεις (ΣΑ) είργων, εναί ριθμος είργου ηί  ΚΑΕ, αναί λογα την πηγηί  χρηματοδοί τησης 
(ΠΔΕ ηί  Τακτικοί ς προϋπολογισμοί ς). Για το ζηί τημα της  αναί ληψης δαπανωί ν δημοσιίων επενδυί σεων,  
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βλ. και αί ρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. αί ρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016. 

27 Οι κρατηί σεις προσαρμοί ζονται αναί λογα με τον φορεία εκτείλεσης του είργου. 
28   Πρβλ. αί ρθρο 4 παρ. 3 είβδομο εδαί φιο του ν. 4013/2011, οί πως αντικατασταί θηκε αποί  το αί ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
29  Ή/και η Επιτροπηί  Διαγωνισμουί , καταί  περιίπτωση (πρβλ. αί ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημοίσια Έργα). 
30 Πρβλ. αί ρθρο 102 ν. 4412/2016, οί πως αντικατασταί θηκε με  το αί ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  

είκθεση συνεπειωί ν ρυθμιίσεων επιί του ως αί νω αί ρθρου 42 ν. 4781/2021  
31  Συί μφωνα με το αί ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναί ληψη υποχρεωί σεων αποί  τους διαταί κτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρυί ξεις, οι αποφαί σεις αναί θεσης και οι συμβαί σεις που συναί πτονται για λογαριασμοί  
των φορείων Γενικηί ς Κυβείρνησης αναφείρουν απαραιίτητα τον αριθμοί  και τη χρονολογιία της 
αποί φασης αναί ληψης υποχρείωσης, τον αριθμοί  καταχωί ρισηί ς της στα λογιστικαί  βιβλιία του οικειίου 
φορεία, καθωί ς και τον αριθμοί  της αποί φασης είγκρισης της πολυετουί ς αναί ληψης σε περιίπτωση που 
η δαπαί νη εκτειίνεται σε περισσοί τερα του ενοί ς οικονομικαί  είτη.".Επιίσης, συί μφωνα με το αί ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ιίδιου π.δ : “Διακηρυί ξεις, οί που απαιτειίται, και αποφαί σεις αναί θεσης που εκδιίδονται και 
συμβαί σεις που συναί πτονται αποί  φορειίς της Γενικηί ς Κυβείρνησης ειίναι αί κυρες, εφοί σον δεν είχει 
προηγηθειί αυτωί ν η είκδοση της αποί φασης αναί ληψης υποχρείωσης του αί ρθρου 2, παρ. 2 του 
παροί ντος. "Πρβ. και αί ρθρο 5 του ως αί νω διαταί γματος “Αναί ληψη δαπανωί ν δημοσιίων επενδυί σεων” 

32  Σε περιίπτωση που περιλαμβαί νονται τυχοί ν δικαιωί ματα προαιίρεσης, διαμορφωί νεται αναλοίγως η 
εκτιμωί μενη αξιία της συί μβασης (προϋπολογισμοί ς δημοπραί τησης) και το παροί ν αί ρθρο (πρβ. αί ρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

33 Το ποσοί  των απροί βλεπτων δαπανωί ν επαναϋπολογιίζεται καταί  την υπογραφηί  της συί μβασης, 
αναί λογα με την προσφερθειίσα είκπτωση, ωί στε να διατηρειίται η εν λοίγω ποσοστιαιία αναλογιία του 
15% επιί της δαπαί νης εργασιωί ν με ΓΕ&ΟΕ, συί μφωνα με την παραί γραφο 3 περ. β  του αί ρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

34 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
35 Πρβλ. αί ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
36 Η αναθείτουσα αρχηί  διαμορφωί νει το παροί ν σημειίο της διακηί ρυξης, αναί λογα με το αν αποφασιίσει να 

υποδιαιρείσει τη συί μβαση σε περισσοίτερα τμηί ματα/είργα ηί  οίχι, ηί τοι να τα αναθείσει ως ενιαιίο 
συί νολο. Στην περιίπτωση που επιλείξει να μην υποδιαιρείσει σε τμηί ματα, αναφείρει, στο παροί ν σημειίο 
της διακηί ρυξης, τους βασικουί ς λοίγους της αποί φασηί ς της αυτηί ς (πρβλ. αί ρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

37  οί πως συμπληρωί θηκε με το αί ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
38 Μπορειί η είναρξη της προθεσμιίας να οριίζεται διαφορετικαί ,  αν λοίγου χαί ρη δεν προβλείπεται η αί μεση 

είναρξη των εργασιωί ν (Πρβλ. αί ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
39 Με την επιφυί λαξη της εποί μενης υποσημειίωσης. 
40  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορειί να επιτρείπουν την υποβοληί  εναλλακτικωί ν προσφορωί ν και στην 

περιίπτωση αυτηί  προσαρμοί ζεται αντιστοιίχως το 13.4. ( πρβλ αί ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
41  Το ποσοστοί  της εγγυί ησης συμμετοχηί ς δεν μπορειί να υπερβαιίνει το 2% της εκτιμωί μενης αξιίας της 

συί μβασης, χωριίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποιίηση στο δευί τερο δεκαδικοί  ψηφιίο, μη 
συνυπολογιζομείνων των δικαιωμαί των προαιίρεσης και παραί τασης της συί μβασης (Πρβλ. αί ρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

42 Πρβλ. αί ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
43 Πρβ. αί ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
44 Συμπληρωί νεται αναί λογα με το εαί ν προβλείπεται ηί  οίχι η χορηί γηση προκαταβοληί ς, η οποιία μπορειί να 

ανείρχεται μείχρι του δεκαπείντε τοις εκατοί  (15%) της αξιίας της συί μβασης, χωριίς αναθεωί ρηση και 
Φ.Π.Α. Συί μφωνα με την παραί γραφο 10 εδ. α του αί ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οί πως προστείθηκε με 
την παρ. 3 του αί ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτωί σεις συγχρηματοδοτουί μενων δημοίσιων 
είργων στις διακηρυί ξεις υποχρεωτικαί  περιλαμβαί νεται δυνατοί τητα χορηίγησης προκαταβοληί ς. Η 
υποχρείωση αυτηί  εξακολουθειί να ισχυί ει και για τα προγραί μματα της περιοί δου 2014-2020 δυναί μει 
της παρ. 15 του αί ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

45 Πρβλ. αί ρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφοί σον προβλείπεται προκαταβοληί , στο 
παροί ν αί ρθρο της Διακηί ρυξης, συμπληρωί νονται οι οίροι για την εγγυητικηί  επιστοληί  προκαταβοληί ς.  

46 Πρβλ. αί ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.  
47 Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 
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48 Πρβλ. αί ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εαί ν η εκτιμωί μενη αξιία της συί μβασης είργου ειίναι μεγαλυί τερη 

του ενοί ς εκατομμυριίου (1.000.000) ευρωί  ηί  τμηί ματοί ς του, τιίθεται η σχετικηί  προί βλεψη στο παροί ν 
σημειίο της διακηί ρυξης δημοπραί τησης καί θε διαδικασιίας αναί θεσης, εφοί σον ο χροί νος παραί δοσης του 
είργου ηί  του τμηί ματος ειίναι μικροί τερος καταί  δείκα τοις εκατοί  (10%) του προβλεποί μενου στη 
συί μβαση.  Το συνολικοί  υί ψος της προί σθετης καταβοληί ς (πριμ) δεν μπορειί να υπερβαιίνει το πείντε 
τοις εκατοί  (5%) της αξιίας της συμβατικηί ς δαπαί νης του είργου, μη συμπεριλαμβανομείνου του Φ.Π.Α. 
Για συμβαί σεις με εκτιμωί μενη αξιία μικροί τερη του ενοί ς εκατομμυριίου (1.000.000) ευρωί  η σχετικηί  
προί βλεψη εναποί κειται στη διακριτικηί  ευχείρεια της αναθείτουσας αρχηί ς. 

49 Με αποί φαση του Υπουργουί  Υποδομωί ν και Μεταφορωί ν μπορειί να καθοριίζεται οί ριο ποσοστουί  
είκπτωσης, παί νω αποί  το οποιίο ο αναί δοχος ειίναι υποχρεωμείνος να προσκομιίζει, επιπλείον της 
εγγυί ησης καληί ς εκτείλεσης, προίσθετη εγγυί ηση, κλιμακωταί  αυξανοί μενη βαί σει του ποσοστουί  
είκπτωσης. Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 4 τελευταιίο εδαί φιο ν. 4412/2016. 

50  Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
51 Πρβλ. αί ρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
52 Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
53  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να ζητουί ν αποί  τους προσφείροντες να παραί σχουν «Εγγυί ηση καληί ς 

λειτουργιίας» για την αποκαταί σταση των ελαττωμαί των που ανακυί πτουν ηί  των ζημιωί ν που 
προκαλουί νται αποί  δυσλειτουργιία των είργων καταί  την περιίοδο εγγυί ησης καληί ς λειτουργιίας, 
εφοί σον προβλείπεται στα είγγραφα της συί μβασης. Το υί ψος της εγγυί ησης καληί ς λειτουργιίας 
καθοριίζεται στα είγγραφα της συί μβασης και δεν μπορειί να υπερβαιίνει το πείντε τοις εκατοί  (5%) της 
εκτιμωί μενης αξιίας της συί μβασης. Η επιστροφηί  της ανωτείρω εγγυί ησης λαμβαί νει χωί ρα μεταί  αποί  την 
ολοκληίρωση της περιοίδου εγγυί ησης καληί ς λειτουργιίας..  Οι εγγυητικείς επιστολείς καληί ς 
λειτουργιίας περιλαμβαί νουν κατ’ ελαί χιστον τα αναφεροί μενα στην παραί γραφο 15.2 της παρουί σας 
και επιπροί σθετα, τον αριθμοί  και τον τιίτλο της σχετικηί ς συί μβασης. Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 10 του ν. 
4412/2016. 

54 Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
55 Τα γραμμαί τια συί στασης χρηματικηί ς παρακαταθηίκης του Ταμειίου Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων, 

για την παροχηί  εγγυηίσεων συμμετοχηί ς και καληί ς εκτείλεσης (εγγυοδοτικηί  παρακαταθηί κη) 
συστηί νονται συί μφωνα με την ειδικηί  νομοθεσιία που  διείπει αυτοί  και ειδικοί τερα βαί σει του αί ρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριίου 1926/3 Ιανουαριίου 1927 (“Περιί συσταί σεως και αποδοί σεως 
παρακαταθηκωί ν και καταθείσεων παραί  τω Ταμειίω Παρακαταθηκωί ν και Δανειίων”). Πρβλ. Το με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 είγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

56 Πρβλ. αί ρθρο 72 παρ. 13, καθωί ς και τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 4.1.ζ. της παρουί σας, ως προς 
τις εγγυηίσεις συμμετοχηί ς. 

57  Η ελαί χιστη προθεσμιία παραλαβηί ς των προσφορωί ν καθοριίζεται συί μφωνα με το αί ρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

58 Οριίζεται ο χροί νος αποί  την Αναθείτουσα Αρχηί  κατ΄ εκτιίμηση των ιδιαιτεροτηί των της διαδικασιίας. 
Για τον καθορισμοί  του χροί νου ισχυί ος της προσφοραί ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
συί μφωνα με τις διαταί ξεις του οποιίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά 
τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

59 Πρβλ. αί ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
60  Συί μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αί ρθρου 377 καθωί ς και τις παρ. 11 και 12 

αί ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειί η υποχρείωση δημοσιίευσης προκηίρυξης συί μφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 αί ρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμοί  με τις διαταί ξεις του ν. 3548/2007, στον 
περιφερειακοί  και τοπικοί  τυί πο μέχρι 31/12/2023. 

61 Πρβλ. αί ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφοίσον η αναθείτουσα αρχηί  επιλείξει τη διαβουί λευση επιί των 
δημοσιευμείνων εγγραί φων της συί μβασης συί μφωνα προς τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 68 ν. 4412/2016, 
συμπληρωί νεται το αί ρθρο 20Α, αί λλως διαγραί φεται. 

62 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιίνεται οί τι οι αναθείτουσες αρχείς δεν μπορουί ν να καλουί ν 
συγκεκριμείνες ταί ξεις/ πτυχιία του ΜΕΕΠ ηί  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 
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63  Κατ’ αντιστοιχιία με τα ουσιωί δη χαρακτηριστικαί  του είργου συί μφωνα με το αί ρθρο 11 της παρουί σας 

(αναφείρεται η κατηγοριία ηί  οι κατηγοριίες στις οποιίες εμπιίπτει το είργο συί μφωνα με τις διαταί ξεις 
του  αί ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

64 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών 
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

65 Συί μφωνα με το ισχυί ον κειίμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
66 Για το είλεγχο των χωρωί ν που είχουν συναί ψει συμφωνιίες με την Ένωση δες την ιστοσελιίδα της 

Επιτροπηί ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
67  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αί ρθρου 91 ν. 4412/2016. 
68 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαιίνεται οί τι, στο ΕΕΕΣ, η αναφοραί  σε “τελεσιίδικη καταδικαστικηί  αποί φαση” 
νοειίται, δεδομείνης της ως αί νω νομοθετικηί ς μεταβοληί ς, ως “αμεταί κλητη καταδικαστικηί  αποί φαση”, 
η δε σχετικηί  δηί λωση του οικονομικουί  φορεία στο Μείρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφοραί  μοί νο σε αμεταί κλητες 
καταδικαστικείς αποφαί σεις. 

69 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
70 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 2Α τελευταιίο εδαί φιο του ν. 4412/2016. Σχετικηί  δηί λωση του προσφείροντος 

οικονομικουί  φορεία  περιλαμβαί νεται στο ΕΕΕΣ 
71  Επισημαιίνεται οί τι η εν λοίγω προί βλεψη για παρείκκλιση αποί  τον υποχρεωτικοί  αποκλεισμοί  αποτελειί 

δυνατοί τητα της αναθείτουσας αρχηί ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περιίπτωση που 
δεν επιθυμειί να προβλείψει τη σχετικηί  δυνατοί τητα, η αναθείτουσα αρχηί  διαγραί φει την  παραί γραφο 
αυτηί . 

72  Επισημαιίνεται οί τι  η εν λοίγω προί βλεψη για παρείκκλιση αποί  τον υποχρεωτικοί  αποκλεισμοί  της  
αποτελειί δυνατοί τητα της αναθείτουσας αρχηί ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περιίπτωση που δεν επιθυμειί να προβλείψει τη σχετικηί  δυνατοί τητα, η αναθείτουσα αρχηί  διαγραί φει 
την παραί γραφο  αυτηί . 

73  Οι λοίγοι της παραγραί φου 22.Α.4. αποτελουί ν δυνητικουί ς λοίγους αποκλεισμουί  συί μφωνα με το 
αί ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταί  συνείπεια, η αναθείτουσα αρχηί  δυί ναται να επιλείξει είναν, 
περισσοί τερους, οί λους ηί  ενδεχομείνως και κανείναν αποί  τους λοίγους αποκλεισμουί  συνεκτιμωί ντας τα 
ιδιαιίτερα χαρακτηριστικαί  της υποί  αναί θεση συί μβασης (εκτιμωί μενη αξιία αυτηί ς, ειδικείς περισταί σεις 
κλπ), με σχετικηί  προί βλεψη στο παροί ν σημειίο της διακηί ρυξης. . 

74  Σχετικηί  δηί λωση του προσφείροντος οικονομικουί  φορεία περιλαμβαί νεται στο ΕΕΕΣ 
75  Σημειωί νεται οί τι ο ανωτείρω εθνικοί ς λοίγος αποκλεισμουί  συμπληρωί νεται στο Μείρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 

( Άλλοι Λοίγοι Αποκλεισμουί  που ενδείχεται να προβλείπονται αποί  την εθνικηί  νομοθεσιία του κραί τους 
μείλους της α.α ηί  του α.φ ). 

76 Πρβλ. παρ. 3 αί ρθρου 8 του ν. 3310/2005, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 239 του ν. 4782/2 
77 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
78 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επιίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 είγγραφο της 

Αρχηί ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικαί  με την αποί φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβριίου 2018 στην υποί θεση 
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

79 Υπενθυμιίζεται οί τι  αναφοραί  στην παραί γραφο 22.Α.4 θα γιίνει μοί νο στην περιίπτωση που η 
Αναθείτουσα Αρχηί  επιλείξει καί ποιον αποί  τους δυνητικουί ς λοίγους αποκλεισμουί . 

80 Σχετικαί  με την προσκοίμιση αποδειίξεων για τα επανορθωτικαί  μείτρα βλ. την αποί φαση της 14ης 
Ιανουαριίου 2021 του ΔΕΕ στην υποί θεση C-387/19 

81 Πρβλ αί ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
82 Πρβλ. αποί φαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευίχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποιία 

εξακολουθειί να ισχυί ει είως την  είκδοση της αποί φασης της παρ. 9 του αί ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
83  Επισημαιίνεται οί τι οί λα τα κριτηί ρια ποιοτικηί ς επιλογηί ς, πλην της καταλληλοί τητας για την αί σκηση 

επαγγελματικηί ς δραστηριοί τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοί  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειίναι 
προαιρετικαί  για την αναθείτουσα αρχηί  και πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογα με το 
αντικειίμενο της συί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καί θε περιίπτωση, πρείπει να 
διαμορφωί νονται καταί  τροί πο, ωί στε να μην περιοριίζεται δυσαναί λογα η συμμετοχηί  των 
ενδιαφεροί μενων οικονομικωί ν φορείων στους διαγωνισμουί ς. Καταί  το σταί διο του προσδιορισμουί  
των κριτηριίων καταλληλοί τητας των υποψηφιίων, ειίναι αναγκαιίο να τηρουί νται αποί  τις αναθείτουσες 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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αρχείς, οι θεμελιωί δεις ενωσιακείς αρχείς, ιδιίως η αρχηί  της ιίσης μεταχειίρισης των συμμετεχοί ντων, της 
αποφυγηί ς των διακριίσεων, της διαφαί νειας και της αναί πτυξης του ελευί θερου ανταγωνισμουί . Τα 
κριτηί ρια επιλογηί ς του αί ρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταί ζονται καταί  τη διαδικασιία ελείγχου της 
καταλληλοί τητας του προσφείροντος να εκτελείσει τη συί μβαση (κριτηίρια “on/off”).  

84  Πρβλ. αί ρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποιίο επανηί λθαν σε ισχυί  τα αί ρθρα 105 και 106 του 
ν. 3669/2008, μείχρι την είκδοση του π.δ. του αί ρθρου  

85  Επισημαιίνεται οί τι οι αναθείτουσες αρχείς δεν μπορουί ν να καλουί ν συγκεκριμείνες ταί ξεις/ πτυχιία του 
ΜΕΕΠ ηί , αποί  την είναρξη ισχυί ος του π.δ. 71/2019, του Μητρωί ου Εργοληπτικωί ν Επιχειρηί σεων 
Δημοσιίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. αί ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

86  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να επιβαί λλουν απαιτηί σεις που να διασφαλιίζουν οί τι οι οικονομικοιί 
φορειίς διαθείτουν την αναγκαιία οικονομικηί  και χρηματοδοτικηί  ικανοί τητα για την εκτείλεση της 
συί μβασης. Όλες οι απαιτηί σεις πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογες με το αντικειίμενο της 
συί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιίο εδαί φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοίγω 
απαιτηί σεις καθοριίζονται περιγραφικαί  στο παροί ν σημειίο, χωριίς παραπομπηί  σε ταί ξεις/πτυχιία του 
ΜΕΕΠ ηί  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καί θε περιίπτωση και για το μεταβατικοί  χρονικοί  διαί στημα ισχυί ος των 
αί ρθρων 80 είως 110 του ν. 3669/2008, οί πως αυτοί  προκυί πτει αποί  το αί ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και 
την πληί ρη είναρξη ισχυί ος του  τελευταιίου, επισημαιίνεται οί τι, η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί να 
περιγραί φει τις σχετικείς απαιτηί σεις αναί λογα με τα προβλεποί μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμείνων 
των ειδικοί τερων ρυθμιίσεων του αί ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικαί  με τις πείραν των 
προβλεποί μενων απαιτηίσεων για την εγγραφηί  και καταί ταξη σε ταί ξη των οικειίων μητρωί ων του π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντιίστοιχου προϋπολογισμουί  αναί  κατηγοριία είργου. 

87  Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να επιβαί λλουν απαιτηί σεις που να διασφαλιίζουν οί τι οι οικονομικοιί 
φορειίς διαθείτουν την αναγκαιία τεχνικηί  και επαγγελματικηί  ικανοίτητα για την εκτείλεση της 
συί μβασης. Όλες οι απαιτηί σεις πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογες με το αντικειίμενο της 
συί μβασης (πρβ. αί ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιίο εδαί φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοίγω 
απαιτηί σεις καταρχαί ς καθοριίζονται περιγραφικαί  στο παροί ν σημειίο, χωριίς παραπομπηί  σε 
ταί ξεις/πτυχιία του ΜΕΕΠ ηί  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ουί τε σε βαθμιίδες/κατηγοριίες του ΜΕΚ. Σε καί θε 
περιίπτωση και για το μεταβατικοί  χρονικοί  διαί στημα ισχυί ος των αί ρθρων 80 είως 110 του ν. 
3669/2008, οί πως αυτοί  προκυί πτει αποί  το αί ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πληί ρη είναρξη ισχυί ος 
του  τελευταιίου, επισημαιίνεται οί τι,  η αναθείτουσα αρχηί  μπορειί να περιγραί φει τις σχετικείς 
απαιτηί σεις αναί λογα με τα προβλεποί μενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμείνων των ειδικοί τερων 
ρυθμιίσεων του αί ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικαί  με τις πείραν των προβλεποί μενων 
απαιτηί σεων για την εγγραφηί  και καταί ταξη σε ταί ξη των οικειίων μητρωί ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), 
αντιίστοιχου προϋπολογισμουί  αναί  κατηγοριία είργου..  

88 Προαιρετικηί  επιλογηί : Η παρ. 22.Ε τιίθεται καταί  διακριτικηί  ευχείρεια της αναθείτουσας αρχηί ς και 
συμπληρωί νεται συί μφωνα με το αί ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιίνεται οί τι οί λες οι απαιτηί σεις 
πρείπει να σχετιίζονται και να ειίναι αναί λογες με το αντικειίμενο της συί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

89  Το εδαί φιο αυτοί  προστιίθεται καταί  την κριίση της αναθείτουσας αρχηί ς συί μφωνα με το αί ρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, αί λλως διαγραί φεται. 

90  Προαιρετικηί  επιλογηί  συμπληί ρωσης του εδαφιίου.  Συί μφωνα με το αί ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στην περιίπτωση συμβαί σεων είργων οι Αναθείτουσες Αρχείς μπορουί ν να απαιτουί ν την 
εκτείλεση ορισμείνων κριίσιμων καθηκοί ντων απευθειίας αποί  τον ιίδιο τον προσφείροντα. 

91 Ως προς τον τροί πο υποβοληί ς των αποδεικτικωί ν μείσων του παροί ντος αί ρθρου, τα οποιία είχουν 
συνταχθειί/ παραχθειί αποί  τους ιίδιους τους οικονομικουί ς φορειίς πρβλ. αί ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

92 Πρβ αί ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
93  Επισημαιίνεται οί τι η ανωτείρω δυνατοί τητα εναποίκειται στη διακριτικηί  ευχείρεια του οικονομικουί  

φορεία. Εξακολουθειί να υφιίσταται η δυνατοί τητα να υπογραί φεται το ΕΕΕΣ αποί  το συί νολο των 
φυσικωί ν προσωί πων που αναφείρονται στα τελευταιία δυί ο εδαί φια του αί ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

94  Πρβλ. αί ρθρο 79Α ν. 4412/2016 
95 Βλ. Δ.Ε.Ε. αποί φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
96 Βλ. ενδεικτικαί  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμηί μα) 
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97 Πρβλ. αί ρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμοί   με αί ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
98 Εφισταί ται η προσοχηί  των αναθετουσωί ν αρχωί ν στο οί τι πρείπει να ζητειίται η προσκοί μιση 

δικαιολογητικωί ν προς αποί δειξη μοί νο των λοίγων αποκλεισμουί  και των κριτηριίων επιλογηί ς που 
είχουν τεθειί στην παρουί σα διακηί ρυξη. Επισημαιίνεται, περαιτείρω, οί τι, η αναθείτουσα αρχηί  δυί ναται, 
καταί  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητειί αποί  προσφείροντες, σε οποιοδηί ποτε χρονικοί  σημειίο 
καταί  τη διαί ρκεια της διαδικασιίας, να υποβαί λλουν οί λα ηί  ορισμείνα δικαιολογητικαί , οί ταν αυτοί  
απαιτειίται για την ορθηί  διεξαγωγηί  της διαδικασιίας. 

99 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
100  Συί μφωνα με το αί ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιίο εδαί φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοί ς φορείας 

ειίναι Έλληνας πολιίτης ηί  είχει την εγκαταί στασηί  του στην Ελλαί δα, οι υποχρεωί σεις του που αφορουί ν 
τις εισφορείς κοινωνικηί ς ασφαί λισης καλυί πτουν τοίσο την κυί ρια οί σο και την επικουρικηί  ασφαί λιση." 

101 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
102 Οι υπευί θυνες δηλωί σεις του παροί ντος τευίχους υπογραί φονται και γιίνονται αποδεκτείς συί μφωνα με 

τα οριζοί μενα στο αί ρθρο 4.2. β) της παρουί σας  
103  Εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί  την επιλείξει ως λοίγο αποκλεισμουί . 
104 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
105 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021είγγραφο της Αρχηί ς «Ενιαιίο Πιστοποιητικοί  Δικαστικηί ς 

Φερεγγυοί τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
106  Η πλατφοί ρμα της Ευρωπαϊκηί ς Επιτροπηί ς eCertis για την αναζηίτηση ισοδυί ναμων πιστοποιητικωί ν 

αί λλων κρατωί ν-μελωί ν της Ε.Ε ειίναι διαθείσιμη, χωριίς κοίστος, στη διαδρομηί . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαιίνεται οί τι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειίναι ο αρμοί διος εθνικοί ς 
φορείας για την καταχωί ρηση και τηί ρηση των στοιχειίων του eCertis για την Ελλαί δα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικοί  είγγραφο της Αρχηί ς στον ακοί λουθο συί νδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

107  Εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί  τις επιλείξει, οί λες ηί  καί ποια/ες εξ αυτωί ν, ως λοίγους αποκλεισμουί . 
108  Επισημαιίνεται οί τι η αναθείτουσα αρχηί , εφοίσον μπορείσει να αποδειίξει, με καταί λληλα μείσα, οί τι 

συντρείχει καί ποια αποί  τις περιπτωί σεις αυτείς, αποκλειίει οποιονδηί ποτε οικονομικοί  φορεία αποί  τη 
συμμετοχηί  στη διαδικασιία συί ναψης της δημοίσιας συί μβασης.  

109 Εφοί σον η αναθείτουσα αρχηί  την επιλείξει ως λοίγο αποκλεισμουί . 
110 Πρβλ. αί ρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
111 Για τις αλλοδαπείς ανωί νυμες  εταιρειίες ιδρυθειίσες σε κραί τος μείλος της ΕΕ σχετικοί  ειίναι το 

Παραί ρτημα Ι της οδηγιίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποιία αναδιατυπωί θηκε η Οδηγιία 
77/91/ΕΟΚ (Επιίσημη Εφημεριίδα των Ευρωπαϊκωί ν Κοινοτηί των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 
(επταμεληί ς). 

112 Πρβλ. παρ. 3 αί ρθρου 8 του ν. 3310/2005, οί πως τροποποιηί θηκε με το αί ρθρο 239 του ν. 4782/21. 
113 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
114 η οποιία εκδιίδεται συί μφωνα με τις ειδικείς διαταί ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαιίνεται οί τι τα 

πτυχιία των εγγεγραμμείνων στο Μητρωί ο Εργοληπτικωί ν Επιχειρηί σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ειίναι σε ισχυί  
καταί  την 3η Ιουλιίου 2019 εξακολουθουί ν να ισχυί ουν ως την 1η Σεπτεμβριίου 2021, εφοί σον 
πληρουί νται οι προϋποθείσεις του νομοθετικουί  πλαισιίου που ιίσχυε είως και την 2α Ιουλιίου 2019 
(Πρβλ. αί ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταί θηκε με την παρ. 5 του αί ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

115 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
116 Πρβλ. αί ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
117  Εφοί σον είχει αναφερθειί σχετικηί  απαιίτηση στο αί ρθρο 22.Ε συμπληρωί νεται αναλοίγως συί μφωνα με 

το αί ρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
118 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
119 Συί μφωνα με το αί ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγραί φονται υποχρεωτικαί :  

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

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

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

τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 

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

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

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

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

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

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

 ιε. η Κοινοπραξιία που καταχωριίζεται συί μφωνα με το αί ρθρο 293 παραί γραφος 3 του ν. 4072/2012 
120 Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
121  Συί μφωνα με τη διαί ταξη του αί ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχηί  σε 

διαγωνισμουί ς δημοσιίων είργων χορηγειίται σε καί θε εργοληπτικηί  επιχειίρηση εγγεγραμμείνη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροί τητα πτυχιίου», η οποιία, σε συνδυασμοί  με τη βεβαιίωση εγγραφηί ς που εκδιίδεται 
αποί  την υπηρεσιία τηί ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταί  «επιίσημο καταί λογο αναγνωρισμείνων εργοληπτωί ν 
[...] και απαλλαί σσει τις εργοληπτικείς επιχειρηίσεις αποί  την υποχρείωση να καταθείτουν τα επιμείρους 
δικαιολογητικαί  στους διαγωνισμουί ς.” Επισημαιίνεται οί τι, συί μφωνα με το αί ρθρο 22  (Τροποποιηί σεις 
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρωί το εδαί φιο της περιίπτωσης 31 της 
παραγραί φου 1 του αί ρθρου 377 αντικαθιίσταται ως εξηί ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
αί ρθρων 80 είως 110, τα οποιία παραμείνουν σε ισχυί  μείχρι την είκδοση του προεδρικουί  διαταί γματος 
του αί ρθρου 83, των παραγραί φων 4 και 5 του αί ρθρου 20 και της παραγραί φου 1 α του αί ρθρου 176». 

122  Στην περιίπτωση οί μως που η Ενημεροί τητα Πτυχιίου δεν καλυί πτει τις εισφορείς επικουρικηί ς 
ασφαί λισης, τα σχετικαί  δικαιολογητικαί  υποβαί λλονται ξεχωρισταί . 

123  Μοί νο στην περιίπτωση που είχει επιλεγειί αποί  την αναθείτουσα αρχηί  ως λοίγος αποκλεισμουί . 
124  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
125 Πρβλ. αί ρθρο 93 του ν. 4412/2016. 
126 Πρβλ. αί ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
127 Οι αναθείτουσες αρχείς μπορουί ν να προβλείπουν στα είγγραφα της συί μβασης οί τι, κατοί πιν αιτηί ματος 

του υπεργολαί βου και εφοί σον η φυί ση της συί μβασης το επιτρείπει, η αναθείτουσα αρχηί  καταβαί λλει 
απευθειίας στον υπεργολαί βο την αμοιβηί  του για την εκτείλεση προμηί θειας, υπηρεσιίας ηί  είργου, 
δυναί μει συί μβασης υπεργολαβιίας με τον αναί δοχο. Στην περιίπτωση αυτηί , στα είγγραφα της 
συί μβασης καθοριίζονται τα ειδικοί τερα μείτρα ηί  οι μηχανισμοιί που επιτρείπουν στον κυί ριο αναί δοχο 
να εγειίρει αντιρρηίσεις ως προς αδικαιολοίγητες πληρωμείς, καθωί ς και οι ρυθμιίσεις που αφορουί ν 
αυτοί ν τον τροί πο πληρωμηί ς. Στην περιίπτωση αυτηί  δεν αιίρεται η ευθυί νη του κυί ριου αναδοίχου. 
Συμπληρωί νεται αναλοίγως. 

128  Πρβλ. αί ρθρο 58 του ν. 4412/2016  
129 Πρβλ αί ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα είγγραφα της συί μβασης, για είργα προϋπολογισμουί  ανωί τερου 

των δείκα εκατομμυριίων (10.000.000) ευρωί , μπορειί να εγκριθειί και να περιληφθειί ρηί τρα περιί 
διαιτητικηί ς επιίλυσης καί θε διαφοραί ς που προκυί πτει σχετικαί  με την εφαρμογηί , την ερμηνειία ηί  το 
κυί ρος της συί μβασης. Για είργα κατωί τερου προϋπολογισμουί , απαιτειίται για τη συμπεριίληψη 
αντιίστοιχης ρηί τρας η συί μφωνη γνωί μη του αρμοίδιου τεχνικουί  συμβουλιίου. Μπορειί να τεθειί στο 
σημειίο αυτοί  ηί  στην ΕΣΥ. Στα συμβατικαί  τευί χη που είχει περιληφθειί ρηί τρα περιί διαιτητικηί ς επιίλυσης, 
δυί ναται να προβλείπεται σταί διο συμβιβαστικηί ς επιίλυσης καί θε διαφοραί ς, που προηγειίται της 
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προσφυγηί ς στη διαιτησιία  

130 Στο παροί ν σημειίο της Διακηί ρυξης ηί  στην ΕΣΥ μπορειί να τεθειί ρηταί  η προί βλεψη για τη συί σταση 
κατασκευαστικηί ς κοινοπραξιίας, συί μφωνα με τα ειδικοί τερα οριζοί μενα στο αί ρθρο 165 παρ. 4-6 του 
ν. 4412/2016. 
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