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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
 

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

1.1 Αναθέ τουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
                          Αριθμο ς Φορολογικου  Μήτρώ ου (Α.Φ.Μ.): 997615160 
                          Κώδικο ς ήλέκτρονική ς τιμολο γήσής …………………………………..3 

Οδο ς  : ΣΜΙΝΘΗ 
Ταχ.Κώδ. : 67133 
Τήλ. : 2541352326 
Γένική  
Διέυ θυνσή στο 
Διαδι κτυο 
(URL)                       

  
www.dimosmykis.gr 

E-Mail : info@dimosmykis.gr 
Πλήροφορι ές:  : ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

1.2       Εργοδο τής ή  Κυ ριος του Έργου:  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
1.3       Φορέ ας κατασκέυή ς του έ ργου: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
1.4       Προι σταμέ νή Αρχή  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 
1.5       Διέυθυ νουσα Υπήρέσι α :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΗΣ 
1.6       Αρμο διο Τέχνικο  Συμβου λιο :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
 

 
Εφο σον οι ανώτέ ρώ υπήρέσι ές μέταστέγασθου ν κατα  τή δια ρκέια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
έκτέ λέσής του έ ργου, υποχρέου νται να δήλώ σουν α μέσα τα νέ α τους στοιχέι α στους 
προσφέ ροντές ή  στον ανα δοχο. 
Εφο σον οι ανώτέ ρώ υπήρέσι ές ή /και τα αποφαινο μένα ο ργανα του Φορέ α Κατασκέυή ς 
καταργήθου ν, συγχώνέυτου ν ή  μέ οποιονδή ποτέ τρο πο μέταβλήθου ν κατα  τή δια ρκέια τής 
διαδικασι ας συ ναψής ή  έκτέ λέσής του έ ργου, υποχρέου νται να δήλώ σουν α μέσα,  στους 
προσφέ ροντές4 ή  στον ανα δοχο τα στοιχέι α τών υπήρέσιώ ν ή  αποφαινο μένών οργα νών, τα 
οποι α κατα  τον νο μο αποτέλου ν καθολικο  δια δοχο τών έν λο γώ οργα νών που υπέισέ ρχονται 
στα δικαιώ ματα και υποχρέώ σέις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έ γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν έ ννοια τής πέριπτ. 14 τής παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρο ντα ήλέκτρονικο  διαγώνισμο , έι ναι τα ακο λουθα : 
α) ή παρου σα διακή ρυξή, 
β) το Ευρώπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ)5   
γ)το έ ντυπο οικονομική ς προσφορα ς, ο πώς παρα γέται απο  τήν έιδική  ήλέκτρονική  φο ρμα του 
υποσυστή ματος, 
δ) ο πρου πολογισμο ς δήμοπρα τήσής,  
έ) το τιμολο γιο δήμοπρα τήσής,  
στ) ή έιδική  συγγραφή  υποχρέώ σέών, 
ζ) ή τέχνική  συγγραφή  υποχρέώ σέών  
ή) το τέυ χος συμπλήρώματικώ ν τέχνικώ ν προδιαγραφώ ν, 
θ) το υπο δέιγμα ….6 
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ι) το τέυ χος τέχνική ς πέριγραφή ς, 
ια) ή τέχνική  μέλέ τή, 
ιβ)τυχο ν συμπλήρώματικέ ς πλήροφορι ές και διέυκρινι σέις που θα παρασχέθου ν απο  τήν 
αναθέ τουσα αρχή   έπι  ο λών τών ανώτέ ρώ 
 
2.2 Προσφέ ρέται έλέυ θέρή, πλή ρής, α μέσή και δώρέα ν ήλέκτρονική  προ σβασή στα έ γγραφα 
τής συ μβασής7 στον έιδικο , δήμο σια προσβα σιμο, χώ ρο “ήλέκτρονικοι  διαγώνισμοι ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr, καθώ ς και στήν ιστοσέλι δα τής αναθέ τουσας αρχή ς 
www.dimosmykis.gr . 
Κα θέ έι δους έπικοινώνι α και ανταλλαγή  πλήροφοριώ ν πραγματοποιέι ται μέ σώ τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την  14  -  9 - 20228  ο αναθέτων φορέας παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο     έως  τις    16   
– 9 – 2022 9 
 
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση 
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται 
με δική τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του αναθέτοντα φορέα. 
 
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 
ΚΗΜΔΗΣ10. 
 
 

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορέίς δέσμέύονται ότι: 
 
α) τήρούν και θα έξακολουθήσουν να τήρούν κατά τήν έκτέλέσή τής σύμβασής, έφόσον 
έπιλέγούν,  τις υποχρέώσέις τους που απορρέουν από τις διατάξέις τής πέριβαλλοντικής, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κοινώνικοασφαλιστικής και έργατικής νομοθέσίας, που έχουν θέσπιστέί μέ το δίκαιο τής 
Ένώσής, το έθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσέις ή διέθνέίς διατάξέις πέριβαλλοντικού, 
κοινώνικού και έργατικού δικαίου, οι οποίές απαριθμούνται στο Παράρτήμα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρήσή τών έν λόγώ υποχρέώσέών έλέγχέται και 
βέβαιώνέται από τα όργανα που έπιβλέπουν τήν έκτέλέσή τών δήμοσίών συμβάσέών και τις 
αρμόδιές δήμόσιές αρχές και υπήρέσίές που ένέργούν έντός τών ορίών τής έυθύνής και τής 
αρμοδιότήτάς τους 11, 

 
β) δέν θα ένέργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρήστικά καθ΄ όλή τή διάρκέια τής 
διαδικασίας ανάθέσής, αλλά και κατά το στάδιο έκτέλέσής τής σύμβασής, έφόσον έπιλέγούν 
και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλήλα μέτρα για να διαφυλάξουν τήν έμπιστέυτικότήτα τών 
πλήροφοριών που έχουν χαρακτήρισθέί ώς τέτοιές από τήν αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορέ ς  υποβα λλονται απο  τους ένδιαφέρομέ νους ήλέκτρονικα , μέ σώ τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέ χρι τήν καταλήκτική  
ήμέρομήνι α και ώ ρα που ορι ζέται στο α ρθρο 18 τής παρου σας διακή ρυξής, σέ ήλέκτρονικο  
φα κέλο του υποσυστή ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογρα φονται, 
τουλα χιστον,  μέ προήγμέ νή ήλέκτρονική  υπογραφή , ή οποι α υποστήρι ζέται απο  
αναγνώρισμέ νο (έγκέκριμέ νο) πιστοποιήτικο , συ μφώνα μέ τήν παρ. 2 του α ρθρου 37 του 
ν. 4412/2016.12   
 
Για τή συμμέτοχή  στήν παρου σα διαδικασι α οι ένδιαφέρο μένοι οικονομικοι  φορέι ς 
ακολουθου ν  τή  διαδικασι α έγγραφή ς του α ρθρου 5 παρ. 1.2 έ ώς 1.4 τής Κοινή ς Υπουργική ς 
Απο φασής «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η έ νώσή οικονομικώ ν φορέ ών υποβα λλέι κοινή  προσφορα , ή οποι α υποχρέώτικα  
υπογρα φέται, συ μφώνα μέ τα ανώτέ ρώ, έι τέ απο  ο λους τους οικονομικου ς φορέι ς που 
αποτέλου ν τήν έ νώσή, έι τέ απο  έκπρο σώπο  τους, νομι μώς έξουσιοδοτήμέ νο. Στήν 
προσφορα ,  προσδιορι ζέται ή έ κτασή και το έι δος τής συμμέτοχή ς του κα θέ μέ λους τής 
έ νώσής, συμπέριλαμβανομέ νής τής κατανομή ς αμοιβή ς μέταξυ  τους,  καθώ ς και ο 
έκπρο σώπος/συντονιστή ς αυτή ς. Η έν λο γώ δή λώσή πέριλαμβα νέται έι τέ στο ΕΕΕΣ 
(Μέ ρος ΙΙ. Ενο τήτα Α) έι τέ στή συνοδέυτική  υπέυ θυνή δή λώσή που δυ ναται να 
υποβα λλουν τα μέ λή τής έ νώσής. 
 
3.2 Στον ήλέκτρονικό φάκέλο προσφοράς πέριέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκέλος μέ τήν ένδέιξή «Δικαιολογήτικά Συμμέτοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκέλος μέ τήν ένδέιξή  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σήμαίνονται, μέ χρήσή του σχέτικού πέδίου του υποσυστήματος, 
κατά τήν σύνταξή τής προσφοράς, τα στοιχέία έκέίνα που έχουν έμπιστέυτικό χαρακτήρα, 
σύμφώνα μέ τα οριζόμένα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στήν πέρίπτώσή αυτή, ο προσφέρών υποβάλέι στον οικέίο  (υπο)φάκέλο σχέτική αιτιολόγήσή 
μέ τή μορφή ψήφιακά υπογέγραμμένου αρχέίου pdf, αναφέροντας ρήτά όλές τις σχέτικές 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διατάξέις νόμου ή διοικήτικές πράξέις που έπιβάλλουν τήν έμπιστέυτικότήτα τής 
συγκέκριμένής πλήροφορίας, ώς συνήμμένο τής ήλέκτρονικής του προσφοράς. Δέν 
χαρακτήρίζονται ώς έμπιστέυτικές πλήροφορίές σχέτικά μέ τις τιμές μονάδος, τις 
προσφέρόμένές ποσότήτές και τήν οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στήν πέρίπτώσή τής υποβολής στοιχέίών μέ χρήσή μορφότυπου φακέλου συμπιέσμένών 
ήλέκτρονικών αρχέίών (π.χ. ήλέκτρονικό αρχέίο μέ μορφή ZIP), έκέίνα τα οποία έπιθυμέί ο 
προσφέρών να χαρακτήρίσέι ώς έμπιστέυτικά, σύμφώνα μέ τα ανώτέρώ αναφέρόμένα, θα 
πρέπέι να τα υποβάλλέι ώς χώριστά ήλέκτρονικά αρχέία μέ μορφή Portable Document Format 
(PDF) ή ώς χώριστό ήλέκτρονικό αρχέίο μορφότυπου φακέλου συμπιέσμένών ήλέκτρονικών 
αρχέίών που να πέριλαμβάνέι αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστής – οικονομικός φορέας υποβάλλέι τους ανώτέρώ (υπο)φακέλους μέσώ του 
υποσυστήματος, όπώς πέριγράφέται κατώτέρώ: 
 
α) Τα στοιχέία και δικαιολογήτικά που πέριλαμβάνονται στον (υπο)φάκέλο μέ τήν ένδέιξή 
«Δικαιολογήτικά Συμμέτοχής»  έίναι τα οριζόμένα στο άρθρο 24.2 τής παρούσας, 
υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ήλέκτρονικά σέ μορφή αρχέίου Portable Document 
Format (PDF) και γίνονται αποδέκτά, ανά πέρίπτώσή, σύμφώνα μέ τήν παρ. β του άρθρου 
4.2.τής παρούσας. 
 
β) Το αργότέρο πριν από τήν ήμέρομήνία και ώρα αποσφράγισής τών προσφορών που 
ορίζέται στο άρθρο 18 τής παρούσας, προσκομίζονται στήν Αναθέτουσα Αρχή13, μέ έυθύνή του 
οικονομικού φορέα οι πρώτότυπές έγγυήσέις συμμέτοχής, πλήν τών έγγυήσέών που 
έκδίδονται ήλέκτρονικά, άλλώς ή προσφορά απορρίπτέται ώς απαράδέκτή.14 
 
Οι ανώτέρώ πρώτότυπές έγγυήτικές έπιστολές συμμέτοχής προσκομίζονται σέ κλέιστό 
φάκέλο, στον οποίο αναγράφέται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχέία του παρόντος 
διαγώνισμού και ώς παραλήπτής ή Επιτροπή Διαγώνισμού. 
 
Η προσκόμισή τών πρώτότυπών έγγυήσέών συμμέτοχής πραγματοποιέίται έίτέ μέ κατάθέσή 
του ώς άνώ φακέλου στήν υπήρέσία πρώτοκόλλου τής αναθέτουσας αρχής έίτέ μέ τήν 
αποστολή του ταχυδρομικώς, έπί αποδέίξέι. Το βάρος απόδέιξής τής έγκαιρής προσκόμισής 
φέρέι ο οικονομικός φορέας. Το έμπρόθέσμο αποδέικνύέται μέ  τον αριθμό πρώτοκόλλου έίτέ 
μέ τήν έπίκλήσή του σχέτικού αποδέικτικού αποστολής, ανά πέρίπτώσή. 
 
Στήν πέρίπτώσή που  έπιλέγέί ή αποστολή του φακέλου τής έγγύήσής συμμέτοχής 
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, έφόσον δέν διαθέτέι αριθμό έγκαιρής 
έισαγώγής του φακέλου του στο πρώτόκολλο τής αναθέτουσας αρχής, το αργότέρο έώς τήν 
ήμέρομήνία και ώρα αποσφράγισής τών προσφορών, μέσώ τής λέιτουργίας «έπικοινώνία», τα 
σχέτικό αποδέικτικό στοιχέίο προσκόμισής (αποδέικτικό κατάθέσής σέ υπήρέσίές 
ταχυδρομέίου - ταχυμέταφορών),  προκέιμένου να ένήμέρώσέι τήν αναθέτουσα αρχή πέρί τής 
τήρήσής τής υποχρέώσής του σχέτικά μέ τήν (έμπρόθέσμή) προσκόμισή τής έγγύήσής 
συμμέτοχής του στον παρόντα διαγώνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντές συντάσσουν τήν οικονομική τους προσφορά, συμπλήρώνοντας τήν 
αντίστοιχή έιδική ήλέκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντές δύνανται να προβαίνουν, μέσώ τών λέιτουργιών του υποσυστήματος, σέ 
έκτύπώσή έλέγχου ομαλότήτας τών έπιμέρους ποσοστών έκπτώσής, ανά ομάδα έργασιών, 
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στήν πέρίπτώσή υποβολής προσφοράς μέ έπιμέρους ποσοστά έκπτώσής, κατ’ έφαρμογή τής 
παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.15 
 
ε) Στή συνέχέια, οι προσφέροντές παράγουν από το υποσύστήμα τα ήλέκτρονικά αρχέία 
[«έκτυπώσέις» τών Δικαιολογήτικών Συμμέτοχής και τής Οικονομικής Προσφοράς τους σέ 
μορφή αρχέίου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχέία αυτά γίνονται αποδέκτά, έφόσον 
φέρουν, τουλάχιστον προήγμένή ήλέκτρονική υπογραφή, ή οποία υποστήρίζέται από 
αναγνώρισμένο (έγκέκριμένο) πιστοποιήτικό και έπισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους τής προσφοράς. Κατά τή συστήμική υποβολή τής προσφοράς το υποσύστήμα 
πραγματοποιέί αυτοματοποιήμένους έλέγχους έπιβέβαίώσής τής ήλέκτρονικής προσφοράς σέ 
σχέσή μέ τα παραχθέντα ήλέκτρονικά αρχέία (Δικαιολογήτικά Συμμέτοχής και Οικονομική 
Προσφορά) και έφόσον οι έλέγχοι αυτοί  αποβούν έπιτυχέίς ή προσφορά υποβάλλέται  στο 
υποσύστήμα. Διαφορέτικά, ή προσφορά δέν υποβάλλέται και το υποσύστήμα ένήμέρώνέι τους 
προσφέροντές μέ σχέτικό μήνυμα σφάλματος στή διέπαφή του χρήστή τών προσφέρόντών, 
προκέιμένου οι τέλέυταίοι να προβούν στις σχέτικές ένέργέιές διόρθώσής. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δέν έχουν αποτυπώθέί στο σύνολό τους στις έιδικές 
ήλέκτρονικές φόρμές του υποσυστήματος, οι προσφέροντές έπισυνάπτουν  τα σχέτικά 
ήλέκτρονικά αρχέία, σύμφώνα μέ  τα ανώτέρώ, στήν  πέρίπτώσή έ.16 
 
ζ)  Από το υποσύστήμα έκδίδέται ήλέκτρονική απόδέιξή υποβολής προσφοράς, ή οποία 
αποστέλλέται στον οικονομικό φορέα μέ μήνυμα ήλέκτρονικού ταχυδρομέίου. 
 
Στις πέριπτώ σέις που μέ τήν προσφορα  υποβα λλονται δήμο σια ή /και ιδιώτικα  έ γγραφα, έι τέ 
έ χουν παραχθέι  απο  τον ι διο τον προσφέ ροντα έι τέ απο  τρι τους, αυτα  γι νονται αποδέκτα , ανα  
πέρι πτώσή, συ μφώνα μέ  τήν παρ. β του α ρθρου 4.2.τής παρου σας17  

η) Έώς τήν ήμέ ρα και ώ ρα αποσφρα γισής τών προσφορώ ν προσκομι ζονται, μέ έυθυ νή του 
οικονομικου  φορέ α, στήν αναθέ τουσα αρχή , σέ έ ντυπή μορφή  και σέ κλέιστο  φα κέλο, στον 
οποι ο αναγρα φέται ο αποστολέ ας και ώς παραλή πτής ή Επιτροπή  Διαγώνισμου  του παρο ντος 
διαγώνισμου , τυχο ν στοιχέι α τής ήλέκτρονική ς προσφορα ς του, ή τοι τών υποφακέ λών 
«Δικαιολογήτικα  Συμμέτοχή ς» και «Οικονομική  Προσφορα », τα οποι α απαιτέι ται να 
προσκομισθου ν σέ πρώτο τυπα ή  ακριβή  αντι γραφα18. 

Τέ τοια στοιχέι α και δικαιολογήτικα  ένδέικτικα  έι ναι : 

i) ή πρώτο τυπή έγγυήτική  έπιστολή  συμμέτοχή ς, πλήν τών πέριπτώ σέών που αυτή  έκδι δέται 
ήλέκτρονικα , α λλώς ή προσφορα  απορρι πτέται ώς απαρα δέκτή, συ μφώνα μέ τα έιδικο τέρα 
οριζο μένα στο α ρθρο 4.1. γ) τής παρου σας, 

ii) αυτα  που δέν υπα γονται στις διατα ξέις του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ένδέικτικα  
συμβολαιογραφικέ ς έ νορκές βέβαιώ σέις ή  λοιπα  συμβολαιογραφικα  έ γγραφα), 

iii) ιδιώτικα  έ γγραφα τα οποι α δέν  έ χουν έπικυρώθέι  απο  δικήγο ρο ή  δέν φέ ρουν θέώ ρήσή 
απο  υπήρέσι ές και φορέι ς τής πέρι πτώσής α τής παρ. 2 του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή  δέν 
συνοδέυ ονται απο  υπέυ θυνή δή λώσή για τήν ακρι βέια  τους, καθώ ς και 

iv) αλλοδαπα  δήμο σια έ ντυπα έ γγραφα που φέ ρουν τήν έπισήμέι ώσή τής Χα γής (Apostille), ή  
προξένική  θέώ ρήσή και δέν έ χουν έπικυρώθέι   απο  δικήγο ρο.  

Σέ πέρι πτώσή μή υποβολή ς ένο ς ή  πέρισσο τέρών απο  τα ώς α νώ στοιχέι α και δικαιολογήτικα  
που υποβα λλονται σέ έ ντυπή μορφή , πλήν τής πρώτο τυπής έγγυ ήσής συμμέτοχή ς, δυ ναται να 
συμπλήρώ νονται και να υποβα λλονται συ μφώνα μέ το α ρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντές δύνανται να ζήτήσουν τήν απόσυρσή υποβλήθέίσας προσφοράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμέρομήνία υποβολής τών προσφορών, μέ έγγραφο αίτήμα τους προς τήν 
αναθέτουσα αρχή, σέ μορφή ήλέκτρονικού αρχέίου Portable Document Format (PDF)19 που 
υποβάλλέται σύμφώνα μέ τις πέρ. ii) ή iv)  τής παρ. β του άρθρου 4.2. τής παρούσας,20  μέσώ 
τής λέιτουργικότήτας «Επικοινώνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιήμένος χρήστής τής 
αναθέτουσας αρχής, χώρίς να απαιτέίται απόφασή τής τέλέυταίας, προβαίνέι στήν απόρριψή 
τής σχέτικής ήλέκτρονικής προσφοράς στο υποσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμέρομήνία 
υποβολής τής προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλέι έκ νέου 
προσφορά μέσώ του υποσυστήματος έώς τήν καταλήκτική ήμέρομήνία υποβολής  τών 
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) Μέτα  τήν καταλήκτική  ήμέρομήνι α υποβολή ς προσφορώ ν, ο πώς ορι ζέται στο α ρθρο 18 τής 
παρου σας, και πριν απο  τήν ήλέκτρονική  αποσφρα γισή, πιστοποιήμέ νος χρή στής τής 
Αναθέ τουσας Αρχή ς μέταβιβα ζέι τήν αρμοδιο τήτα διαχέι ρισής του ήλέκτρονικου  διαγώνισμου  
σέ πιστοποιήμέ νο χρή στή τής Επιτροπή ς Διαγώνισμου . 
 
 
β) Η αναθέ τουσα αρχή  διαβιβα ζέι στον Προ έδρο τής Επιτροπή ς Διαγώνισμου  τους κλέιστου ς 
φακέ λους  μέ τις πρώτο τυπές έγγυή σέις συμμέτοχή ς, που έ χουν προσκομιστέι , πριν απο  τήν 
ήμέρομήνι α και ώ ρα αποσφρα γισής τών προσφορώ ν που ορι ζέται, ομοι ώς, στο α ρθρο 18 τής 
παρου σας.   
 
Η  Επιτροπή  Διαγώνισμου 21, κατα  τήν ήμέρομήνι α και ώ ρα που ορι ζέται στο α ρθρο 18, 
προβαι νέι σέ ήλέκτρονική  αποσφρα γισή του υποφακέ λου «Δικαιολογήτικα  Συμμέτοχή ς» και 
του υποφακέ λου “Οικονομική  Προσφορα ”, χώρι ς να παρέ χέι στους προσφέ ροντές προ σβασή 
στα υποβλήθέ ντα δικαιολογήτικα  συμμέτοχή ς ή  στις υποβλήθέι σές οικονομικέ ς προσφορέ ς. 
 
γ)  Μέτα  τήν ώς α νώ αποσφρα γισή, και πριν απο  τήν έ κδοσή οποιασδή ποτέ απο φασής σχέτικα  
μέ τήν αξιολο γήσή τών προσφορώ ν τής παρου σας, ή Επιτροπή  Διαγώνισμου , προβαι νέι στις 
ακο λουθές ένέ ργέιές22: 
 
(i) αναρτα  στον ήλέκτρονικο  χώ ρο «Συνήμμέ να Ηλέκτρονικου  Διαγώνισμου », τον σχέτικο  
κατα λογο προσφέρο ντών, ο πώς αυτο ς παρα γέται απο  το υποσυ στήμα, μέ δικαι ώμα 
προ σβασής μο νον στους προσφέ ροντές,  
 
ii) έλέ γχέι έα ν προσκομι στήκαν οι απαιτου μένές πρώτο τυπές έγγυήτικέ ς έπιστολέ ς 
συμμέτοχή ς συ μφώνα μέ τήν παρ. 3.5 πέρ. β του α ρθρου 3 τής παρου σας. Η προσφορα  
οικονομικου  φορέ α που παρέ λέιψέ έι τέ να προσκομι σέι τήν απαιτου μένή πρώτο τυπή έγγυ ήσή 
συμμέτοχή ς, σέ πέρι πτώσή υποβολή ς έ γχαρτής έγγυ ήσής συμμέτοχή ς, έι τέ να υποβα λέι τήν 
απαιτου μένή έγγυ ήσή ήλέκτρονική ς έ κδοσής στον οικέι ο ήλέκτρονικο  (υπο )-φα κέλο μέ χρι τήν 
καταλήκτική  ήμέρομήνι α υποβολή ς τών προσφορώ ν, απορρι πτέται ώς απαρα δέκτή, μέτα  απο  
γνώ μή τής Επιτροπή ς Διαγώνισμου , ή οποι α συντα σσέι πρακτικο , στο οποι ο πέριλαμβα νονται 
τα αποτέλέ σματα του ανώτέ ρώ έλέ γχου και υποβα λλέι στήν αναθέ τουσα αρχή  το σχέτικο  
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ήλέκτρονικο  αρχέι ο, ώς “έσώτέρικο ”, μέ σώ τής λέιτουργι ας “έπικοινώνι α” του υποσυστή ματος, 
προς έ γκρισή για τή λή ψή απο φασής απο ρριψής τής προσφορα ς, συ μφώνα μέ τήν παρ. 1 του 
α ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μέτα  τήν έ κδοσή τής απο φασής έ γκρισής του ανώτέ ρώ πρακτικου  για τήν απο ρριψή τής 
προσφορα ς, ή αναθέ τουσα αρχή  κοινοποιέι  τήν απο φασή σέ ο λους τους προσφέ ροντές. 
Η απο φασή απο ρριψής τής προσφορα ς έκδι δέται πριν απο  τήν έ κδοσή οποιασδή ποτέ α λλής 
απο φασής σχέτικα  μέ τήν αξιολο γήσή τών προσφορώ ν τής παρου σας διαδικασι ας.23  
 
iii) Στή συνέ χέια διαβιβα ζέι τον σχέτικο  κατα λογο προσφέρο ντών, κατα  σέιρα  μέιοδοσι ας, 
στήν αναθέ τουσα αρχή  και στους προσφέ ροντές, προκέιμέ νου να λα βουν γνώ σή και αναρτα  
στον ήλέκτρονικο  χώ ρο «Συνήμμέ να Ηλέκτρονικου  Διαγώνισμου », τον ώς α νώ κατα λογο, μέ 
δικαι ώμα προ σβασής μο νο στους προσφέ ροντές. 
 
δ) Ακολου θώς, ή Επιτροπή  Διαγώνισμου  προβαι νέι, κατα  σέιρα  μέιοδοσι ας, σέ έ λέγχο τής 
ολο γραφής και αριθμήτική ς αναγραφή ς τών έπιμέ ρους ποσοστώ ν έ κπτώσής και τής ομαλή ς 
μέταξυ  τους σχέ σής, βα σέι τής παραγώγή ς σχέτικου  ψήφιακου  αρχέι ου, μέ σα απο  το 
υποσυ στήμα.  
Για τήν έφαρμογή  του έλέ γχου ομαλο τήτας, χρήσιμοποιέι ται απο  τήν Επιτροπή  Διαγώνισμου  
ή μέ σή έ κπτώσή προσφορα ς (Εμ), συ μφώνα μέ τα οριζο μένα στα α ρθρα 95 και 98 του ν. 
4412/2016  
 
ε) Όλές οι οικονομικέ ς προσφορέ ς, μέτα  τις τυχο ν αναγκαι ές διορθώ σέις, καταχώρι ζονται, 
κατα  τή σέιρα  μέιοδοσι ας, στο πρακτικο  τής έπιτροπή ς.  
 
στ) Στή συνέ χέια, ή Επιτροπή  Διαγώνισμου , τήν ι δια ήμέ ρα, έλέ γχέι τα δικαιολογήτικα  
συμμέτοχή ς του α ρθρου 24.2 τής παρου σας, κατα  τή σέιρα  τής μέιοδοσι ας, αρχι ζοντας απο  τον 
πρώ το μέιοδο τή. Αν ή ολοκλή ρώσή του έλέ γχου αυτου  δέν έι ναι δυνατή  τήν ι δια μέ ρα, λο γώ 
του μέγα λου αριθμου  τών προσφορώ ν, έλέ γχονται τουλα χιστον οι δέ κα (10) πρώ τές κατα  
σέιρα  μέιοδοσι ας. Στήν πέρι πτώσή αυτή   ή διαδικασι α συνέχι ζέται τις έπο μένές έργα σιμές 
ήμέ ρές24. 
 
ζ) Η Επιτροπή  Διαγώνισμου , παρα λλήλα μέ τις ώς α νώ ένέ ργέιές, έπικοινώνέι  μέ τους έκδο τές 
που αναγρα φονται στις υποβλήθέι σές έγγυήτικέ ς έπιστολέ ς, προκέιμέ νου να διαπιστώ σέι τήν 
έγκυρο τήτα  τους.25 Αν διαπιστώθέι  πλαστο τήτα έγγυήτική ς έπιστολή ς, ο υποψή φιος 
αποκλέι έται απο  τον διαγώνισμο , υποβα λλέται μήνυτή ρια αναφορα  στον αρμο διο έισαγγέλέ α.  
 
η) Η πέριγραφο μένή διαδικασι α καταχώρέι ται στο πρακτικο  τής Επιτροπή ς Διαγώνισμου  ή  σέ 
παρα ρτήμα  του, που υπογρα φέται απο  τον Προ έδρο και τα μέ λή τής. 
 
Ως ασυνή θιστα χαμήλέ ς προσφορέ ς, τέκμαι ρονται οικονομικέ ς προσφορέ ς που έμφανι ζουν 
απο κλισή μέγαλυ τέρή τών δέ κα (10) ποσοστιαι ών μονα δών απο  τον μέ σο ο ρο του συνο λου 
τών έκπτώ σέών τών παραδέκτώ ν προσφορώ ν που υποβλή θήκαν.  
 
Η αναθέ τουσα αρχή  δυ ναται να κρι νέι ο τι συνιστου ν ασυνή θιστα χαμήλέ ς προσφορέ ς και 
προσφορέ ς μέ μικρο τέρή ή  καθο λου απο κλισή απο  το ώς α νώ ο ριο.26 
 
Στις παραπα νώ πέριπτώ σέις, ή αναθέ τουσα αρχή  απαιτέι  απο  τους οικονομικου ς φορέι ς να 
έξήγή σουν τήν τιμή  ή  το κο στος που προτέι νουν στήν προσφορα  τους, έντο ς αποκλέιστική ς 
προθέσμι ας έι κοσι (20) ήμέρώ ν απο  τήν κοινοποι ήσή τής σχέτική ς προ σκλήσής, ή οποι α 
αποστέ λλέται μέ σώ τής λέιτουργι ας «Επικοινώνι α» του υποσυστή ματος.  
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Αν οικονομικο ς φορέ ας δέν ανταποκριθέι  στή σχέτική  προ σκλήσή τής αναθέ τουσας αρχή ς 
έντο ς τής α νώ προθέσμι ας και δέν υποβα λλέι έξήγή σέις, ή προσφορα  του απορρι πτέται ώς μή 
κανονική  και καταπι πτέι υπέ ρ τής αναθέ τουσας αρχή ς ή έγγυήτική  έπιστολή  συμμέτοχή ς. Αν 
οι έξήγή σέις δέν γι νουν αποδέκτέ ς, ή προσφορα  απορρι πτέται, ώστο σο δέν καταπι πτέι ή 
έγγυήτική  έπιστολή  συμμέτοχή ς. 
 
Οι παρέχο μένές έξήγή σέις του οικονομικου  φορέ α, οι οποι ές υποβα λλονται, ομοι ώς, μέ σώ τής 
λέιτουργι ας « Επικοινώνι α», ιδι ώς ώς προς τον προσδιορισμο  οικονομικώ ν μέγέθώ ν, μέ τις 
οποι ές ο προσφέ ρών διαμο ρφώσέ τήν προσφορα  του, αποτέλου ν δέσμέυτικέ ς συμφώνι ές και 
τμή μα τής συ μβασής ανα θέσής που δέν μπορου ν να μέταβλήθου ν καθ’ ο λή τή δια ρκέια 
έκτέ λέσής τής συ μβασής. 
 
Κατα  τα λοιπα  έφαρμο ζονται τα αναλυτικα  αναφέρο μένα στα α ρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016 
 
Η Επιτροπή  Διαγώνισμου  ολοκλήρώ νέι τή συ νταξή του σχέτικου  πρακτικου  μέ το αποτέ λέσμα 
τής διαδικασι ας, μέ το οποι ο έισήγέι ται τήν ανα θέσή τής συ μβασής στον μέιοδο τή (ή  τή 
μαται ώσή τής διαδικασι ας), και υποβα λλέι στήν αναθέ τουσα αρχή  το σχέτικο  ήλέκτρονικο  
αρχέι ο, ώς “έσώτέρικο ”, προς έ γκρισή, μέταβιβα ζοντας παρα λλήλα ξανα  τήν αρμοδιο τήτα 
διαχέι ρισής του ήλέκτρονικου  διαγώνισμου  στον αρμο διο πιστοποιήμέ νο χρή στή τής 
αναθέ τουσας αρχή ς.  
 
Η αποδοχή  ή  απο ρριψή τών έξήγή σέών τών οικονομικώ ν φορέ ών, κατο πιν γνώ μής τής 
Επιτροπή ς Διαγώνισμου 27, ή οποι α πέριλαμβα νέται στο ώς α νώ πρακτικο , ένσώματώ νέται 
στήν απο φασή τής έπο μένής πέρι πτώσής (θ). Για τήν έξέ τασή τών έξήγή σέών δυ ναται να 
συγκροτου νται και έ κτακτές έπιτροπέ ς ή  ομα δές έργασι ας, κατα  τα οριζο μένα στήν παρ. 3 του 
α ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στή συνέ χέια, ή αναθέ τουσα αρχή  κοινοποιέι  τήν απο φασή έ γκρισής του πρακτικου  σέ 
ο λους τους προσφέ ροντές, έκτο ς απο  έκέι νους, οποι οι αποκλέι στήκαν οριστικα , λο γώ μή 
υποβολή ς ή  προσκο μισής τής πρώτο τυπής έγγυ ήσής συμμέτοχή ς, συ μφώνα μέ τήν πέρι πτώσή 
(γ) τής παρου σας παραγρα φου 4.1 και παρέ χέι προ σβασή στα υποβλήθέ ντα δικαιολογήτικα  
συμμέτοχή ς και στις οικονομικέ ς προσφορέ ς τών λοιπώ ν προσφέρο ντών. Κατα  τής απο φασής 
αυτή ς χώρέι  προδικαστική  προσφυγή , κατα  τα οριζο μένα στήν παρα γραφο 4.3 τής παρου σής. 
 
ι) Επισήμαι νέται, τέ λος, ο τι, σέ πέρι πτώσή που οι προσφορέ ς έ χουν τήν ι δια ακριβώ ς τιμή  
(ισο τιμές), ή αναθέ τουσα αρχή  έπιλέ γέι τον (προσώρινο ) ανα δοχο μέ κλή ρώσή μέταξυ  τών 
οικονομικώ ν φορέ ών που υπέ βαλαν ισο τιμές προσφορέ ς. Η κλή ρώσή γι νέται ένώ πιον τής 
Επιτροπή ς Διαγώνισμου  και παρουσι α τών οικονομικώ ν φορέ ών που υπέ βαλαν τις ισο τιμές 
προσφορέ ς, σέ ήμέ ρα και ώ ρα που θα τους γνώστοποιήθέι   μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας 
“έπικοινώνι α” του υποσυστή ματος. 
Τα αποτέλέ σματα τής ώς α νώ κλή ρώσής ένσώματώ νονται, ομοι ώς, στήν απο φασή τής 
προήγου μένής πέρι πτώσής (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μέτα  απο  τήν αξιολο γήσή τών προσφορώ ν, ή αναθέ τουσα αρχή  προσκαλέι , στο πλαι σιο τής 
παρου σας ήλέκτρονική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας τής 
«Επικοινώνι ας», τον προσώρινο  ανα δοχο να υποβα λέι έντο ς προθέσμι ας δέ κα (10) ήμέρώ ν 28 
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από τήν κοινοποίήσή τής σχέτικής έγγραφής έιδοποίήσής σέ αυτόν τα προβλέπο μένα, στο 
α ρθρο 23 τής παρου σας, αποδέικτικα  μέ σα (δικαιολογήτικα  προσώρινου  αναδο χου) και τα 
αποδέικτικα  έ γγραφα νομιμοποι ήσής.29 Ο προσώρινο ς ανα δοχος δυ ναται να υποβα λέι, έντο ς 
τής ώς α νώ προθέσμι ας, αι τήμα, προς τήν αναθέ τουσα αρχή , για παρα τασή  τής, συνοδέυο μένο 
απο  αποδέικτικα  έ γγραφα πέρι  αι τήσής χορή γήσής δικαιολογήτικώ ν προσώρινου  αναδο χου. 
Στήν πέρι πτώσή αυτή  ή αναθέ τουσα αρχή  παρατέι νέι τήν προθέσμι α υποβολή ς αυτώ ν, για ο σο 
χρο νο απαιτήθέι  για τή χορή γήσή  τους απο  τις αρμο διές δήμο σιές αρχέ ς.  
 
β) Τα δικαιολογήτικα  του προσώρινου  αναδο χου υποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορέ α 
ήλέκτρονικα , μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας τής «Επικοινώνι ας» στήν αναθέ τουσα αρχή , δέν 
απαιτέι ται να προσκομισθου ν και σέ έ ντυπή μορφή  και γι νονται αποδέκτα , ανα  πέρι πτώσή, 
έφο σον υποβα λλονται, συ μφώνα μέ τα προβλέπο μένα στις διατα ξέις:  

 
i) έι τέ τών α ρθρών 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 πέρι  ήλέκτρονικώ ν δήμοσι ών έγγρα φών 
που φέ ρουν ήλέκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγι δα, και, έφο σον προ κέιται για αλλοδαπα  δήμο σια 
ήλέκτρονικα  έ γγραφα, έα ν φέ ρουν έπισήμέι ώσή e-Apostille  
 
ii) έι τέ τών α ρθρών 15 και 2730 του ν. 4727/2020 πέρι  ήλέκτρονικώ ν ιδιώτικώ ν έγγρα φών που 
φέ ρουν ήλέκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγι δα 
 
iii) έι τέ του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999, ο πώς ισχυ έι πέρι  βέβαι ώσής του γνήσι ου τής 
υπογραφή ς- έπικυ ρώσής τών αντιγρα φών 
 
iv) έι τέ τής παρ. 2 του α ρθρου 3731 του ν. 4412/2016, πέρι  χρή σής ήλέκτρονικώ ν υπογραφώ ν 
σέ ήλέκτρονικέ ς διαδικασι ές δήμοσι ών συμβα σέών,   
  
v) έι τέ τής παρ. 13 του α ρθρου 80 του ν.4412/2016, πέρι  συνυποβολή ς υπέυ θυνής δή λώσής 
στήν πέρι πτώσή απλή ς φώτοτυπι ας ιδιώτικώ ν έγγρα φών32.  
 
Επιπλέ ον δέν προσκομι ζονται σέ έ ντυπή μορφή  τα ΦΕΚ και ένήμέρώτικα  και τέχνικα  
φυλλα δια και α λλα έ ντυπα, έταιρικα  ή  μή, μέ έιδικο  τέχνικο  πέριέχο μένο, δήλαδή  έ ντυπα μέ 
αμιγώ ς τέχνικα  χαρακτήριστικα , ο πώς αριθμου ς, αποδο σέις σέ διέθνέι ς μονα δές, 
μαθήματικου ς τυ πους και σχέ δια. 
 
Τα ώς α νώ στοιχέι α και δικαιολογήτικα  καταχώρι ζονται απο  αυτο ν σέ μορφή  ήλέκτρονικώ ν 
αρχέι ών μέ μορφο 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.)33  
 
β.1) Εντο ς τής προθέσμι ας υποβολή ς τών δικαιολογήτικώ ν κατακυ ρώσής και το αργο τέρο έ ώς 
τήν τρι τή έργα σιμή ήμέ ρα απο  τήν καταλήκτική  ήμέρομήνι α ήλέκτρονική ς υποβολή ς τους, 
προσκομι ζονται μέ έυθυ νή του οικονομικου  φορέ α, στήν αναθέ τουσα αρχή , σέ έ ντυπή μορφή  
και σέ κλέιστο  φα κέλο, στον οποι ο αναγρα φέται ο αποστολέ ας, τα στοιχέι α του διαγώνισμου  
και ώς παραλή πτής ή Επιτροπή , τα στοιχέι α και δικαιολογήτικα , τα οποι α απαιτέι ται να 
προσκομισθου ν σέ έ ντυπή μορφή  (ώς πρώτο τυπα ή  ακριβή  αντι γραφα).34 
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Τέ τοια στοιχέι α και δικαιολογήτικα  ένδέικτικα  έι ναι : 

i) αυτα  που δέν υπα γονται στις διατα ξέις του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, ο πώς ισχυ έι, 
(ένδέικτικα  συμβολαιογραφικέ ς έ νορκές βέβαιώ σέις ή  λοιπα  συμβολαιογραφικα  έ γγραφα)  

ii) ιδιώτικα  έ γγραφα τα οποι α δέν έ χουν έπικυρώθέι  απο  δικήγο ρο ή  δέν φέ ρουν θέώ ρήσή απο  
υπήρέσι ές και φορέι ς τής πέρι πτώσής α τής παρ. 2 του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή  δέν 
συνοδέυ ονται απο  υπέυ θυνή δή λώσή για τήν ακρι βέια  τους,  καθώ ς και  
 
iii) τα έ ντυπα έ γγραφα που φέ ρουν τή Σφραγι δα τής Χα γής (Apostille) ή  προξένική  θέώ ρήσή 
και δέν έι ναι έπικυρώμέ να απο  δικήγο ρο. 
 
Σήμέιώ νέται ο τι στα αλλοδαπα  δήμο σια έ γγραφα και δικαιολογήτικα  έφαρμο ζέται ή Συνθή κή 
τής Χα γής τής 5ής.10.1961, που κυρώ θήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188), έφο σον συντα σσονται 
σέ κρα τή που έ χουν προσχώρή σέι στήν ώς α νώ Συνθή κή, α λλώς φέ ρουν προξένική  θέώ ρήσή. 
Απαλλα σσονται απο  τήν απαι τήσή έπικυ ρώσής (μέ Apostille ή  Προξένική  Θέώ ρήσή) αλλοδαπα  
δήμο σια έ γγραφα ο ταν καλυ πτονται απο  διμέρέι ς ή  πολυμέρέι ς συμφώνι ές που έ χέι συνα ψέι 
ή Ελλα δα (ένδέικτικα  «Συ μβασή νομική ς συνέργασι ας μέταξυ  Ελλα δας και Κυ πρου – 
05.03.1984» (κυρώτικο ς ν.1548/1985, «Συ μβασή πέρι  απαλλαγή ς απο τήν έπικυ ρώσή 
ορισμέ νών πρα ξέών και έγγρα φών – 15.09.1977» (κυρώτικο ς ν.4231/2014)). Επι σής 
απαλλα σσονται απο  τήν απαι τήσή έπικυ ρώσής ή  παρο μοιας διατυ πώσής δήμο σια έ γγραφα 
που έκδι δονται απο  τις αρχέ ς κρα τους μέ λους που υπα γονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για τήν 
απλου στέυσή τών απαιτή σέών για τήν υποβολή  ορισμέ νών δήμοσι ών έγγρα φών στήν ΕΕ, 
ο πώς, ένδέικτικα ,  το λέυκο  ποινικο  μήτρώ ο, υπο  τον ο ρο ο τι τα σχέτικα  μέ το γέγονο ς αυτο  
δήμο σια έ γγραφα έκδι δονται για πολι τή τής Ένώσής απο  τις αρχέ ς του κρα τους μέ λους τής 
ιθαγέ νέια ς του. Επι σής, γι νονται υποχρέώτικα  αποδέκτα  έυκρινή  φώτοαντι γραφα έγγρα φών 
που έ χουν έκδοθέι  απο  αλλοδαπέ ς αρχέ ς και έ χουν έπικυρώθέι  απο  δικήγο ρο, συ μφώνα μέ τα 
προβλέπο μένα στήν παρ. 2 πέρ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διοικήτική ς 
Διαδικασι ας”, ο πώς αντικαταστα θήκέ ώς α νώ μέ το α ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δέν υποβλήθου ν τα παραπα νώ δικαιολογήτικα  ή  υπα ρχουν έλλέι ψέις σέ αυτα  που 
υπoβλή θήκαν ήλέκτρονικα  ή  σέ έ ντυπή μορφή , έφο σον απαιτέι ται, συ μφώνα μέ τα ανώτέ ρώ 
ή αναθέ τουσα αρχή  καλέι  τον προσώρινο  ανα δοχο να προσκομι σέι τα έλλέι ποντα 
δικαιολογήτικα  ή  να συμπλήρώ σέι τα ή δή υποβλήθέ ντα ή  να παρα σχέι διέυκρινι σέις, κατα  τήν 
έ ννοια του α ρθρου 102 ν. 4412/2016, έντο ς προθέσμι ας δέ κα (10) ήμέρώ ν απο  τήν 
κοινοποι ήσή τής σχέτική ς προ σκλήσής σέ αυτο ν. Αν ο προσώρινο ς ανα δοχος υποβα λλέι 
αι τήμα προς τήν αναθέ τουσα αρχή  για παρα τασή τής ώς α νώ προθέσμι ας, το οποι ο 
συνοδέυ έται μέ αποδέικτικα  έ γγραφα απο  τα οποι α να αποδέικνυ έται ο τι έ χέι αιτήθέι  τή 
χορή γήσή τών δικαιολογήτικώ ν, ή αναθέ τουσα αρχή  παρατέι νέι τήν προθέσμι α υποβολή ς τών 
δικαιολογήτικώ ν για ο σο χρο νο απαιτήθέι  για τή χορή γήσή τών δικαιολογήτικώ ν απο  τις 
αρμο διές δήμο σιές αρχέ ς. 
Το παρο ν έφαρμο ζέται αναλο γώς και στις πέριπτώ σέις που ή αναθέ τουσα αρχή  τυχο ν ζήτή σέι 
τήν προσκο μισή δικαιολογήτικώ ν κατα  τή διαδικασι α αξιολο γήσής τών προσφορώ ν και πριν 
απο  το στα διο κατακυ ρώσής, κατ’ έφαρμογή  τής δια ταξής του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 
έδα φιο α΄ ν. 4412/2016, τήρουμέ νών τών αρχώ ν τής ι σής μέταχέι ρισής και τής διαφα νέιας.35 
 
 
δ) Αν, κατα  τον έ λέγχο τών υποβλήθέ ντών δικαιολογήτικώ ν, διαπιστώθέι  ο τι: 
i) τα στοιχέι α που δήλώ θήκαν μέ το Ευρώπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ), έι ναι έκ 
προθέ σέώς απατήλα  ή  ο τι έ χουν υποβλήθέι  πλαστα  αποδέικτικα  στοιχέι α36    ή  
ii) αν δέν υποβλήθου ν στο προκαθορισμέ νο χρονικο  δια στήμα τα απαιτου μένα πρώτο τυπα ή  
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αντι γραφα, τών παραπα νώ δικαιολογήτικώ ν, ή  
iii) αν απο  τα δικαιολογήτικα  που προσκομι σθήκαν νομι μώς και έμπροθέ σμώς, δέν 
αποδέικνυ ονται οι ο ροι και οι πρου ποθέ σέις συμμέτοχή ς συ μφώνα μέ τα α ρθρα 21, 22 και 23 
τής παρου σας, 37  
 
απορρι πτέται ή προσφορα  του προσώρινου  αναδο χου, καταπι πτέι υπέ ρ τής αναθέ τουσας 
αρχή ς ή έγγυ ήσή συμμέτοχή ς του και ή κατακυ ρώσή γι νέται στον προσφέ ροντα που υπέ βαλέ 
τήν αμέ σώς έπο μένή πλέ ον συμφέ ρουσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  βα σέι τής τιμή ς, 
τήρουμέ νής τής ανώτέ ρώ διαδικασι ας. 
 
Σέ πέρι πτώσή έ γκαιρής και προσή κουσας ένήμέ ρώσής τής αναθέ τουσας αρχή ς για μέταβολέ ς 
στις πρου ποθέ σέις τις οποι ές ο προσώρινο ς ανα δοχος έι χέ δήλώ σέι μέ το Ευρώπαι κο  Ενιαι ο 
Έγγραφο Συ μβασής (ΕΕΕΣ) ο τι πλήροι  και οι οποι ές έπή λθαν ή  για τις οποι ές έ λαβέ γνώ σή 
μέ χρι τή συ ναψή τής συ μβασής (οψιγένέι ς μέταβολέ ς), δέν καταπι πτέι υπέ ρ τής αναθέ τουσας 
αρχή ς ή προσκομισθέι σα, συ μφώνα μέ το α ρθρο 15 τής παρου σας, έγγυ ήσή συμμέτοχή ς.38,. 
 
Αν κανέ νας απο  τους προσφέ ροντές δέν υπέ βαλέ αλήθή  ή  ακριβή  δή λώσή, ή  αν κανέ νας απο  
τους προσφέ ροντές δέν προσκομι ζέι έ να ή  πέρισσο τέρα απο  τα απαιτου μένα έ γγραφα και 
δικαιολογήτικα , ή  αν κανέ νας απο  τους προσφέ ροντές δέν αποδέι ξέι ο τι:  α) δέν βρι σκέται σέ 
μια απο  τις καταστα σέις που αναφέ ρονται στο α ρθρο 22.Α και β) πλήροι  τα σχέτικα  κριτή ρια 
έπιλογή ς τών α ρθρών 22.Β έ ώς 22.Ε, ο πώς αυτα  έ χουν καθοριστέι  στήν παρου σα , ή διαδικασι α 
συ ναψής τής συ μβασής ματαιώ νέται. 
 
Η διαδικασι α έλέ γχου τών ώς α νώ δικαιολογήτικώ ν ολοκλήρώ νέται μέ τή συ νταξή πρακτικου  
απο  τήν Επιτροπή  Διαγώνισμου , στο οποι ο αναγρα φέται ή τυχο ν συμπλή ρώσή 
δικαιολογήτικώ ν κατα  τα οριζο μένα στις παραγρα φους (α) και (γ) του παρο ντος α ρθρου.39 Η 
Επιτροπή , στή συνέ χέια,  το κοινοποιέι , μέ σώ τής «λέιτουργικο τήτας τής «Επικοινώνι ας», στο 
αποφαινο μένο ο ργανο τής αναθέ τουσας αρχή ς για τή λή ψή απο φασής έι τέ κατακυ ρώσής τής 
συ μβασής έι τέ μαται ώσής τής διαδικασι ας, ανα  πέρι πτώσή. 
 
Τα αποτέλέ σματα του έλέ γχου τών δικαιολογήτικώ ν του προσώρινου  αναδο χου 
έπικυρώ νονται μέ τήν απο φασή κατακυ ρώσής του α ρθρου 105 ν. 4412/2016,40 ή τοι μέ τήν 
απο φασή του προήγου μένου έδαφι ου, στήν οποι α αναφέ ρονται υποχρέώτικα  οι προθέσμι ές 
για τήν αναστολή  τής συ ναψής συ μβασής, συ μφώνα μέ τα α ρθρα 360 έ ώς 372 του ιδι ου 
νο μου.41  
 
Η αναθέ τουσα αρχή  κοινοποιέι   τήν  απο φασή κατακυ ρώσής, μαζι  μέ αντι γραφο ο λών τών 
πρακτικώ ν τής διαδικασι ας έλέ γχου και αξιολο γήσής τών προσφορώ ν σέ ο λους τους 
οικονομικου ς φορέι ς που έ λαβαν μέ ρος στή διαδικασι α ανα θέσής, έκτο ς απο  τους οριστικώ ς 
αποκλέισθέ ντές και ιδι ώς ο σους αποκλέι στήκαν οριστικα  δυνα μέι τής παρ. 1 του α ρθρου 72 
του ν. 4412/2016 και τής αντι στοιχής πέρ. γ τής παραγρα φου 4.1 τής παρου σας,42 μέ σώ τής 
λέιτουργικο τήτας τής «Επικοινώνι ας», και έπιπλέ ον αναρτα  τα δικαιολογήτικα  του 
προσώρινου  αναδο χου στον χώ ρο «Συνήμμέ να Ηλέκτρονικου  Διαγώνισμου ». 
 

ε)   Η απο φασή κατακυ ρώσής καθι σταται οριστική , έφο σον συντρέ ξουν οι ακο λουθές 
πρου ποθέ σέις:43 
 

i. ή απο φασή κατακυ ρώσής έ χέι κοινοποιήθέι , συ μφώνα μέ τα ανώτέ ρώ, 
 

ii. παρέ λθέι α πρακτή ή προθέσμι α α σκήσής προδικαστική ς προσφυγή ς ή  σέ πέρι πτώσή 
α σκήσής, παρέ λθέι α πρακτή ή προθέσμι α α σκήσής αι τήσής αναστολή ς κατα  τής 
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απο φασής τής ΑΕΠΠ και σέ πέρι πτώσή α σκήσής αι τήσής αναστολή ς κατα  τής 
απο φασής τής ΑΕΠΠ, έκδοθέι  απο φασή έπι  τής αι τήσής, μέ τήν έπιφυ λαξή τής 
χορή γήσής προσώρινή ς διαταγή ς, συ μφώνα μέ ο σα ορι ζονται στο τέλέυται ο έδα φιο τής 
παρ. 4 του α ρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
 

iii. έ χέι ολοκλήρώθέι  έπιτυχώ ς ο προσυμβατικο ς έ λέγχος απο  το Ελέγκτικο  Συνέ δριο, 
συ μφώνα μέ τα α ρθρα 324 έ ώς 327 του ν. 4700/2020, έφο σον απαιτέι ται44, και 

 
iv.  ο προσώρινο ς ανα δοχος έ χέι υποβα λλέι, έ πέιτα απο  σχέτική  προ σκλήσή τής 

αναθέ τουσας αρχή ς, μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας τής “Επικοινώνι ας” του 
υποσυστή ματος, υπέυ θυνή δή λώσή, που υπογρα φέται συ μφώνα μέ ο σα ορι ζονται στο 
α ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στήν οποι α δήλώ νέται ο τι, δέν έ χουν έπέ λθέι στο 
προ σώπο  του οψιγένέι ς μέταβολέ ς, κατα  τήν έ ννοια του α ρθρου 104 του ι διου νο μου, 
και μο νον στήν πέρι πτώσή του προσυμβατικου  έλέ γχου ή  τής α σκήσής προδικαστική ς 
προσφυγή ς κατα  τής απο φασής κατακυ ρώσής. 

 
Η υπέυ θυνή δή λώσή έλέ γχέται απο  τήν αναθέ τουσα αρχή  και μνήμονέυ έται στο συμφώνήτικο . 
Εφο σον δήλώθου ν οψιγένέι ς μέταβολέ ς, ή δή λώσή έλέ γχέται απο  τήν Επιτροπή  Διαγώνισμου , 
ή οποι α έισήγέι ται προς το αρμο διο αποφαινο μένο ο ργανο. 
 
Μέτα  απο  τήν οριστικοποι ήσή τής απο φασής κατακυ ρώσής, ή αναθέ τουσα αρχή  προσκαλέι  
τον ανα δοχο, μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας τής “Επικοινώνι ας” του υποσυστή ματος, να 
προσέ λθέι για τήν υπογραφή  του συμφώνήτικου , θέ τοντα ς του προθέσμι α δέκαπέ ντέ (15) 
ήμέρώ ν απο  τήν κοινοποι ήσή σχέτική ς έ γγραφής έιδική ς προ σκλήσής,45 προσκομι ζοντας και 
τήν απαιτου μένή έγγυήτική  έπιστολή  καλή ς έκτέ λέσής. Η συ μβασή θέώρέι ται συναφθέι σα μέ 
τήν κοινοποι ήσή τής ώς α νώ έιδική ς προ σκλήσής.46 

Πριν από τήν υπογραφή του συμφώνήτικού υποβάλλέται ή υπέύθυνή δήλώσή τής κοινής 
απόφασής τών Υπουργών Ανάπτυξής και Επικρατέίας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005». 

Εα ν ο ανα δοχος δέν προσέ λθέι να υπογρα ψέι το συμφώνήτικο , μέ σα στήν προθέσμι α που 
ορι ζέται στήν έιδική  προ κλήσή, και μέ τήν έπιφυ λαξή αντικέιμένικώ ν λο γών ανώτέ ρας βι ας, 
κήρυ σσέται έ κπτώτος, καταπι πτέι υπέ ρ τής αναθέ τουσας αρχή ς ή έγγυ ήσή συμμέτοχή ς του 
και ακολουθέι ται ή διαδικασι α του παρο ντος α ρθρου 4.2 για τον προσφέ ροντα που υπέ βαλέ 
τήν αμέ σώς έπο μένή πλέ ον συμφέ ρουσα απο  οικονομική  α ποψή προσφορα  βα σέι τιμή ς47. Αν 
κανέ νας απο  τους προσφέ ροντές δέν προσέ λθέι για τήν υπογραφή  του συμφώνήτικου , ή 
διαδικασι α ανα θέσής τής συ μβασής ματαιώ νέται, συ μφώνα μέ τήν πέρι πτώσή β τής 
παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέ τουσα αρχή  μπορέι , στήν πέρι πτώσή αυτή ν, να αναζήτή σέι αποζήμι ώσή, πέ ρα απο  τήν 
καταπι πτουσα έγγυήτική  έπιστολή , ιδι ώς δυνα μέι τών α ρθρών 197 και 198 ΑΚ. 48 

 
Εα ν ή αναθέ τουσα αρχή  δέν απέυθυ νέι στον ανα δοχο τήν ώς α νώ έιδική  προ σκλήσή, έντο ς 
χρονικου  διαστή ματος έξή ντα (60) ήμέρώ ν απο  τήν οριστικοποι ήσή τής απο φασής 
κατακυ ρώσής, και μέ τήν έπιφυ λαξή τής υ παρξής έπιτακτικου  λο γου δήμο σιου συμφέ ροντος 
ή  αντικέιμένικώ ν λο γών ανώτέ ρας βι ας, ο ανα δοχος δικαιου ται να απέ χέι απο  τήν υπογραφή  
του συμφώνήτικου , χώρι ς να έκπέ σέι ή έγγυ ήσή συμμέτοχή ς του, καθώ ς και να αναζήτή σέι 
αποζήμι ώσή ιδι ώς δυνα μέι τών α ρθρών 197 και 198 ΑΚ.49 
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθέ ένδιαφέρόμένος, ο οποίος έχέι ή έίχέ συμφέρον να του ανατέθέί ή συγκέκριμένή 
δήμόσια σύμβασή και έχέι υποστέί ή ένδέχέται να υποστέί ζήμία από έκτέλέστή πράξή ή 
παράλέιψή τής αναθέτουσας αρχής κατά παράβασή τής έυρώπαϊκής ένώσιακής ή έσώτέρικής 
νομοθέσίας στον τομέα τών δήμοσίών συμβάσέών, έχέι δικαίώμα να προσφύγέι στήν Αρχή 
Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφώνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στα 
άρθρα 345έπ. Ν. 4412/2016 και 1έπ. Π.Δ. 39/2017, στρέφόμένος μέ προδικαστική προσφυγή, 
κατά πράξής ή παράλέιψής τής αναθέτουσας αρχής, προσδιορι ζοντας έιδικώ ς τις νομικέ ς και 
πραγματικέ ς αιτια σέις που δικαιολογου ν το αι τήμα  του50. 

 
Σέ πέρι πτώσή προσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθέ τουσας αρχή ς, ή προθέσμι α για τήν α σκήσή 
τής προδικαστική ς προσφυγή ς έι ναι: 
(α) δέ κα (10) ήμέ ρές απο  τήν κοινοποι ήσή τής προσβαλλο μένής πρα ξής στον ένδιαφέρο μένο 
οικονομικο  φορέ α αν ή πρα ξή κοινοποιή θήκέ μέ ήλέκτρονικα  μέ σα ή  τήλέομοιοτυπι α ή   
(β) δέκαπέ ντέ (15) ήμέ ρές απο  τήν κοινοποι ήσή τής προσβαλλο μένής πρα ξής σέ αυτο ν αν 
χρήσιμοποιή θήκαν α λλα μέ σα έπικοινώνι ας, α λλώς   
(γ) δέ κα (10) ήμέ ρές απο  τήν πλή ρή, πραγματική  ή  τέκμαιρο μένή, γνώ σή τής πρα ξής που 
βλα πτέι τα συμφέ ροντα του ένδιαφέρο μένου οικονομικου  φορέ α. Ειδικά για τήν άσκήσή 
προσφυγής κατά προκήρυξής, ή πλήρής γνώσή αυτής τέκμαίρέται μέτά τήν πάροδο δέκαπέντέ 
(15) ήμέρών από τή δήμοσίέυσή στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σέ πέρι πτώσή παρα λέιψής που αποδι δέται στήν αναθέ τουσα αρχή , ή προθέσμι α για τήν 
α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς έι ναι δέκαπέ ντέ (15) ήμέ ρές απο  τήν έπομέ νή τής 
συντέ λέσής τής προσβαλλο μένής παρα λέιψής51. 
 
Η προδικαστική  προσφυγή , συντα σσέται υποχρέώτικα  μέ τή χρή σή του τυποποιήμέ νου 
έντυ που του Παραρτή ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατι θέται ήλέκτρονικα  στήν 
ήλέκτρονική  πέριοχή  του συγκέκριμέ νου διαγώνισμου  μέ σώ τής λέιτουργικο τήτας 
«Επικοινώνι α» του υποσυστή ματος προς τήν Αναθέ τουσα Αρχή , έπιλέ γοντας τήν έ νδέιξή 
«Προδικαστική  Προσφυγή » συ μφώνα μέ α ρθρο 15 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο σια Έργα.  
 
Οι προθέσμι ές ώς προς τήν υποβολή  τών προδικαστικώ ν προσφυγώ ν και τών παρέμβα σέών 
αρχι ζουν τήν έπομέ νή τής ήμέ ρας τής προαναφέρθέι σας κατα  πέρι πτώσή κοινοποι ήσής ή  
γνώ σής και λή γουν ο ταν πέρα σέι ολο κλήρή ή τέλέυται α ήμέ ρα και ώ ρα 23:59:59 και, αν αυτή  
έι ναι έξαιρέτέ α ή  Σα ββατο, ο ταν πέρα σέι ολο κλήρή ή έπομέ νή έργα σιμή ήμέ ρα και ώ ρα 
23:59:5952 
 
Για το παραδέκτό τής άσκήσής τής προδικαστικής προσφυγής κατατίθέται παράβολο από τον 
προσφέύγοντα υπέρ του Ελλήνικού Δήμοσίου, σύμφώνα μέ όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201653. Η έπιστροφή του παραβόλου στον προσφέύγοντα γίνέται: α) σέ πέρίπτώσή 
ολικής ή μέρικής αποδοχής τής προσφυγής του, β) όταν ή αναθέτουσα αρχή ανακαλέί τήν 
προσβαλλόμένή πράξή ή προβαίνέι στήν οφέιλόμένή ένέργέια πριν από τήν έκδοσή τής 
απόφασής τής ΑΕΠΠ έπί τής προσφυγής, γ) σέ πέρίπτώσή παραίτήσής του προσφέύγοντα από 
τήν προσφυγή του έώς και δέκα (10) ήμέρές από τήν κατάθέσή τής προσφυγής.  
 
Η προθέσμι α για τήν α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς και ή α σκήσή  τής κώλυ ουν τή 
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συ ναψή τής συ μβασής έπι  ποινή  ακυρο τήτας, ή οποι α διαπιστώ νέται μέ απο φασή τής ΑΕΠΠ 
μέτα  απο  α σκήσή προδικαστική ς προσφυγή ς, συ μφώνα μέ το α ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 
και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμώς, μο νή ή α σκήσή τής προδικαστικής προσφυγής δέν κώλύέι τήν 
πρόοδο τής διαγώνιστικής διαδικασίας, υπό τήν έπιφύλαξή χορήγήσής από το Κλιμάκιο 
προσώρινής προστασίας σύμφώνα μέ το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 
Π.Δ. 39/201754.  
 
Η προήγούμένή παράγραφος δέν έφαρμόζέται στήν πέρίπτώσή που, κατά τή διαδικασία 
σύναψής τής παρούσας σύμβασής, υποβλήθέί μόνο μία (1) προσφορά55. 
 
Μέτά τήν, κατά τα ώς άνώ, ήλέκτρονική κατάθέσή τής προδικαστικής προσφυγής ή 
αναθέτουσα αρχή, μέσώ τής λέιτουργίας ¨Επικοινώνία»: 
  
α) Κοινοποιέί τήν προσφυγή το αργότέρο έώς τήν έπομένή έργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθέσή 
τής σέ κάθέ ένδιαφέρόμένο τρίτο, ο οποίος μπορέί να θίγέται από τήν αποδοχή τής προσφυγής, 
προκέιμένου να ασκήσέι το, προβλέπόμένο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, 
δικαίώμα παρέμβασής του στή διαδικασία έξέτασής τής προσφυγής, για τή διατήρήσή τής 
ισχύος τής προσβαλλόμένής πράξής, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχέι στή 
διάθέσή του. 
 
β) Διαβιβάζέι στήν ΑΕΠΠ, το αργότέρο έντός δέκαπέντέ (15) ήμέρών από τήν ήμέρα 
κατάθέσής, τον πλήρή φάκέλο τής υπόθέσής, τα αποδέικτικά κοινοποίήσής στους 
ένδιαφέρόμένους τρίτους αλλά και τήν Έκθέσή Απόψέών τής έπί τής προσφυγής. Στήν Έκθέσή 
Απόψέών ή αναθέτουσα αρχή μπορέί να παραθέσέι αρχική ή συμπλήρώματική αιτιολογία για 
τήν υποστήριξή τής προσβαλλόμένής μέ τήν προδικαστική προσφυγή πράξής. 
 
γ) Κοινοποιέί σέ όλα τα μέρή τήν έκθέσή απόψέών, τις Παρέμβάσέις και τα σχέτικά έγγραφα 
που τυχόν τή συνοδέύουν, μέσώ του ήλέκτρονικού τόπου του διαγώνισμού το αργότέρο έώς 
τήν έπομένή έργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθέσή τους. 
 
δ) Συμπλήρώματικά υπομνήματα κατατίθένται από οποιοδήποτέ από τα μέρή μέσώ τής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότέρο έντός πέντέ (5) ήμέρών από τήν κοινοποίήσή τών 
απόψέών τής αναθέτουσας αρχής56. 
 
Η α σκήσή τής προδικαστική ς προσφυγή ς αποτέλέι  πρου πο θέσή για τήν α σκήσή τών έ νδικών 
βοήθήμα τών τής αι τήσής αναστολή ς και τής αι τήσής ακυ ρώσής του α ρθρου 372 Ν. 4412/2016 
κατα  τών έκτέλέστώ ν πρα ξέών ή  παραλέι ψέών τής αναθέ τουσας αρχή ς57. 
 

Β. Όποιος έχέι έννομο συμφέρον μπορέί να ζήτήσέι, μέ το ίδιο δικόγραφο έφαρμοζόμένών 
αναλογικά τών διατάξέών του π.δ. 18/1989, τήν αναστολή έκτέλέσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ 
και τήν ακύρώσή τής ένώπιον του Διοικήτικού Εφέτέίου τής έδρας τής αναθέτουσας αρχής58. 
Το αυτό ισχύέι και σέ πέρίπτώσή σιώπήρής απόρριψής τής προδικαστικής προσφυγής από τήν 
Α.Ε.Π.Π. Δικαίώμα άσκήσής του ώς άνώ ένδικου βοήθήματος έχέι και ή αναθέτουσα αρχή, αν ή 
Α.Ε.Π.Π. κάνέι δέκτή τήν προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχέι γίνέι έν 
μέρέι δέκτή ή προδικαστική προσφυγή. 

Μέ τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ λογίζονται ώς συμπροσβαλλόμένές και όλές οι συναφέίς προς τήν 
ανώτέρώ απόφασή πράξέις ή παραλέίψέις τής αναθέτουσας αρχής, έφόσον έχουν έκδοθέί ή 
συντέλέστέί αντιστοίχώς έώς τή συζήτήσή τής ώς άνώ αίτήσής στο Δικαστήριο. 

Η αίτήσή αναστολής και ακύρώσής πέριλαμβάνέι μόνο αιτιάσέις που έίχαν προταθέί μέ τήν 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στή διαδικασία ένώπιον τής Α.Ε.Π.Π. ή το πέριέχόμένο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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τών αποφάσέών τής. Η αναθέτουσα αρχή, έφόσον ασκήσέι τήν αίτήσή τής παρ. 1 του άρθρου 
372 του ν. 4412/2016, μπορέί να προβάλέι και οψιγένέίς ισχυρισμούς αναφορικά μέ τους 
έπιτακτικούς λόγους δήμοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία τήν άμέσή 
ανάθέσή τής σύμβασής.59 

Η ώς άνώ αίτήσή κατατίθέται στο ώς αρμόδιο δικαστήριο μέσα σέ προθέσμία δέκα (10) 
ήμέρών από  κοινοποίήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής απόφασής ή από τήν παρέλέυσή τής 
προθέσμίας για τήν έκδοσή τής απόφασής έπί τής προδικαστικής προσφυγής, ένώ ή δικάσιμος 
για τήν έκδίκασή τής αίτήσής ακύρώσής δέν πρέπέι να απέχέι πέραν τών έξήντα (60) ήμέρών 
από τήν κατάθέσή του δικογράφου.60 

Αντίγραφο τής αίτήσής μέ κλήσή κοινοποιέίται μέ τή φροντίδα του αιτούντος προς τήν 
Α.Ε.Π.Π., τήν αναθέτουσα αρχή, αν δέν έχέι ασκήσέι αυτή τήν αίτήσή, και προς κάθέ τρίτο 
ένδιαφέρόμένο, τήν κλήτέυσή του οποίου διατάσσέι μέ πράξή του ο Πρόέδρος ή ο προέδρέύών 
του αρμόδιου Δικαστήρίου ή Τμήματος έώς τήν έπόμένή ήμέρα από τήν κατάθέσή τής αίτήσής. 
Ο αιτών υποχρέούται έπί ποινή απαραδέκτου του ένδίκου βοήθήματος να προβέί στις 
παραπάνώ κοινοποιήσέις έντός αποκλέιστικής προθέσμίας δύο (2) ήμέρών από τήν έκδοσή 
και τήν παραλαβή τής ώς άνώ πράξής του Δικαστήρίου. Εντός αποκλέιστικής προθέσμίας δέκα 
(10) ήμέρών από τήν ώς άνώ κοινοποίήσή τής αίτήσής κατατίθέται ή παρέμβασή και 
διαβιβάζονται ο φάκέλος και οι απόψέις τών παθήτικώς νομιμοποιούμένών. Εντός τής ίδιας 
προθέσμίας κατατίθένται στο Δικαστήριο και τα στοιχέία που υποστήρίζουν τους ισχυρισμούς 
τών διαδίκών. 

Επιπρόσθέτα, ή παρέμβασή κοινοποιέίται μέ έπιμέλέια του παρέμβαίνοντος στα λοιπά μέρή 
τής δίκής έντός δύο (2) ήμέρών από τήν κατάθέσή τής, αλλιώς λογίζέται ώς απαράδέκτή. Το 
διατακτικό τής δικαστικής απόφασής έκδίδέται έντός δέκαπέντέ (15) ήμέρών από τή 
συζήτήσή τής αίτήσής ή από τήν προθέσμία για τήν υποβολή υπομνήμάτών. 

Η προθέσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής ένώπιον του αρμοδίου δικαστήρίου 
κώλύουν τή σύναψή τής σύμβασής μέχρι τήν έκδοσή τής οριστικής δικαστικής απόφασής, 
έκτός έάν μέ προσώρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθέί διαφορέτικά. Επίσής, ή 
προθέσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής κώλύουν τήν πρόοδο τής διαδικασίας 
ανάθέσής για χρονικό διάστήμα δέκαπέντέ (15) ήμέρών από τήν άσκήσή τής αίτήσής, έκτός 
έάν μέ τήν προσώρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθέί διαφορέτικά61. Για τήν άσκήσή 
τής αιτήσέώς κατατίθέται παράβολο, σύμφώνα μέ τα έιδικότέρα οριζόμένα στο άρθρο 372 
παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ένδιαφέρόμένος δέν αιτήθήκέ ή αιτήθήκέ ανέπιτυχώς τήν αναστολή και ή σύμβασή 
υπογράφήκέ και ή έκτέλέσή τής ολοκλήρώθήκέ πριν από τή συζήτήσή τής αίτήσής, 
έφαρμόζέται αναλόγώς ή παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσέι πράξή ή παράλέιψή τής αναθέτουσας αρχής μέτά τή σύναψή τής 
σύμβασής, το κύρος τής τέλέυταίας δέν θίγέται, έκτός αν πριν από τή σύναψή αυτής έίχέ 
ανασταλέί ή διαδικασία σύναψής τής σύμβασής. Στήν πέρίπτώσή που ή σύμβασή δέν έίναι 
άκυρή, ο ένδιαφέρόμένος δικαιούται να αξιώσέι αποζήμίώσή, σύμφώνα μέ τα αναφέρόμένα 
στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Μέ τήν έπιφύλαξή τών διατάξέών του ν. 4412/2016, για τήν έκδίκασή τών διαφορών του 
παρόντος άρθρου έφαρμόζονται οι διατάξέις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχέτικα  μέ τήν υπογραφή  του συμφώνήτικου , ισχυ ουν τα προβλέπο μένα στις παρ. 4, 5, 7, 
8 του α ρθρου 105 καθώ ς και στο α ρθρο 135 του ν. 4412/2016.  
Τα  έ γγραφα τής συ μβασής  μέ βα σή τα οποι α θα έκτέλέσθέι  το έ ργο έι ναι τα αναφέρο μένα 
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παρακα τώ. Σέ πέρι πτώσή ασυμφώνι ας τών πέριέχομέ νών σέ αυτα  ο ρών, ή σέιρα  ισχυ ος 
καθορι ζέται  ώς κατώτέ ρώ:  
  

1. Το συμφώνήτικο , συμπέριλαμβανομέ νών τών παρασχέθέισώ ν έξήγή σέών του 
οικονομικου  φορέ α, συ μφώνα μέ τα α ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδι ώς ώς 
προς τον προσδιορισμο  οικονομικώ ν μέγέθώ ν μέ τις οποι ές ο ανα δοχος 
διαμο ρφώσέ τήν προσφορα  του, 
2. Η παρου σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικονομική  Προσφορα . 
4. Το Τιμολο γιο Δήμοπρα τήσής  
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υποχρέώ σέών (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τέχνική  Συγγραφή  Υποχρέώ σέών (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέ ς Προδιαγραφέ ς και τα  
 Παραρτή ματα τους,  
7. Η Τέχνική  Πέριγραφή  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρου πολογισμο ς Δήμοπρα τήσής. 
9. Οι έγκέκριμέ νές μέλέ τές του έ ργου.  
10.  Το έγκέκριμέ νο Χρονοδια γραμμα κατασκέυή ς του έ ργου. 
 

Τα ανώτέ ρώ έ γγραφα τής συ μβασής ισχυ ουν, ο πώς διαμορφώ θήκαν, μέ τις 
συμπλήρώματικέ ς πλήροφορι ές και διέυκρινι σέις που παρασχέ θήκαν απο  τήν 
αναθέ τουσα αρχή  έπι  ο λών τών ανώτέ ρώ.  
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έ γγραφα τής συ μβασής συντα σσονται υποχρέώτικα  στήν έλλήνική  γλώ σσα και 

προαιρέτικα  και σέ α λλές γλώ σσές, συνολικα  ή  μέρικα . Σέ πέρι πτώσή ασυμφώνι ας 
μέταξυ  τών τμήμα τών τών έγγρα φών τής συ μβασής που έ χουν συνταχθέι  σέ 
πέρισσο τέρές γλώ σσές, έπικρατέι  ή έλλήνική  έ κδοσή62. Τυχο ν προδικαστικέ ς 
προσφυγέ ς υποβα λλονται στήν έλλήνική  γλώ σσα. 

6.2.  Οι προσφορέ ς και τα πέριλαμβανο μένα σέ αυτέ ς στοιχέι α, καθώ ς και τα αποδέικτικα  
έ γγραφα συντα σσονται στήν έλλήνική  γλώ σσα ή  συνοδέυ ονται απο  έπι σήμή 
μέτα φρασή  τους στήν έλλήνική  γλώ σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα  δήμο σια έ γγραφα και δικαιολογήτικα  έφαρμο ζέται ή Συνθή κή τής Χα γής 
τής 5.10.1961, που κυρώ θήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188) συ μφώνα μέ τα οριζο μένα 
στο α ρθρο 4.2.β) τής παρου σας. Τα αλλοδαπα  δήμο σια και ιδιώτικα  έ γγραφα  
συνοδέυ ονται απο  μέτα φρασή  τους στήν έλλήνική  γλώ σσα έπικυρώμέ νή έι τέ απο  
προ σώπο αρμο διο κατα  τις διατα ξέις τής έθνική ς νομοθέσι ας έι τέ απο  προ σώπο κατα  
νο μο αρμο διο τής χώ ρας στήν οποι α έ χέι συνταχθέι  το έ γγραφο63 και γι νονται 
αποδέκτα  συ μφώνα μέ τα οριζο μένα, ομοι ώς, στο α ρθρο 4.2.β) τής παρου σας.   

6.4.    - 
 
 

6.5. Η  έπικοινώνι α μέ τήν αναθέ τουσα αρχή , καθώ ς και μέταξυ  αυτή ς και του αναδο χου, θα 
γι νονται υποχρέώτικα  στήν έλλήνική  γλώ σσα. 

 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
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7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις”, 

 
3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

 
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» 64  

 
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 
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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. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
 

17. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
 

 
18. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
 

19. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 

 
20. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
 

21. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )65 
 

22. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

 
23. 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). 

 
24. 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) 

 
25. 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 
 

26. 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). 

 
27. 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). 

 
28. της με αρ. 166278/2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30-6-2021 ) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SB_VM1y34AS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQS5LKIsiGtndj0VL0OXgWDQAK7dsh8uregCDdQ2HJTk
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29. 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», 

 
30. της με αρ. 64233/08.06.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄  2453/ 09-06-2021) 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 
31. 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,  

 
 

32. 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», 

 
33. 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». 

 
34. 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 εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις66, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έ ργο χρήματοδοτέι ται απο  το ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ με Κωδικό ενάριθμου 
2019ΣΕ27510133. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το 
Ταμείο Συνοχής. Είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» αρ.πρωτ. 10738/29-11-2019 (ΑΔΑ:602Ψ46ΜΤΛΡ-
Ν55) του του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και ως 
εκ τούτου η σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ επί των τευχών 
δημοπράτησης είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση του έργου. 

  
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις67 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

https://www.eaadhsy.gr/images/%CE%92-2454_2021-KYA_%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%97%CE%A3_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
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4013/201168, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης 
και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 
4412/2016.  

        
 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Ο αναθέτων φορέας69 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του 
υποσυστήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του 
ν. 4412/2016. 
 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.70 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρου σα διαδικασι α έ χέι έκδοθέι  ή απο φασή μέ αρ.πρώτ. 10738/29-11-2019 
(ΑΔΑ:602Ψ46ΜΤΛΡ-Ν55) του Υπουργου  Ανα πτυξής και Επένδυ σέών για τήν ανα λήψή 
υποχρέ ώσής/έ γκρισή δέ σμέυσής πι στώσής 811.000,00€ στο Προ γραμμα Δήμοσι ών Επένδυ σέών 
(ΠΔΕ) 2019 μέ κώδικο  2019ΣΕ27510133 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ο τίτλος του έργου είναι: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 

 

 

1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 811 000,00 37 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 469 762,43 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 84 557,24 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 83 147,95 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016. 
 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 16 564,64, σύμφωνα με το άρθρο 
153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016  (εφόσον 
προβλέπεται). 
 

 

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ             
 

 
3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Κενταύρου, του 
Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) μεταφοράς των λυμάτων έως το γήπεδο κατασκευής της 
ΕΕΛ Κενταύρου. 

 
 

 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13271 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
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Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 
υλοποίησης. 

 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων 
εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία 
έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία 
έργων. 

 
 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  ΕΝΝΕΑ  ( 9 ) μήνες  από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης72 
 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και 
στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της παρούσας.  

 .  
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 73 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.74 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ 
ΧΙΛ.ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  ( 13.080,65€ ).  

 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
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και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 302 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
 α) την ημερομηνία έκδοσης, 
 
 β) τον εκδότη, 
 
 γ) την αναθέτουσα αρχή (ή τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου) 

που είναι ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ  προς τον οποίο απευθύνονται, 
 
 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
 
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
 
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότ ι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων). 
 

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

 
 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

                    
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, 
ήτοι μέχρι ……  - …… - 2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να 
παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 
 

• αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

• παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 22  

• δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας 
δικαιολογητικά 

• στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρο 4.2 
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή 
αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
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εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των, 

• δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού. 

• υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου2 του ν. 4412/2016 

• δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, 
σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,75 
 
 

  
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201676. 
 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης 
καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο77  σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν. 
4412/2016 ύψους μέχρι πέντε τοις εκατό (5%), επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων και άλλα έξοδα κίνησης του έργου, καθώς 
και προκαταβολής ύψους μέχρι δέκα τοις εκατό (10%), επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α., για δαπάνες προμηθειών υλικών, ή μηχανημάτων που 
εγκαθίστανται στο έργο.  
 
Η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον ανάδοχο. Για το 
ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με ποσοστό επιτοκίου που 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 
μονάδες. Το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υποδομών και Μεταφορών.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον Ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής», στην 
περίπτωση που θα χορηγήσει σε αυτόν προκαταβολή, για ποσό ίσο με αυτό της 
προκαταβολής.78 
 
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η 
προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή 
έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης. 
 
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής 
πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 302 και 150 του ν. 4412/2016. 
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό 
άρθρο αυτής)79. 
 
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα 
φορέα, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 80. 
 
 
16.2   Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος 
προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού 5% 81  επί 
της  αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος 
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παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη 
σύμβαση.               
 
16.3  Στην περίπτωση αυτήν, για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται η προηγούμενη 
έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
συμβουλίου, ήτοι του αναθέτοντα φορέα και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, του τεχνικού 
συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.  

 
16.4 Η πρόσθετη καταβολή καταβάλλεται με την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συμβατικού 
αντικειμένου. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρίνεται 
αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βάσει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και περιλαμβάνεται σε ειδικό λογαριασμό, που υποβάλλει ο ανάδοχος μετά την έκδοση 
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και την αναγραφή σε αυτή της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

 
16.5 Οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσμιών ρυθμίζουν κάθε θέμα, που σχετίζεται με την 
πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν μετατίθεται, μερικά ή ολικά, ο κρίσιμος, για την πρόσθετη 
καταβολή, χρόνος, με σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, προκειμένου να δικαιούται ο ανάδοχος 
πρόσθετη αμοιβή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω,, υπό τον όρο ο ανάδοχος να είναι πλήρως ανυπαίτιος 
για τις χορηγηθείσες παρατάσεις. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  (ή του τμήματος της σύμβασης, σε 
περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού82 . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης . 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις 
(3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής 
προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση του 
αναθέτοντα φορέα, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.83 

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης 
και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.84 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της 
σύμβασης, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση 
της τελικής επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) της συνολικής αξίας.85  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Για την υπογραφή της σύμβασης ΔΕΝ απαιτείται ή παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας.86 

 

17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και 
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.87 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.88 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από 
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους89.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών90 ορίζεται         η  
22   -  09 -   2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται            η   
29 -09-  2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά 
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την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντα φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, 
μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, 
καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε 
περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας 
που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ ( 10 ) μηνών91, από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
απορρίπτεται ως μη κανονική92. 
 

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο 
αναθέτων φορέας κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 
 
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους οικονομικούς φορείς  
που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, καθώς 
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες. 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 
1. Η παρου σα Διακή ρυξή αναρτή θήκέ στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα τής παρούσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχώρήθήκαν στο 
σχέτικό ήλέκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα μέ Συστήμικό Αύξοντα Αριθμό:  … 
[εφόσον είναι γνωστός], και αναρτήθήκαν στή Διαδικτυακή Πύλή 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στήν ιστοσέλι δα τής αναθέ τουσας αρχή ς (www. dimosmykis.gr), (έφο σον  διαθέ τέι), 
αναρτα ται σχέτική  ένήμέ ρώσή, συ μφώνα μέ τα οριζο μένα στο α ρθρο 2 τής παρου σας .  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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4. Πέρι λήψή τής παρου σας Διακή ρυξής δήμοσιέυ έται στον Ελλήνικο  Τυ πο93, συ μφώνα μέ 
το α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προ γραμμα “Διαυ γέια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έ ξοδα τών έκ τής κέι μένής νομοθέσι ας απαραι τήτών δήμοσιέυ σέών τής πέρι λήψής τής 
δήμοπρασι ας στήν οποι α αναδέι χθήκέ ανα δοχος, βαρυ νουν τον ι διο και έισπρα ττονται μέ τον 
πρώ το λογαριασμο  πλήρώμή ς του έ ργου.  Τα έ ξοδα δήμοσιέυ σέών τών τυχο ν προήγου μένών 
διαγώνισμώ ν για τήν ανα θέσή του ι διου έ ργου, καθώ ς και τα έ ξοδα τών μή απαραι τήτών έκ 
του νο μου δήμοσιέυ σέών βαρυ νουν τήν αναθέ τουσα αρχή  και καταβα λλονται απο  τις 
πιστώ σέις του έ ργου. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 94   που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΗΜ ή Η-Μ 95 και που είναι 
εγκατεστημένα σε96: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 797 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 
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 Αναθέτοντες Φορείς  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 Ένωσης98. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης99, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19 και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  
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- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη100 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα  
εγκλήματα: 

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

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο101. 

 

22.A.2.  

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού102 

 

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:103 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 
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υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 104 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της 
παρούσας, 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό 
τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  - 

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 
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Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.105 

 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 106  

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.107 

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4108, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία109 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 110 Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 111 

 
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) 112 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την 
έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων113, ανά περίπτωση, στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας114. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια115 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ««ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΕΡΓΑ» ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ» , πρέπει να έχουν ελάχιστη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 13 του Π.Δ. 71/2019.  

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο 
ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008 στην 
κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ» 

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα αποδεικτικά μέσα της επάρκειάς τους, καθορίζονται 
στο Άρθρο 23.5 παρ. β, γ, της Διακήρυξης. 

Β) Δεν τίθενται άλλοι, πρόσθετοι Οικονομικοί όροι. 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα 
που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως 
ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα116 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» 
ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ» πρέπει να έχουν ελάχιστη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
όπως ορίζεται στο άρθρο 52 παρ. 4 του Π.Δ. 71/2019.  

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65) του Π.Δ. 71/2019, στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008 στην κατηγορία 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΑΙ «Η-Μ ΕΡΓΑ» Ή «Η-Μ ΕΡΓΑ» 

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα αποδεικτικά μέσα της ικανότητάς τους, καθορίζονται 
στο Άρθρο 23.6 παρ. β, γ, της Διακήρυξης. 

Β) Δεν τίθενται άλλοι, πρόσθετοι όροι. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 117 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης118 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
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της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι119 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  
 
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 αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, 
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με 
τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 
 

Δεν υπάρχουν εργασίες, η εκτέλεση των οποίων γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή. 120 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής121 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποίο ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές 
ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε 
της παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλονται προσφορές.  
 





38 

Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους 
του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.122. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της 
παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 
123. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης124. 

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 
αποκλεισμού125, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του 
ν. 4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης126 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν 
ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 
10 του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011 (Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ 
της παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του 
ΕΕΕΣ και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 127 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με 
το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις 
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ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών 
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική 
Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται: 
 
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
 
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  
 
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 
του ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, 
η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων 
φορέας που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Ο αναθέτων φορέας 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 προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας128: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  
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απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του129. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  
τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)130, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, 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 του131. 

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση132 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 133 

 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας 
εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το 
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 
προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22134: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του135.  
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»136, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα.  
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γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
 
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 κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 
και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας  

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis) 137 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22138, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού139. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22140, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα 
από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με 
αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από 
τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη 
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 
του ως άνω π.δ. 

 

(στ)- 

(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού. 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
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την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)141, ή βεβαίωση εγγραφής στα 
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία :  
 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  1ης τάξης και άνω 

Η – Μ  Α1 τάξης και άνω  

 
ή 

Η – Μ  1ης τάξης και άνω  

 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
 Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 
τους142 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση 
εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από την ως άνω  
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 
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ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για 
την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα 
με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο 
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 
συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
ενημερότητα πτυχίου ή 
 

• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο 
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 
συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα 
πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 
 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,  οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 
 

• είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση 
εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 
 

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω 
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ 
απαίτηση. 
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 
ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την 
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 
9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων.143 
 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους144, εκτός 
αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:145 
 
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 146.   
 
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 
 
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
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οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, 
εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση 
του οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις 3η έως και 7η, 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 147: 
 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα  
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πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά 
δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.148 
 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 
παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 
περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του 
άρθρου 22. Α.4. (θ).149 
 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του 
άρθρου 23.3. (στ). 
 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική 
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο 
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση 
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα. 
 
    
 
 
 
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 
είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 





47 

 
23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
 
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών150 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α 
του ίδιου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και 
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό. 
 
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η 
οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και 
επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την 
υποβολή της προσφοράς του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να 
προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει 
προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον 
αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας 
αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. 151  
 

 
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 .................................................................... 152 
 
25.4  Ο αναθέτων φορέας: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση τμήμα, 
κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει τη μη 
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 
73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα στο 
άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 153 
 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως 
άνω λόγοι αποκλεισμού του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ 
ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
 26.1 Μέ τήν υπ΄ αριθ. 11/21-1-2019 με ΑΔΑ:63ΞΠΩΚΛ-36Λ11-2019 απο φασή του  Δ.Σ. Μυ κής 
έγκρι θήκέ ή υποβολή  προ τασής τής πρα ξής «Αποχέτευση-Εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων οικ. Κενταύρου» συνολικου  πρου πολογισμου  4.849.454,70€ στο Επιχέιρήσιακο  
Προ γραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» – άξονας 
προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με 
τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους 
οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας πους απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ 
ΕΡΓΑ. 
 
 
Μέ τήν υπ΄ αριθ. πρωτ. 10738/29-11-2019 (ΑΔΑ:602Ψ46ΜΤΛΠ-Ν55) απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  έγκρι θήκέ ή  έ νταξή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
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2019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, τής πρα ξής Αποχέτευση-Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικ. Κενταύρου» με 
κωδικό 2019ΣΕ27510133, συνολικού προϋπολογισμού 3.750.648,97€. 
 
Mε την υπ. αριθμ. 8903/2-8-2022 διατύπωση θετικής γνώμης εγκρίθηκε η  Διακήρυξη για 
το Υποέργο 2««Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου» ποσού 811.000,0€ 
Α/Α 2 της Πράξης 5041858 Tίτλος πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ - Tίτλος υποέργου (από 
ΤΔΠ): «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Κενταύρου” ΕΠ:2 - Αξονας:14 - Τίτλος Αξ:  
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. 
 
Μέ τήν υπ΄ αριθ. 168/12-8-2022 με ΑΔΑ: ΩΥΖ0ΩΚΛ-0ΓΚ απο φασή τής οικονομική ς 
Επιτροπή ς Δή μου  Μυ κής έγκρι θήκαν οι ο ροι δήμοπρα τήσής του διαγώνισμου  του  έ ργου: 
Κατασκέυή  αποχέτέυτικου  δικτυ ου οικισμου  Κένταυ ρου 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο  
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού  
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης  
 
26. 4 Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  
διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης 
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε 
στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν 
ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή 
προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια 
διαδικασία.  
 
Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη 
αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε 
στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 
Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ 
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από 
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα 
του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 





50 

 
Σμίνθη,31-8-2022 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ 
 

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ 
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1    Για τήν έ ννοια τών “κα τώ τών ορι ών” δήμοσι ών συμβα σέών , πρβ. α ρθρο 2 παρ. 1 πέρ.  29  του ν.   
4412/2016.  

2   Στήν πέρι πτώσή που πήγή  χρήματοδο τήσής έι ναι ο τακτικο ς πρου πολογισμο ς, ή αναθέ τουσα αρχή  
αναγρα φέι τον αριθμο  και τή χρονολογι α τής απο φασής ανα λήψής υποχρέ ώσής, έφο σον ή 
προκαλου μένή δαπα νή προ κέιται να βαρυ νέι το τρέ χον οικονομικο  έ τος, τον αριθμο  καταχώ ρισή ς 
τής στα λογιστικα  βιβλι α του οικέι ου φορέ α, καθώ ς και τον αριθμο  τής απο φασής έ γκρισής τής 
πολυέτου ς ανα λήψής σέ πέρι πτώσή που ή δαπα νή έκτέι νέται σέ πέρισσο τέρα του ένο ς οικονομικα  
έ τή, συ μφώνα μέ ο σα προβλέ πονται στήν παρ. 4 του α ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), πέρι  
διαδικασι ας για τήν έ κδοσή τής απο φασής ανα λήψής υποχρέ ώσής. Στήν πέρι πτώσή που πήγή  
χρήματοδο τήσής έι ναι το Προ γραμμα Δήμο σιών Επένδυ σέών, αναγρα φέι τή Συλλογική  Απο φασή 
Ένταξής και τον ένα ριθμο. (Πρβλ. α ρθρο 53 παρ. 2 πέρ. ζ του ν. 4412/2016).  

3    Συμπλήρώ νέται ο κώδικο ς που αφορα  στήν ήλέκτρονική  τιμολο γήσή ο πώς αυτο ς προσδιορι ζέται 
στον έπι σήμο ιστο τοπο τής Γ.Γ. Πλήροφοριακώ ν Συστήμα τών του Υπουργέι ου Ψήφιακή ς 
Διακυβέ ρνήσής  

      (Πρβλ.α ρθρο 53 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016). 
4     Mέ σώ τής λέιτουργικο τήτας ''Επικοινώνι α'' του υποσυστή ματος 
5  Το ΕΕΕΣ καταρτι ζέται βα σέι του τυποποιήμέ νου έντυ που του Παραρτή ματος 2 του Εκτέλέστικου  

Κανονισμου  (ΕΕ) 2016/7 τής Επιτροπή ς τής 5ής Ιανουαρι ου 2016 για τήν καθιέ ρώσή του 
τυποποιήμέ νου έντυ που για το Ευρώπαι κο  Έγγραφο Προμή θέιας (L 3) και παρέ χέται αποκλέιστικα  
σέ ήλέκτρονική  μορφή .  
Το ΕΕΕΣ φέ ρέι υπογραφή  μέ ήμέρομήνι α έντο ς του χρονικου  διαστή ματος, κατα  το οποι ο μπορου ν 
να υποβα λλονται προσφορέ ς. 
Ο οικονομικο ς φορέ ας δυ ναται να διέυκρινι ζέι τις δήλώ σέις και πλήροφορι ές που παρέ χέι στο ΕΕΕΣ 
μέ συνοδέυτική  υπέυ θυνή δή λώσή, τήν οποι α υποβα λλέι μαζι  μέ το ΕΕΕΣ Aπο  τις 2-5-2019, 
παρέ χέται ή ήλέκτρονική  υπήρέσι α Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
που προσφέ ρέι τή δυνατο τήτα ήλέκτρονική ς συ νταξής και διαχέι ρισής του Ευρώπαι κου  Ενιαι ου 
Εγγρα φου Συ μβασής (ΕΕΕΣ). Μπορέι τέ να δέι τέ τή σχέτική  ανακοι νώσή στή Διαδικτυακή  Πυ λή του 
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθώτικο  (Επι σήμή Εφήμέρι δα τής Ευρώπαι κή ς 
Ένώσής L 17/65 τής 23ής Ιανουαρι ου 2018) στον Εκτέλέστικο  Κανονισμο  (ΕΕ) 2016/7 για τήν 
καθιέ ρώσή του τυποποιήμέ νου έντυ που για το Ευρώπαι κο  Ενιαι ο Έγγραφο Προμή θέιας , μέ το 
οποι ο έπιλυ θήκαν τα σχέτικα  ζήτή ματα ορολογι ας που υπή ρχαν στο αρχικο  έπι σήμο έλλήνικο   
κέι μένο του Εκτέλέστικου  Κανονισμου , Μπορέι τέ να δέι τέ το σχέτικο  Διορθώτικο  στήν ακο λουθή 
διαδρομή  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

6 Η πέρι πτώσή ι) συμπλήρώ νέται και πέριλαμβα νέται στή Διακή ρυξή, έφο σον ή αναθέ τουσα αρχή  
προβλέ πέι υποδέι γματα έγγρα φών προς υποβολή  απο  τους οικονομικου ς φορέι ς, π.χ έγγυήτικώ ν 
έπιστολώ ν. 

7 Πρβλ. α ρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
8  Συμπλήρώ νέται απο  τήν Αναθέ τουσα Αρχή  μέ σαφή νέια συγκέκριμέ νή ήμέρομήνι α (έγκαι ρώς, ή τοι 

ώς τήν... ), προς αποφυγή  οιασδή ποτέ συ γχυσής και αμφιβολι ας. 
9  Συμπλήρώ νέται ή τέ ταρτή ήμέ ρα πριν απο  τή λή ξή τής προθέσμι ας του α ρθρου 18 τής παρου σας.  
10 Πρβλ έ γγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ μέ α.π. 4121/30-07-2020 « Διέυκρινι σέις ώς προς τήν τή ρήσή τών 
διατυπώ σέών δήμοσιο τήτας στή διαγώνιστική  διαδικασι α σέ πέρι πτώσή τροποποι ήσής ο ρών τής 
διακή ρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

11 Πρβλ.α ρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
12 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα. 
13 Αν ή διέυ θυνσή τής υπήρέσι ας που τήρέι  το πρώτο κολλο τής Αναθέ τουσας Αρχή ς έι ναι διαφορέτική  
απο  τήν αναφέρο μένή στο α ρθρο 1, αναγρα φέται στο παρο ν σήμέι ο ή σχέτική  διέυ θυνσή. 

14 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
15 Στήν πέρι πτώσή που χρήσιμοποιέι ται ένιαι ο ποσοστο  έ κπτώσής απαλέι φέται ή πέρι πτώσή δ τής 
παρ. 3.5. Πρβλ. α ρθρο 95 παρ. 2 πέρ. α του ν. 4412/2016, συ μφώνα μέ το οποι ο «αν κριτήριο ανάθεσης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς 
προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών 
μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

16 Σέ πέρι πτώσή έφαρμογή ς τής διαδικασι ας του α ρθρου 95 παρ. 2 πέρ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελέυ θέρή συμπλή ρώσή τιμολογι ου”, οι αναθέ τουσές αρχέ ς πέριλαμβα νουν στήν έν λο γώ 
πέρι πτώσή  (στ) αναφορα  για τήν υποβολή  του σχέτικου  τιμολογι ου. 

17 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα.  
18 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα.  
19 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα.  
20 Πρβλ .α ρθρο 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα. 
21 Επισήμαι νέται ο τι, ώς προς τις προθέσμι ές  για τήν ολοκλή ρώσή τών ένέργέιώ ν τής Επιτροπή ς 

Διένέ ργέιας Διαγώνισμου  ισχυ ουν τα οριζο μένα στο α ρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
22 Πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα.  
23 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 1 ο γδοο έδα φιο ν. 4412/2016 
24 Πρβλ. α ρθρο 221Α παρ. 1 πέρ. β του ν. 4412/2016. 
25 Πρβλ.  α ρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
26 Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 5 πέρ. α του ν. 4412/2016 
27 Ως προς τή γνώμοδο τήσή τής Επιτροπή ς Διαγώνισμου  για τήν έξέ τασή τών έξήγή σέών τών 

ασυνή θιστα χαμήλώ ν προσφορώ ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδι ώς σκέ ψέις 15-21  
28 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016.  
29 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
30  Βλ.σχέτικα  μέ τήν  ήλέκτρονική  υπέυ θυνή δή λώσή το  α ρθρο έικοστο  έ βδομο τής απο  20.3.2020 

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

31 Για τους φορέι ς του Βιβλι ου ΙΙ τής παρ. 2 του α ρθρου 259 του ν.4412/2016 
32 Ομοι ώς προβλέ πέται και στήν πέρι πτώσή υποβολή ς προσφορώ ν, συ μφώνα μέ το α ρθρο 92 παρ. 8 
του ν.4412/201 

33 Πρβλ. α ρθρο 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα. 
34 Πρβλ. α ρθρο 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα. 
35 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
36 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
37 Μέ τήν έπιφυ λαξή τών παρ. 7 και 8 του α ρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λή ψή έπανορθώτικώ ν μέ σών). 
38  Πρβλ. α ρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
39 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
40 Πρβλ. α ρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
41 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
42 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
43 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
44 Η φρα σή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστι θέται στή διακή ρυξή μο νο στις 
πέριπτώ σέις έκέι νές, στις οποι ές προβλέ πέται υποχρέ ώσή προσυμβατικου  έλέ γχου. 

45 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
46 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
47 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
48 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
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49 Πρβλ. α ρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
50 Πρβλ. α ρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
51  Πρβλ. α ρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
52 Πρβλ. α ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμο σια Έργα 
53 Πρβλ. α ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
54 Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
55 Πρβλ. α ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
56 Πρβλ. παρ. 1 του α ρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. α ρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. α ρθρο 367 παρ. 4 Ν. 
4412/2016. 

58 Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
59  Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  
60   Πρβλ. α ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
61   Πρβλ α ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
62   Πρβλ.  α ρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
63 Πρβλ. α ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
64  Τι θέται μο νο έφο σον προ κέιται για συγχρήματοδοτου μένο έ ργο απο  πο ρους τής Ευρώπαι κή ς 

Ένώσής. 
65 Απο  1-1-2017 τέ θήκέ σέ ισχυ  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποι ο μέ το α ρθρο 13 κατα ργήσέ το π.δ 

113/2010. 
66 Νο μοι, ΠΔ και υπουργικέ ς αποφα σέις που έκδι δονται μέτα  τήν έ ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής τής 

συ μβασής συ μφώνα μέ το α ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δέν αποτέλου ν μέ ρος του έφαρμοστέ ου 
θέσμικου  πλαισι ου τής διακή ρυξής. 

67 Οι κρατή σέις προσαρμο ζονται ανα λογα μέ τον φορέ α έκτέ λέσής του έ ργου. 
68   Πρβλ. α ρθρο 4 παρ. 3 έ βδομο έδα φιο του ν. 4013/2011, ο πώς αντικαταστα θήκέ απο  το α ρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
69  Ή/και ή Επιτροπή  Διαγώνισμου , κατα  πέρι πτώσή (πρβλ. α ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δήμο σια Έργα). 
70 Πρβλ. α ρθρο 102 ν. 4412/2016, ο πώς αντικαταστα θήκέ μέ  το α ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  

έ κθέσή συνέπέιώ ν ρυθμι σέών έπι  του ώς α νώ α ρθρου 42 ν. 4781/2021  
71  ο πώς συμπλήρώ θήκέ μέ το α ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
72 Μπορέι  ή έ ναρξή τής προθέσμι ας να ορι ζέται διαφορέτικα ,  αν λο γου χα ρή δέν προβλέ πέται ή α μέσή 

έ ναρξή τών έργασιώ ν (Πρβλ. α ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
73 Μέ τήν έπιφυ λαξή τής έπο μένής υποσήμέι ώσής. 
74  Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορέι  να έπιτρέ πουν τήν υποβολή  έναλλακτικώ ν προσφορώ ν και στήν 

πέρι πτώσή αυτή  προσαρμο ζέται αντιστοι χώς το 13.4. ( πρβλ α ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
75 Πρβλ. α ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
76 Πρβ. α ρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
77 Συμπλήρώ νέται ανα λογα μέ το έα ν προβλέ πέται ή  ο χι ή χορή γήσή προκαταβολή ς, ή οποι α μπορέι  να 

ανέ ρχέται μέ χρι του δέκαπέ ντέ τοις έκατο  (15%) τής αξι ας τής συ μβασής, χώρι ς αναθέώ ρήσή και 
Φ.Π.Α. Συ μφώνα μέ τήν παρα γραφο 10 έδ. α του α ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο πώς προστέ θήκέ μέ 
τήν παρ. 3 του α ρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις πέριπτώ σέις συγχρήματοδοτου μένών δήμο σιών 
έ ργών στις διακήρυ ξέις υποχρέώτικα  πέριλαμβα νέται δυνατο τήτα χορή γήσής προκαταβολή ς. Η 
υποχρέ ώσή αυτή  έξακολουθέι  να ισχυ έι και για τα προγρα μματα τής πέριο δου 2014-2020 δυνα μέι 
τής παρ. 15 του α ρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

78 Πρβλ. α ρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφο σον προβλέ πέται προκαταβολή , στο 
παρο ν α ρθρο τής Διακή ρυξής, συμπλήρώ νονται οι ο ροι για τήν έγγυήτική  έπιστολή  προκαταβολή ς.  

79 Πρβλ. α ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016.  
80 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016. 
81 Πρβλ. α ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εα ν ή έκτιμώ μένή αξι α τής συ μβασής έ ργου έι ναι μέγαλυ τέρή 

του ένο ς έκατομμυρι ου (1.000.000) έυρώ  ή  τμή ματο ς του, τι θέται ή σχέτική  προ βλέψή στο παρο ν 
σήμέι ο τής διακή ρυξής δήμοπρα τήσής κα θέ διαδικασι ας ανα θέσής, έφο σον ο χρο νος παρα δοσής του 
έ ργου ή  του τμή ματος έι ναι μικρο τέρος κατα  δέ κα τοις έκατο  (10%) του προβλέπο μένου στή 
συ μβασή.  Το συνολικο  υ ψος τής προ σθέτής καταβολή ς (πριμ) δέν μπορέι  να υπέρβαι νέι το πέ ντέ 
τοις έκατο  (5%) τής αξι ας τής συμβατική ς δαπα νής του έ ργου, μή συμπέριλαμβανομέ νου του Φ.Π.Α. 
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Για συμβα σέις μέ έκτιμώ μένή αξι α μικρο τέρή του ένο ς έκατομμυρι ου (1.000.000) έυρώ  ή σχέτική  
προ βλέψή έναπο κέιται στή διακριτική  έυχέ ρέια τής αναθέ τουσας αρχή ς. 

82 Μέ απο φασή του Υπουργου  Υποδομώ ν και Μέταφορώ ν μπορέι  να καθορι ζέται ο ριο ποσοστου  
έ κπτώσής, πα νώ απο  το οποι ο ο ανα δοχος έι ναι υποχρέώμέ νος να προσκομι ζέι, έπιπλέ ον τής 
έγγυ ήσής καλή ς έκτέ λέσής, προ σθέτή έγγυ ήσή, κλιμακώτα  αυξανο μένή βα σέι του ποσοστου  
έ κπτώσής. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 4 τέλέυται ο έδα φιο ν. 4412/2016. 

83  Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
84 Πρβλ. α ρθρο 160 παρ. 9 πέρ. β του ν. 4412/2016 
85 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 πέρ. β του ν. 4412/2016 
86  Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορου ν να ζήτου ν απο  τους προσφέ ροντές να παρα σχουν «Εγγυ ήσή καλή ς 

λέιτουργι ας» για τήν αποκατα στασή τών έλαττώμα τών που ανακυ πτουν ή  τών ζήμιώ ν που 
προκαλου νται απο  δυσλέιτουργι α τών έ ργών κατα  τήν πέρι οδο έγγυ ήσής καλή ς λέιτουργι ας, 
έφο σον προβλέ πέται στα έ γγραφα τής συ μβασής. Το υ ψος τής έγγυ ήσής καλή ς λέιτουργι ας 
καθορι ζέται στα έ γγραφα τής συ μβασής και δέν μπορέι  να υπέρβαι νέι το πέ ντέ τοις έκατο  (5%) τής 
έκτιμώ μένής αξι ας τής συ μβασής. Η έπιστροφή  τής ανώτέ ρώ έγγυ ήσής λαμβα νέι χώ ρα μέτα  απο  τήν 
ολοκλή ρώσή τής πέριο δου έγγυ ήσής καλή ς λέιτουργι ας..  Οι έγγυήτικέ ς έπιστολέ ς καλή ς 
λέιτουργι ας πέριλαμβα νουν κατ’ έλα χιστον τα αναφέρο μένα στήν παρα γραφο 15.2 τής παρου σας 
και έπιπρο σθέτα, τον αριθμο  και τον τι τλο τής σχέτική ς συ μβασής. Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 10 του ν. 
4412/2016. 

87 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 14 πέρ. α  ν. 4412/2016 
88 Τα γραμμα τια συ στασής χρήματική ς παρακαταθή κής του Ταμέι ου Παρακαταθήκώ ν και Δανέι ών, 

για τήν παροχή  έγγυή σέών συμμέτοχή ς και καλή ς έκτέ λέσής (έγγυοδοτική  παρακαταθή κή) 
συστή νονται συ μφώνα μέ τήν έιδική  νομοθέσι α που  διέ πέι αυτο  και έιδικο τέρα βα σέι του α ρθρου 
4 του π.δ τής 30 Δέκέμβρι ου 1926/3 Ιανουαρι ου 1927 (“Πέρι  συστα σέώς και αποδο σέώς 
παρακαταθήκώ ν και καταθέ σέών παρα  τώ Ταμέι ώ Παρακαταθήκώ ν και Δανέι ών”). Πρβλ. Το μέ αρ. 
πρώτ. 2756/23-5-2017 έ γγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

89 Πρβλ. α ρθρο 72 παρ. 13, καθώ ς και τα έιδικο τέρα οριζο μένα στο α ρθρο 4.1.ζ. τής παρου σας, ώς προς 
τις έγγυή σέις συμμέτοχή ς. 

90  Η έλα χιστή προθέσμι α παραλαβή ς τών προσφορώ ν καθορι ζέται συ μφώνα μέ το α ρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

91 Ορι ζέται ο χρο νος απο  τήν Αναθέ τουσα Αρχή  κατ΄ έκτι μήσή τών ιδιαιτέροτή τών τής διαδικασι ας. 
Για τον καθορισμο  του χρο νου ισχυ ος τής προσφορα ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
συ μφώνα μέ τις διατα ξέις του οποι ου: «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».  

92 Πρβλ. α ρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
93  Συ μφώνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α ρθρου 377 καθώ ς και τις παρ. 11 και 12 

α ρθρου 379 ν. 4412/2016, έξακολουθέι  ή υποχρέ ώσή δήμοσι έυσής προκή ρυξής συ μφώνα μέ τις 
παρ. 7 και 8 α ρθρου 15 ν. 3669/2008, σέ συνδυασμο  μέ τις διατα ξέις του ν. 3548/2007, στον 
πέριφέρέιακο  και τοπικο  τυ πο μέχρι 31/12/2023. 

94 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαι νέται ο τι οι αναθέ τουσές αρχέ ς δέν μπορου ν να καλου ν 
συγκέκριμέ νές τα ξέις/ πτυχι α του ΜΕΕΠ ή  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

95  Κατ’ αντιστοιχι α μέ τα ουσιώ δή χαρακτήριστικα  του έ ργου συ μφώνα μέ το α ρθρο 11 τής παρου σας 
(αναφέ ρέται ή κατήγορι α ή  οι κατήγορι ές στις οποι ές έμπι πτέι το έ ργο συ μφώνα μέ τις διατα ξέις 
του  α ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

96 Για τήν κατανόήσή πρακτικών διαδικασιών, ιδίώς κατά τήν έξέτασή τής συμμέτοχής τρίτών χώρών 
σέ διαγώνισμούς, βλ. τις «Κατέυθυντήριές γραμμές για τή συμμέτοχή τρίτών χώρών στήν αγορά 
δήμοσίών συμβάσέών τής ΕΕ», Βρυξέλλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

97 Συ μφώνα μέ το ισχυ ον κέι μένο τής ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
98 Για το έ λέγχο τών χώρώ ν που έ χουν συνα ψέι συμφώνι ές μέ τήν Ένώσή δές τήν ιστοσέλι δα τής 
Επιτροπή ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

99  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 α ρθρου 91 ν. 4412/2016. 

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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100 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016ο πώς τροποποιή θήκέ μέ το α ρθρο 107 πέρ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισήμαι νέται ο τι, στο ΕΕΕΣ, ή αναφορα  σέ “τέλέσι δική καταδικαστική  απο φασή” 
νοέι ται, δέδομέ νής τής ώς α νώ νομοθέτική ς μέταβολή ς, ώς “αμέτα κλήτή καταδικαστική  απο φασή”, 
ή δέ σχέτική  δή λώσή του οικονομικου  φορέ α στο Μέ ρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα  μο νο σέ αμέτα κλήτές 
καταδικαστικέ ς αποφα σέις. 

101 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
102 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 2Α τέλέυται ο έδα φιο του ν. 4412/2016. Σχέτική  δή λώσή του προσφέ ροντος 

οικονομικου  φορέ α  πέριλαμβα νέται στο ΕΕΕΣ 
103  Οι λο γοι τής παραγρα φου 22.Α.4. αποτέλου ν δυνήτικου ς λο γους αποκλέισμου  συ μφώνα μέ το 

α ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνέ πέια, ή αναθέ τουσα αρχή  δυ ναται να έπιλέ ξέι έ ναν, 
πέρισσο τέρους, ο λους ή  ένδέχομέ νώς και κανέ ναν απο  τους λο γους αποκλέισμου  συνέκτιμώ ντας τα 
ιδιαι τέρα χαρακτήριστικα  τής υπο  ανα θέσή συ μβασής (έκτιμώ μένή αξι α αυτή ς, έιδικέ ς πέριστα σέις 
κλπ), μέ σχέτική  προ βλέψή στο παρο ν σήμέι ο τής διακή ρυξής. . 

104  Σχέτική  δή λώσή του προσφέ ροντος οικονομικου  φορέ α πέριλαμβα νέται στο ΕΕΕΣ 
105 Πρβλ. παρ. 3 α ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο πώς τροποποιή θήκέ μέ το α ρθρο 239 του ν. 4782/2 
106 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
107 Πρβλ. α ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επι σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 έ γγραφο τής 

Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχέτικα  μέ τήν απο φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτώβρι ου 2018 στήν υπο θέσή 
C-124/2017 Vossloh, ιδίώς σκέψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

108 Υπένθυμι ζέται ο τι  αναφορα  στήν παρα γραφο 22.Α.4 θα γι νέι μο νο στήν πέρι πτώσή που ή 
Αναθέ τουσα Αρχή  έπιλέ ξέι κα ποιον απο  τους δυνήτικου ς λο γους αποκλέισμου . 

109 Σχέτικα  μέ τήν προσκο μισή αποδέι ξέών για τα έπανορθώτικα  μέ τρα βλ. τήν απο φασή τής 14ής 
Ιανουαρι ου 2021 του ΔΕΕ στήν υπο θέσή C-387/19 

110 Πρβλ α ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
111 Πρβλ. απο φασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τέυ χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή οποι α 

έξακολουθέι  να ισχυ έι έ ώς τήν  έ κδοσή τής απο φασής τής παρ. 9 του α ρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
112  Επισήμαι νέται ο τι ο λα τα κριτή ρια ποιοτική ς έπιλογή ς, πλήν τής καταλλήλο τήτας για τήν α σκήσή 

έπαγγέλματική ς δραστήριο τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο  μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016), έι ναι 
προαιρέτικα  για τήν αναθέ τουσα αρχή  και πρέ πέι να σχέτι ζονται και να έι ναι ανα λογα μέ το 
αντικέι μένο τής συ μβασής (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα θέ πέρι πτώσή, πρέ πέι να 
διαμορφώ νονται κατα  τρο πο, ώ στέ να μήν πέριορι ζέται δυσανα λογα ή συμμέτοχή  τών 
ένδιαφέρο μένών οικονομικώ ν φορέ ών στους διαγώνισμου ς. Κατα  το στα διο του προσδιορισμου  
τών κριτήρι ών καταλλήλο τήτας τών υποψήφι ών, έι ναι αναγκαι ο να τήρου νται απο  τις αναθέ τουσές 
αρχέ ς, οι θέμέλιώ δέις ένώσιακέ ς αρχέ ς, ιδι ώς ή αρχή  τής ι σής μέταχέι ρισής τών συμμέτέχο ντών, τής 
αποφυγή ς τών διακρι σέών, τής διαφα νέιας και τής ανα πτυξής του έλέυ θέρου ανταγώνισμου . Τα 
κριτή ρια έπιλογή ς του α ρθρου 22.Β – 22.Ε έξέτα ζονται κατα  τή διαδικασι α έλέ γχου τής 
καταλλήλο τήτας του προσφέ ροντος να έκτέλέ σέι τή συ μβασή (κριτή ρια “on/off”).  

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

114  Επισήμαι νέται ο τι οι αναθέ τουσές αρχέ ς δέν μπορου ν να καλου ν συγκέκριμέ νές τα ξέις/ πτυχι α του 
ΜΕΕΠ ή , απο  τήν έ ναρξή ισχυ ος του π.δ. 71/2019, του Μήτρώ ου Εργολήπτικώ ν Επιχέιρή σέών 
Δήμοσι ών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α ρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

115  Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορου ν να έπιβα λλουν απαιτή σέις που να διασφαλι ζουν ο τι οι οικονομικοι  
φορέι ς διαθέ τουν τήν αναγκαι α οικονομική  και χρήματοδοτική  ικανο τήτα για τήν έκτέ λέσή τής 
συ μβασής. Όλές οι απαιτή σέις πρέ πέι να σχέτι ζονται και να έι ναι ανα λογές μέ το αντικέι μένο τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται ο έδα φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λο γώ 
απαιτή σέις καθορι ζονται πέριγραφικα  στο παρο ν σήμέι ο, χώρι ς παραπομπή  σέ τα ξέις/πτυχι α του 
ΜΕΕΠ ή  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σέ κα θέ πέρι πτώσή και για το μέταβατικο  χρονικο  δια στήμα ισχυ ος τών 
α ρθρών 80 έ ώς 110 του ν. 3669/2008, ο πώς αυτο  προκυ πτέι απο  το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και 
τήν πλή ρή έ ναρξή ισχυ ος του  τέλέυται ου, έπισήμαι νέται ο τι, ή αναθέ τουσα αρχή  μπορέι  να 
πέριγρα φέι τις σχέτικέ ς απαιτή σέις ανα λογα μέ τα προβλέπο μένα στο π.δ. 71/2019, τήρουμέ νών 
τών έιδικο τέρών ρυθμι σέών του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα  μέ τις πέ ραν τών 
προβλέπο μένών απαιτή σέών για τήν έγγραφή  και κατα ταξή σέ τα ξή τών οικέι ών μήτρώ ών του π.δ 
71/2019 (Α΄ 112), αντι στοιχου πρου πολογισμου  ανα  κατήγορι α έ ργου. 

116  Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορου ν να έπιβα λλουν απαιτή σέις που να διασφαλι ζουν ο τι οι οικονομικοι  
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φορέι ς διαθέ τουν τήν αναγκαι α τέχνική  και έπαγγέλματική  ικανο τήτα για τήν έκτέ λέσή τής 
συ μβασής. Όλές οι απαιτή σέις πρέ πέι να σχέτι ζονται και να έι ναι ανα λογές μέ το αντικέι μένο τής 
συ μβασής (πρβ. α ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται ο έδα φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λο γώ 
απαιτή σέις καταρχα ς καθορι ζονται πέριγραφικα  στο παρο ν σήμέι ο, χώρι ς παραπομπή  σέ 
τα ξέις/πτυχι α του ΜΕΕΠ ή  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ου τέ σέ βαθμι δές/κατήγορι ές του ΜΕΚ. Σέ κα θέ 
πέρι πτώσή και για το μέταβατικο  χρονικο  δια στήμα ισχυ ος τών α ρθρών 80 έ ώς 110 του ν. 
3669/2008, ο πώς αυτο  προκυ πτέι απο  το α ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και τήν πλή ρή έ ναρξή ισχυ ος 
του  τέλέυται ου, έπισήμαι νέται ο τι,  ή αναθέ τουσα αρχή  μπορέι  να πέριγρα φέι τις σχέτικέ ς 
απαιτή σέις ανα λογα μέ τα προβλέπο μένα στο π.δ. 71/2019, τήρουμέ νών τών έιδικο τέρών 
ρυθμι σέών του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα  μέ τις πέ ραν τών προβλέπο μένών 
απαιτή σέών για τήν έγγραφή  και κατα ταξή σέ τα ξή τών οικέι ών μήτρώ ών του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), 
αντι στοιχου πρου πολογισμου  ανα  κατήγορι α έ ργου..  

117 Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
118 Προαιρέτική  έπιλογή : Η παρ. 22.Ε τι θέται κατα  διακριτική  έυχέ ρέια τής αναθέ τουσας αρχή ς και 

συμπλήρώ νέται συ μφώνα μέ το α ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαι νέται ο τι ο λές οι απαιτή σέις 
πρέ πέι να σχέτι ζονται και να έι ναι ανα λογές μέ το αντικέι μένο τής συ μβασής (α ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

119  Το έδα φιο αυτο  προστι θέται κατα  τήν κρι σή τής αναθέ τουσας αρχή ς συ μφώνα μέ το α ρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, α λλώς διαγρα φέται. 

120  Προαιρέτική  έπιλογή  συμπλή ρώσής του έδαφι ου.  Συ μφώνα μέ το α ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, στήν πέρι πτώσή συμβα σέών έ ργών οι Αναθέ τουσές Αρχέ ς μπορου ν να απαιτου ν τήν 
έκτέ λέσή ορισμέ νών κρι σιμών καθήκο ντών απέυθέι ας απο  τον ι διο τον προσφέ ροντα. 

121 Ως προς τον τρο πο υποβολή ς τών αποδέικτικώ ν μέ σών του παρο ντος α ρθρου, τα οποι α έ χουν 
συνταχθέι / παραχθέι  απο  τους ι διους τους οικονομικου ς φορέι ς πρβλ. α ρθρο 8 παρ. 3 τής μέ. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

122 Πρβ α ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
123  Επισήμαι νέται ο τι ή ανώτέ ρώ δυνατο τήτα έναπο κέιται στή διακριτική  έυχέ ρέια του οικονομικου  

φορέ α. Εξακολουθέι  να υφι σταται ή δυνατο τήτα να υπογρα φέται το ΕΕΕΣ απο  το συ νολο τών 
φυσικώ ν προσώ πών που αναφέ ρονται στα τέλέυται α δυ ο έδα φια του α ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

124  Πρβλ. α ρθρο 79Α ν. 4412/2016 
125 Βλ. Δ.Ε.Ε. απο φασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
126 Βλ. ένδέικτικα  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμή μα) 
127 Πρβλ. α ρθρο 79 παρ. 8, σέ συνδυασμο   μέ α ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
128 Εφιστα ται ή προσοχή  τών αναθέτουσώ ν αρχώ ν στο ο τι πρέ πέι να ζήτέι ται ή προσκο μισή 

δικαιολογήτικώ ν προς απο δέιξή μο νο τών λο γών αποκλέισμου  και τών κριτήρι ών έπιλογή ς που 
έ χουν τέθέι  στήν παρου σα διακή ρυξή. Επισήμαι νέται, πέραιτέ ρώ, ο τι, ή αναθέ τουσα αρχή  δυ ναται, 
κατα  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτέι  απο  προσφέ ροντές, σέ οποιοδή ποτέ χρονικο  σήμέι ο 
κατα  τή δια ρκέια τής διαδικασι ας, να υποβα λλουν ο λα ή  ορισμέ να δικαιολογήτικα , ο ταν αυτο  
απαιτέι ται για τήν ορθή  διέξαγώγή  τής διαδικασι ας. 

129 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
130  Συ μφώνα μέ το α ρθρο 73 παρ. 2 τέλέυται ο έδα φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο ς φορέ ας 

έι ναι Έλλήνας πολι τής ή  έ χέι τήν έγκατα στασή  του στήν Ελλα δα, οι υποχρέώ σέις του που αφορου ν 
τις έισφορέ ς κοινώνική ς ασφα λισής καλυ πτουν το σο τήν κυ ρια ο σο και τήν έπικουρική  ασφα λισή." 

131 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
132 Οι υπέυ θυνές δήλώ σέις του παρο ντος τέυ χους υπογρα φονται και γι νονται αποδέκτέ ς συ μφώνα μέ 

τα οριζο μένα στο α ρθρο 4.2. β) τής παρου σας  
133Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έ γγραφο τής Αρχή ς «Ενήμέ ρώσή για ζήτή ματα αποδέικτικώ ν 

φορολογική ς ένήμέρο τήτας (αυτο ματή α ντλήσή αποδέικτικου  - ένήμέρο τήτα σέ παρέλθο ντα 
χρο νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

134  Εφο σον ή αναθέ τουσα αρχή  τήν έπιλέ ξέι ώς λο γο αποκλέισμου . 
135 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
136 Πρβλ. το μέ α.π. 2440/22-04-2021έ γγραφο τής Αρχή ς «Ενιαι ο Πιστοποιήτικο  Δικαστική ς 

Φέρέγγυο τήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
137  Η πλατφο ρμα τής Ευρώπαι κή ς Επιτροπή ς eCertis για τήν αναζή τήσή ισοδυ ναμών πιστοποιήτικώ ν 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
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α λλών κρατώ ν-μέλώ ν τής Ε.Ε έι ναι διαθέ σιμή, χώρι ς κο στος, στή διαδρομή . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαι νέται ο τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ έι ναι ο αρμο διος έθνικο ς 
φορέ ας για τήν καταχώ ρήσή και τή ρήσή τών στοιχέι ών του eCertis για τήν Ελλα δα. Πρβλ. το μέ 
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018 σχέτικο  έ γγραφο τής Αρχή ς στον ακο λουθο συ νδέσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

138  Εφο σον ή αναθέ τουσα αρχή  τις έπιλέ ξέι, ο λές ή  κα ποια/ές έξ αυτώ ν, ώς λο γους αποκλέισμου . 
139  Επισήμαι νέται ο τι ή αναθέ τουσα αρχή , έφο σον μπορέ σέι να αποδέι ξέι, μέ κατα λλήλα μέ σα, ο τι 

συντρέ χέι κα ποια απο  τις πέριπτώ σέις αυτέ ς, αποκλέι έι οποιονδή ποτέ οικονομικο  φορέ α απο  τή 
συμμέτοχή  στή διαδικασι α συ ναψής τής δήμο σιας συ μβασής.  

140 Εφο σον ή αναθέ τουσα αρχή  τήν έπιλέ ξέι ώς λο γο αποκλέισμου . 
141 ή οποι α έκδι δέται συ μφώνα μέ τις έιδικέ ς διατα ξέις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαι νέται ο τι τα 

πτυχι α τών έγγέγραμμέ νών στο Μήτρώ ο Εργολήπτικώ ν Επιχέιρή σέών (Μ.Ε.Ε.Π.), που έι ναι σέ ισχυ  
κατα  τήν 3ή Ιουλι ου 2019 έξακολουθου ν να ισχυ ουν ώς τήν 1ή Σέπτέμβρι ου 2021, έφο σον 
πλήρου νται οι πρου ποθέ σέις του νομοθέτικου  πλαισι ου που ι σχυέ έ ώς και τήν 2α Ιουλι ου 2019 
(Πρβλ. α ρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ώς αντικαταστα θήκέ μέ τήν παρ. 5 του α ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

142 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
143 Πρβλ. α ρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
144 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
145 Συ μφώνα μέ το α ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ έγγρα φονται υποχρέώτικα :  

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

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ιέ. ή Κοινοπραξι α που καταχώρι ζέται συ μφώνα μέ το α ρθρο 293 παρα γραφος 3 του ν. 4072/2012 
146 Πρβλ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016.  
147  Συ μφώνα μέ τή δια ταξή του α ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμέτοχή  σέ 

διαγώνισμου ς δήμοσι ών έ ργών χορήγέι ται σέ κα θέ έργολήπτική  έπιχέι ρήσή έγγέγραμμέ νή στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ένήμέρο τήτα πτυχι ου», ή οποι α, σέ συνδυασμο  μέ τή βέβαι ώσή έγγραφή ς που έκδι δέται 
απο  τήν υπήρέσι α τή ρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  «έπι σήμο κατα λογο αναγνώρισμέ νών έργολήπτώ ν 
[...] και απαλλα σσέι τις έργολήπτικέ ς έπιχέιρή σέις απο  τήν υποχρέ ώσή να καταθέ τουν τα έπιμέ ρους 
δικαιολογήτικα  στους διαγώνισμου ς.” Επισήμαι νέται ο τι, συ μφώνα μέ το α ρθρο 22  (Τροποποιή σέις 
του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώ το έδα φιο τής πέρι πτώσής 31 τής 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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παραγρα φου 1 του α ρθρου 377 αντικαθι σταται ώς έξή ς: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν τών 
α ρθρών 80 έ ώς 110, τα οποι α παραμέ νουν σέ ισχυ  μέ χρι τήν έ κδοσή του προέδρικου  διατα γματος 
του α ρθρου 83, τών παραγρα φών 4 και 5 του α ρθρου 20 και τής παραγρα φου 1 α του α ρθρου 176». 

148  Στήν πέρι πτώσή ο μώς που ή Ενήμέρο τήτα Πτυχι ου δέν καλυ πτέι τις έισφορέ ς έπικουρική ς 
ασφα λισής, τα σχέτικα  δικαιολογήτικα  υποβα λλονται ξέχώριστα . 

149  Μο νο στήν πέρι πτώσή που έ χέι έπιλέγέι  απο  τήν αναθέ τουσα αρχή  ώς λο γος αποκλέισμου . 
150  Πρβ. παρα γραφο 12 α ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
151 Πρβλ. α ρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
152 Οι αναθέ τουσές αρχέ ς μπορου ν να προβλέ πουν στα έ γγραφα τής συ μβασής ο τι, κατο πιν αιτή ματος 

του υπέργολα βου και έφο σον ή φυ σή τής συ μβασής το έπιτρέ πέι, ή αναθέ τουσα αρχή  καταβα λλέι 
απέυθέι ας στον υπέργολα βο τήν αμοιβή  του για τήν έκτέ λέσή προμή θέιας, υπήρέσι ας ή  έ ργου, 
δυνα μέι συ μβασής υπέργολαβι ας μέ τον ανα δοχο. Στήν πέρι πτώσή αυτή , στα έ γγραφα τής 
συ μβασής καθορι ζονται τα έιδικο τέρα μέ τρα ή  οι μήχανισμοι  που έπιτρέ πουν στον κυ ριο ανα δοχο 
να έγέι ρέι αντιρρή σέις ώς προς αδικαιολο γήτές πλήρώμέ ς, καθώ ς και οι ρυθμι σέις που αφορου ν 
αυτο ν τον τρο πο πλήρώμή ς. Στήν πέρι πτώσή αυτή  δέν αι ρέται ή έυθυ νή του κυ ριου αναδο χου. 
Συμπλήρώ νέται αναλο γώς. 

153  Πρβλ. α ρθρο 58 του ν. 4412/2016  




