
 

 
 

 

iiiΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδό χόυ  κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: 

 

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ » 
 

Εκτιμώμενης αξίας  600.000,00 € 
 (με αναθεώ ρήσή και ΦΠΑ) 

 
πόυ θα διεξαχθει  συ μφώνα με:  

α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς τής παρόυ σας 
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Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
 

1.1 Αναθέτόυσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
Οδός : Πεζόδρόμός Ρήγα Φεραίόυ 66 

Ταχ.Κώδ. : 37500 

Τήλ. : 2425350200 

Telefax : 2425022870 

E-mail : d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr 

Πλήρόφόρίες: : Λάβδας Λεώνίδας, 2425350228 

 
1.2 Εργόδότής ή Κύριός τόυ Έργόυ: Δήμός Ρήγα Φεραίόυ. 
1.3 Φόρέας κατασκευής τόυ έργόυ: Δήμός Ρήγα Φεραίόυ. 
1.4 Πρόϊσταμένή Αρχή : Δήμότικό Συμβόύλιό Δήμόυ Ρήγα Φεραίόυ. 
1.5 Διευθύνόυσα ή Επιβλέπόυσα Υπήρεσία : Διεύθυνσή Τεχνικών Υπήρεσιών. 
1.6 Αρμόδιό Τεχνικό Συμβόύλιό : Τεχνικό Συμβόύλιό Δήμόσίών Έργών Περιφερειακής 

Ενότήτας Μαγνήσίας & Σπόράδών 

 
Εφόσόν όι ανώτέρώ υπήρεσίες μεταστεγασθόύν κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας σύναψής ή 
εκτέλεσής τόυ έργόυ, υπόχρεόύνται να δήλώσόυν άμεσα τα νέα τόυς στόιχεία στόυς πρόσφέρόντες ή 
στόν ανάδόχό. 
Εφόσόν όι ανώτέρώ υπήρεσίες ή/και τα απόφαινόμενα όργανα τόυ Φόρέα Κατασκευής 
καταργήθόύν, συγχώνευτόύν ή με όπόιόνδήπότε τρόπό μεταβλήθόύν κατά τή διάρκεια τής 
διαδικασίας σύναψής ή εκτέλεσής τόυ έργόυ, υπόχρεόύνται να δήλώσόυν άμεσα, στόυς 
πρόσφέρόντες5 ή στόν ανάδόχό τα στόιχεία τών υπήρεσιών ή απόφαινόμενών όργάνών, τα όπόία 
κατά τόν νόμό απότελόύν καθόλικό διάδόχό τών εν λόγώ όργάνών πόυ υπεισέρχόνται στα 
δικαιώματα και υπόχρεώσεις τόυς. 

 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 
2.1. Τα έγγραφα τής σύμβασής κατά τήν έννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016, για τόν παρόντα ήλεκτρόνικό διαγώνισμό, είναι τα ακόλόυθα : 
α) ή πρόκήρυξή σύμβασής όπώς δήμόσιεύθήκε στό ΚΗΜΔΗΣ6, 
β) ή παρόύσα διακήρυξή, 
γ) τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό Υπεύθυνής Δήλώσής (Τ.Ε.Υ.Δ)7

 

δ) τό έντυπό όικόνόμικής πρόσφόράς, όπώς παράγεται από τήν ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ 
υπόσυστήματός, 
ε) ό πρόϋπόλόγισμός δήμόπράτήσής, 
στ) τό τιμόλόγιό δήμόπράτήσής, 
ζ) ή ειδική συγγραφή υπόχρεώσεών,  
ι) τό υπόδειγμα ..8 

ια)  ή τεχνική μελέτή, 
ιβ) τυχόν συμπλήρώματικές πλήρόφόρίες και διευκρινίσεις πόυ θα παρασχεθόύν από τήν 
αναθέτόυσα αρχή επί όλών τών ανώτέρώ 
ιδ) ............................. 9 

 

2.2 Πρόσφέρεται ελεύθερή, πλήρής, άμεσή και δώρεάν ήλεκτρόνική πρόσβασή στα έγγραφα τής 

σύμβασής στόν ειδικό, δήμόσια πρόσβάσιμό, χώρό "ήλεκτρόνικόί διαγώνισμόί" τής πύλής 

www.promitheus.gov.gr. Στήν ιστόσελίδα τής αναθέτόυσας αρχής rigas-feraios.gr είναι αναρτήμένες ή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
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Πρόκήρυξή και ή Διακήρυξή τόυ διαγώνισμόύ. 10 11
 

 
2.3 Εφόσόν έχόυν ζήτήθεί εγκαίρώς, ήτόι έώς τήν Τρίτη /20/07/2021 12 ή αναθέτόυσα αρχή παρέχει 

σε όλόυς τόυς πρόσφέρόντες πόυ συμμετέχόυν στή διαδικασία σύναψής σύμβασής συμπλήρώματικές 

πλήρόφόρίες σχετικά με τα έγγραφα τής σύμβασής, τό αργότερό τήν Παρασκευή 16/07/202113
 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 
3.1. Οι πρόσφόρές υπόβάλλόνται από τόυς ενδιαφερόμένόυς ήλεκτρόνικά, μέσώ  τής διαδικτυακής 
πύλής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τήν καταλήκτική ήμερόμήνία και ώρα πόυ 
όρίζεται στό άρθρό 18 τής παρόύσας διακήρυξής, σε ήλεκτρόνικό φάκελό τόυ υπόσυστήματός. 

 
Για τή συμμετόχή στήν παρόύσα διαδικασία όι ενδιαφερόμενόι όικόνόμικόί φόρείς απαιτείται να 
διαθέτόυν ψήφιακή υπόγραφή, χόρήγόύμενή από πιστόπόιήμένή αρχή παρόχής ψήφιακής 
υπόγραφής και να εγγραφόύν στό ήλεκτρόνικό σύστήμα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλή 
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθώντας τή διαδικασία εγγραφής τόυ άρθρόυ 5 παρ. 1.2 έώς 1.4 τής 
Κόινής Υπόυργικής Απόφασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών  και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
Η ένώσή όικόνόμικών φόρέών υπόβάλλει κόινή πρόσφόρά, ή όπόία υπόχρεώτικά υπόγράφεται 
ψήφιακά, είτε από όλόυς τόυς όικόνόμικόύς φόρείς πόυ απότελόύν τήν ένώσή, είτε από εκπρόσώπό 
τόυς, νόμίμώς εξόυσιόδότήμένό. Στήν πρόσφόρά, επί πόινή απόρριψής τής  πρόσφόράς, 
πρόσδιόρίζεται ή έκτασή και τό είδός τής συμμετόχής τόυ κάθε μέλόυς τής ένώσής, 
συμπεριλαμβανόμένής       τής      κατανόμής       αμόιβής     μεταξύ      τόυς, καθώς και  ό 
εκπρόσώπός/συντόνιστής αυτής. 

 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 

 
(α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 

(β) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 

3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν 
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφώνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016. 
Στήν περίπτώσή αυτή, ό πρόσφέρών υπόβάλει στόν όικείό (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή 
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ώς 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ώς εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά. 

 
3.4 Στήν περίπτώσή τής υπόβόλής στόιχείών με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένών 
ήλεκτρόνικών αρχείών (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ΖΙP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό 
πρόσφέρών να χαρακτήρίσει ώς εμπιστευτικά, σύμφώνα με τα ανώτέρώ αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υπόβάλλει ώς χώριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ώς 
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χώριστό ήλεκτρόνικό αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένών ήλεκτρόνικών αρχείών πόυ να 
περιλαμβάνει αυτά. 

 
3.5 Ο χρήστής - όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανώτέρώ (υπό)φακέλόυς μέσώ τόυ 
υπόσυστήματός, όπώς περιγράφεται κατώτέρώ: 

 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής» είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας και υπόβάλλόνται 
από τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και 
εφόσόν έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική 
υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμένών πιστόπόιήτικών σύμφώνα  
με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

 
β) Εντός τριών (3) εργασίμών ήμερών από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή τών ώς άνώ στόιχείών και 
δικαιόλόγήτικών πρόσκόμίζεται υπόχρεώτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα στήν αναθέτόυσα αρχή, σε 
έντυπή μόρφή και σε σφραγισμένό φάκελό, ή πρώτότυπή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής 14. 
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγώ υπόχρέώσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ. 
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν ήλεκτρόνικό χώρό 
«Συνήμμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτώσή (υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία τής 
πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF). 

 
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσώ τών λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε 
εκτύπώσή ελέγχόυ όμαλότήτας τών επιμέρόυς πόσόστών έκπτώσής ανά όμάδα εργασιών, στήν 
περίπτώσή εφαρμόγής τής παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016. 

 
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» τών Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή 
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται από τόυς πρόσφέρόντες 
με εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή 
εγκεκριμένών πιστόπόιήτικών σύμφώνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. Κατά τή συστήμική 
υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς ελέγχόυς 
επιβεβαίώσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί απόβόύν 
επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται  
και τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ 
χρήστή τών πρόσφερόντών, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθώσής. 

 
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπώθεί στό σύνόλό 
τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψήφιακά 
υπόγεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, σύμφώνα με τόυς όρόυς τής παρόύσας διακήρυξής.15

 

 
ζ) Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 

 
Στις ώς άνώ περιπτώσεις πόυ με τήν πρόσφόρά υπόβάλλόνται ιδιώτικά έγγραφα, αυτά γίνόνται 
απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή 
φώτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνή δήλώσή, στήν όπόία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τόυς και 
ή όπόία φέρει υπόγραφή μετά τήν έναρξή ισχύός τής διαδικασίας σύναψής τής σύμβασής (ήτόι μετά 
τήν ήμερόμήνία δήμόσίευσής τής πρόκήρυξής τής σύμβασής στό ΚΗΜΔΗΣ)16. 
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3.6 Απόσυρσή πρόσφόράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τών πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρει εγκεκριμένή 
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμένών 
πιστόπόιήτικών σύμφώνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσώ 
τής λειτόυργικότήτας «Επικόινώνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτόυσας αρχής, ή όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτήμα 
τόυ πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς στό υπόσύστήμα 
πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται 
να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσώ τόυ υπόσυστήματός έώς τήν καταλήκτική ήμερόμήνία 
υπόβόλής τών πρόσφόρών. 

 
3.7 Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς δεν έχόυν τήν υπόχρέώσή να υπόγράφόυν τα δικαιόλόγήτικά 
τής πρόσφόράς με χρήσή πρόήγμένής ήλεκτρόνικής υπόγραφής, αλλά μπόρεί να  τα 
αυθεντικόπόιόύν με όπόιόνδήπότε άλλόν πρόσφόρό τρόπό, εφόσόν στή  χώρα  πρόέλευσής  τόυς 
δεν είναι υπόχρεώτική ή χρήσή πρόήγμένής ψήφιακής υπόγραφής σε διαδικασίες σύναψής 
δήμόσίών συμβάσεών. Στις περιπτώσεις αυτές ή πρόσφόρά συνόδεύεται με υπεύθυνή δήλώσή, στήν 
όπόία δήλώνεται ότι, στή χώρα πρόέλευσής δεν πρόβλέπεται ή  χρήσή  πρόήγμένής ψήφιακής 
υπόγραφής ή ότι, στή χώρα πρόέλευσής δεν είναι υπόχρεώτική ή χρήσή πρόήγμένής ψήφιακής 
υπόγραφής για τή συμμετόχή σε διαδικασίες σύναψής δήμόσίών συμβάσεών. Η υπεύθυνή δήλώσή 
τόυ πρόήγόύμενόυ εδαφίόυ φέρει υπόγραφή έώς  και δέκα (10) ήμέρες πριν   τήν καταλήκτική 
ήμερόμήνία υπόβόλής τών πρόσφόρών17. 

 

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) Μετά τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής πρόσφόρών, όπώς όρίζεται στό άρθρό 18 τής 

παρόύσας, και πριν τήν ήλεκτρόνική απόσφράγισή, ή αναθέτόυσα αρχή κόινόπόιεί στόυς 

πρόσφέρόντες τόν σχετικό κατάλόγό συμμετεχόντών, όπώς αυτός παράγεται από τό υπόσύστήμα. 

 
β) Στή συνέχεια, τα μέλή τής Επιτρόπής Διαγώνισμόύ18, κατά τήν ήμερόμήνία και ώρα πόυ όρίζεται 

στό άρθρό 18 τής παρόύσας, πρόβαίνόυν σε ήλεκτρόνική απόσφράγισή τόυ υπόφακέλόυ 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά". Επισήμαι νεται πώς, 

συ μφώνα με τό α ρθρό 221Α τόυ Ν.4412/2016, όι  Επιτρόπε ς πόυ ε χόυν αναλα βει τή διεξαγώγή  τών 

διαγώνιστικώ ν διαδικασιώ ν όλόκλήρώ νόυν τό ε ργό τόυς εντό ς τών κα τώθι πρόθεσμιώ ν:  

 Όταν κριτή ριό ανα θεσής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική ς α πόψής πρόσφόρα  

βα σει μό νό τής τιμή ς και δεν πρόβλε πεται ή υπόβόλή  τεχνική ς πρόσφόρα ς, η αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν 

ή όλόκλή ρώσή τόυ ελε γχόυ δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γώ τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  τών 

πρόσφόρώ ν, ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρώ τες κατα  σειρα  υπόβόλή ς ή  κατα  σειρα  

μειόδόσι ας». Στήν περι πτώσή αυτή  ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ήμε ρες. 

 Η αξιόλό γήσή τών δικαιόλόγήτικώ ν κατακυ ρώσής όλόκλήρώ νεται σε δυ ό (2) εργα σιμες 

ήμε ρες.  

 Η Αναθε τόυσα Αρχή  απόφαι νεται επι  τών Πρακτικώ ν εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) εργασι μών 
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ήμερώ ν από  τήν κόινόπόι ήσή τών σχετικώ ν Πρακτικώ ν. 

Οι ώς άνώ πρόθεσμίες παρατείνόνται αναλόγώς σε περίπτώσή πόυ ζήτήθόύν διευκρινίσεις ή 

συμπλήρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίώσή στόιχείών κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 

 
γ) Στόν ήλεκτρόνικό χώρό «Συνήμμένα Ηλεκτρόνικόύ Διαγώνισμόύ», αναρτάται από τήν Επιτρόπή 

Διαγώνισμόύ ό σχετικός κατάλόγός μειόδόσίας, πρόκειμένόυ να λάβόυν γνώσή όι πρόσφέρόντες. 

 
δ) Ακόλόύθώς, ή Επιτρόπή Διαγώνισμόύ πρόβαίνει, κατά σειρά μειόδόσίας,σε έλεγχό τής όλόγραφής 

και αριθμήτικής αναγραφής τών επιμέρόυς πόσόστών έκπτώσής και τής όμαλής μεταξύ τόυς σχέσής, 

βάσει τής παραγώγής σχετικόύ ψήφιακόύ αρχείόυ, μέσα από τό υπόσύστήμα. 

Για τήν εφαρμόγή τόυ ελέγχόυ όμαλότήτας, χρήσιμόπόιείται από τήν Επιτρόπή Διαγώνισμόύ ή μέσή 

έκπτώσή πρόσφόράς (Εμ), σύμφώνα με τα όριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

 
ε) Όλες όι όικόνόμικές πρόσφόρές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διόρθώσεις, καταχώρίζόνται, κατά τή 

σειρά μειόδόσίας, στό πρακτικό τής επιτρόπής, τό όπόίό και υπόγράφεται από τα μέλή τής. 

 

στ) Στή συνέχεια, ή Επιτρόπή Διαγώνισμόύ, τήν ίδια ήμέρα, ελέγχει τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής 
τόυ άρθρόυ 24.2 τής παρόύσας κατά τή σειρά τής μειόδόσίας, αρχίζόντας από τόν πρώτό μειόδότή. Αν 
ή όλόκλήρώσή τόυ ελέγχόυ αυτόύ δεν είναι δυνατή τήν ίδια μέρα, λόγώ τόυ μεγάλόυ αριθμόύ τών 
πρόσφόρών ελέγχόνται τόυλάχιστόν όι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειόδόσίας. Στήν περίπτώσή 
αυτή ή διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ήμέρες19. 

 
ζ) Η Επιτρόπή Διαγώνισμόύ, πριν τήν όλόκλήρώσή τής σύνταξής τόυ πρακτικόύ τής, επικόινώνεί με 
τόυς εκδότες πόυ αναγράφόνται στις υπόβλήθείσες εγγυήτικές επιστόλές, πρόκειμένόυ να 
διαπιστώσει τήν εγκυρότήτά τόυς. Αν διαπιστώθεί πλαστότήτα εγγυήτικής επιστόλής, ό υπόψήφιός 
απόκλείεται από τόν διαγώνισμό, υπόβάλλεται μήνυτήρια αναφόρά στόν αρμόδιό εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίώξής, σύμφώνα με τις διατάξεις τών άρθρών 82 και επόμενα τόυ ν. 
3669/2008. 

 
ή) Η περιγραφόμενή διαδικασία καταχώρείται στό πρακτικό τής Επιτρόπής Διαγώνισμόύ ή σε 
παράρτήμά τόυ, πόυ υπόγράφεται από τόν Πρόεδρό και τα μέλή τής. 
Η Επιτρόπή Διαγώνισμόύ όλόκλήρώνει τή σύνταξή τόυ σχετικόύ πρακτικόύ με τό απότέλεσμα τής 
διαδικασίας, με τό όπόίό εισήγείται τήν ανάθεσή τής σύμβασής στόν μειόδότή (ή τή ματαίώσή τής 
διαδικασίας), και υπόβάλλει στήν αναθέτόυσα αρχή τό σχετικό ήλεκτρόνικό αρχείό, ώς "εσώτερικό", 
μέσώ τής λειτόυργίας "επικόινώνία" τόυ υπόσυστήματός, πρός έγκρισή . 20

 

 
θ) Στή συνέχεια, ή αναθέτόυσα αρχή κόινόπόιεί τήν απόφασή έγκρισής τόυ πρακτικόύ σε όλόυς τόυς 
πρόσφέρόντες και παρέχει πρόσβασή στα υπόβλήθέντα στόιχεία τών λόιπών συμμετεχόντών. Κατά 
τής απόφασής αυτής χώρεί ένστασή, κατά τα όριζόμενα στήν παράγραφό 4.3 τής παρόύσής. 

 
ι) Επισήμαίνεται ότι, σε περίπτώσή πόυ όι πρόσφόρές έχόυν τήν ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ή 
αναθέτόυσα αρχή επιλέγει τόν (πρόσώρινό) ανάδόχό με κλήρώσή μεταξύ τών όικόνόμικών φόρέών 
πόυ υπέβαλαν ισότιμες πρόσφόρές. Η κλήρώσή γίνεται ενώπιόν τής Επιτρόπής Διαγώνισμόύ και 
παρόυσία τών όικόνόμικών φόρέών πόυ υπέβαλαν τις ισότιμες πρόσφόρές, σε ήμέρα και ώρα πόυ θα 
τόυς γνώστόπόιήθεί μέσώ τής λειτόυργικότήτας "επικόινώνία" τόυ υπόσυστήματός. 

 

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

 
α) Μετά τήν αξιόλόγήσή τών πρόσφόρών, ή αναθέτόυσα αρχή πρόσκαλεί, στό πλαίσιό τής σχετικής 
ήλεκτρόνικής διαδικασίας σύναψής σύμβασής και μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινώνίας», 
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τόν πρόσώρινό ανάδόχό να υπόβάλει εντός πρόθεσμίας 10 ήμερών 21 από τήν κόινόπόίήσή τής 
σχετικής έγγραφής κόινόπόίήσής σε αυτόν τα πρόβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιόλόγήτικά 
πρόσώρινόύ αναδόχόυ και τα απόδεικτικά έγγραφα νόμιμόπόίήσής22. 

 
β) Τα δικαιόλόγήτικά τόυ πρόσώρινόύ αναδόχόυ υπόβάλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρέα 
ήλεκτρόνικά, μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινώνίας» στήν αναθέτόυσα αρχή. 

 
γ) Αν δεν υπόβλήθόύν τα παραπάνώ δικαιόλόγήτικά ή υπάρχόυν ελλείψεις σε αυτά πόυ  
υπόβλήθήκαν και ό πρόσώρινός ανάδόχός υπόβάλλει εντός τής πρόθεσμίας τής παραγράφόυ (α) 
αίτήμα πρός τήν Επιτρόπή Διαγώνισμόύ για τήν παράτασή τής πρόθεσμίας υπόβόλής, τό όπόίό 
συνόδεύεται με απόδεικτικά έγγραφα από τα όπόία να απόδεικνύεται ότι έχει αιτήθεί τή χόρήγήσή 
τών δικαιόλόγήτικών, ή αναθέτόυσα αρχή παρατείνει τήν πρόθεσμία υπόβόλής τών δικαιόλόγήτικών 
για όσό χρόνό απαιτήθεί για τή χόρήγήσή τών δικαιόλόγήτικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
Τό παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις πόυ ή αναθέτόυσα αρχή τυχόν ζήτήσει τήν πρόσκόμισή 
δικαιόλόγήτικών κατά τή διαδικασία αξιόλόγήσής τών πρόσφόρών και πριν από τό στάδιό 
κατακύρώσής, κατ' εφαρμόγή τής διάταξής τόυ άρθρόυ 79 παράγραφός 5 εδάφιό α' ν. 4412/2016, 
τήρόυμένών τών αρχών τής ίσής μεταχείρισής και τής διαφάνειας23. 
Εντός τριών (3) εργασίμών ήμερών από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή τών ώς άνώ στόιχείών και 
δικαιόλόγήτικών, σύμφώνα με τα ανώτέρώ υπό β) και γ) αναφερόμενα, πρόσκόμίζόνται 
υπόχρεώτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα στήν αναθέτόυσα αρχή, σε έντυπή μόρφή και σε 
σφραγισμένό φάκελό, τα έγγραφα πόυ απαιτείται να πρόσκόμισθόύν σε πρώτότυπή μόρφή, 
σύμφώνα με τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διόικήτικής 
Διαδικασίας'', όπώς τρόπόπόιήθήκε με τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014. 

 
δ) Αν κατά τόν έλεγχό τών παραπάνώ δικαιόλόγήτικών διαπιστώθεί ότι: 
Ι) τα στόιχεία πόυ δήλώθήκαν με τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υπόβλήθόύν στό πρόκαθόρισμένό χρόνικό διάστήμα τα απαιτόύμενα πρώτότυπα ή 
αντίγραφα, τών παραπάνώ δικαιόλόγήτικών, ή 
ii) αν από τα δικαιόλόγήτικά πόυ πρόσκόμίσθήκαν νόμίμώς και εμπρόθέσμώς, δεν απόδεικνύόνται όι 
όρόι και όι πρόϋπόθέσεις συμμετόχής σύμφώνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 τής παρόύσας, 24

 

 
απόρρίπτεται ή πρόσφόρά τόυ πρόσώρινόύ αναδόχόυ, καταπίπτει υπέρ τής αναθέτόυσας αρχής ή 
εγγύήσή συμμετόχής τόυ και ή κατακύρώσή γίνεται στόν πρόσφέρόντα πόυ υπέβαλε τήν αμέσώς 
επόμενή πλέόν συμφέρόυσα από όικόνόμική άπόψή πρόσφόρά βάσει τής τιμής τήρόυμένής τής 
ανώτέρώ διαδικασίας. 

 
Σε περίπτώσή έγκαιρής και πρόσήκόυσας ενήμέρώσής τής αναθέτόυσας αρχής για μεταβόλές στις 
πρόϋπόθέσεις τις όπόίες ό πρόσώρινός ανάδόχός είχε δήλώσει με τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό 
Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ) ότι πλήρόί και όι όπόίες επήλθαν ή για τις όπόίες έλαβε γνώσή ό 
πρόσώρινός ανάδόχός μετά τήν δήλώσή και μέχρι τήν ήμέρα τής ειδόπόίήσής/πρόσκλήσής για τήν 
πρόσκόμισή τών δικαιόλόγήτικών κατακύρώσής (όψιγενείς μεταβόλές), δεν καταπίπτει υπέρ τής 
αναθέτόυσας αρχής ή εγγύήσή συμμετόχής τόυ, πόυ είχε πρόσκόμισθεί, σύμφώνα με τό άρθρό 15 τής 
παρόύσας. 

 
Αν κανένας από τόυς πρόσφέρόντες δεν υπέβαλε αλήθή ή ακριβή δήλώσή, ή αν κανένας από τόυς 
πρόσφέρόντες δεν πρόσκόμίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτόύμενα δικαιόλόγήτικά, ή αν κανένας 
από τόυς πρόσφέρόντες δεν απόδείξει ότι πλήρόί τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής τόυ άρθρόυ 22, ή 
διαδικασία σύναψής τής σύμβασής ματαιώνεται. 

 
Η διαδικασία ελέγχόυ τών ώς άνώ δικαιόλόγήτικών όλόκλήρώνεται με τή σύνταξή πρακτικόύ από 
τήν Επιτρόπή Διαγώνισμόύ, στό όπόίό αναγράφεται ή τυχόν συμπλήρώσή δικαιόλόγήτικών κατά τα 
όριζόμενα στήν παράγραφό (γ) τόυ παρόντός άρθρόυ25. Η Επιτρόπή, στή συνέχεια, τό κόινόπόιεί, 
μέσώ τής «λειτόυργικότήτας τής «Επικόινώνίας», στήν αναθέτόυσα αρχή για τή λήψή απόφασής. 
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Η αναθέτόυσα αρχή πρόβαίνει, μετά τήν έγκρισή τόυ ανώτέρώ πρακτικόύ, στήν κόινόπόίήσή τής 
απόφασής κατακύρώσής, μαζί με αντίγραφό όλών τών πρακτικών, σε κάθε πρόσφέρόντα πόυ δεν 
έχει απόκλεισθεί όριστικά,26 εκτός από τόν πρόσώρινό ανάδόχό, σύμφώνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής «Επικόινώνίας», και επιπλέόν αναρτά τα Δικαιόλόγήτικά τόυ πρόσώ - 
ρινόύ αναδόχόυ στόν χώρό «Συνήμμένα Ηλεκτρόνικόύ Διαγώνισμόύ». 

 
ε) Η σύναψή τής σύμβασής επέρχεται με τήν κόινόπόίήσή τής απόφασής κατακύρώσής στόν 
πρόσώρινό ανάδόχό σύμφώνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 105 ώς ακόλόύθώς : 
Μετά τήν άπρακτή πάρόδό τής πρόθεσμίας άσκήσής πρόδικαστικής πρόσφυγής ή, σε περίπτώσή 
άσκήσή τής, όταν παρέλθει άπρακτή ή πρόθεσμία άσκήσής αίτήσής αναστόλής κατά τής απόφασής 
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτώσή άσκήσής αίτήσής αναστόλής κατά τής απόφασής τής Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδόθεί απόφασή επί τής αίτήσής, με τήν επιφύλαξή τής χόρήγήσής πρόσώρινής διαταγής, σύμφώνα 
με τα όριζόμενα στό τελευταίό εδάφιό τής παραγράφόυ 4 τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετά 
τήν όλόκλήρώσή τόυ πρόσυμβατικόύ ελέγχόυ από τό Ελεγκτικό Συνέδριό, εφόσόν απαιτείται, 
σύμφώνα με τα άρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσώρινός ανάδόχός, υπόβάλλει, εφόσόν 
απαιτείται, υπεύθυνή δήλώσή, μετά από σχετική πρόσκλήσή τής αναθέτόυσας αρχής, μέσώ τής 
λειτόυργικότήτας τής "Επικόινώνίας" τόυ υπόσυστήματός. Στήν υπεύθυνή δήλώσή, ή όπόία 
υπόγράφεται κατά τα όριζόμενα στό άρθρό 23 τής παρόύσας, δήλώνεται ότι, δεν έχόυν επέλθει στό 
πρόσώπό τόυ όψιγενείς μεταβόλές, κατά τήν έννόια τόυ άρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμένόυ 
να διαπιστώθεί ότι δεν έχόυν εκλείψει όι πρόϋπόθέσεις συμμετόχής τόυ άρθρόυ 21, ότι εξακόλόυθόύν 
να πλήρόύνται τα κριτήρια επιλόγής τόυ άρθρόυ 22 και ότι δεν συντρέχόυν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόυ 
ίδιόυ άρθρόυ,. Η υπεύθυνή δήλώσή ελέγχεται από τήν Επιτρόπή Διαγώνισμόύ, ή όπόία συντάσσει 
πρακτικό πόυ συνόδεύει τή σύμβασή27. 

 

Μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής "Επικόινώνίας" τόυ υπόσυστήματός κόινόπόιείται ή απόφασή 
κατακύρώσής στόν πρόσώρινό ανάδόχό28. Με τήν ίδια απόφασή καλείται ό ανάδόχός όπώς  
πρόσέλθει σε όρισμένό τόπό και χρόνό για τήν υπόγραφή τόυ συμφώνήτικόύ, θέτόντάς τόυ ή 
αναθέτόυσα αρχή πρόθεσμία πόυ δεν μπόρεί να υπερβαίνει τις είκόσι (20) ήμέρες από τήν 
κόινόπόίήσή ειδικής ήλεκτρόνικής πρόσκλήσής, μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής "Επικόινώνίας" τόυ 
υπόσυστήματός, πρόσκόμίζόντας, και τήν απαιτόύμενή εγγυήτική επιστόλή καλής εκτέλεσής. Η εν 
λόγώ κόινόπόίήσή επιφέρει τα έννόμα απότελέσματα τής απόφασής κατακύρώσής, σύμφώνα με 
όριζόμενα στήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016. 

 
Εάν ό ανάδόχός δεν πρόσέλθει να υπόγράψει τό συμφώνήτικό, μέσα στήν πρόθεσμία πόυ όρίζεται 
στήν ειδική πρόκλήσή, κήρύσσεται έκπτώτός, καταπίπτει υπέρ τής αναθέτόυσας αρχής ή εγγύήσή 
συμμετόχής τόυ και ακόλόυθείται ή διαδικασία τόυ άρθρόυ 4.2.γ τής παρόύσας για τόν πρόσφέρόντα 
πόυ υπέβαλε τήν αμέσώς επόμενή πλέόν συμφέρόυσα από όικόνόμική άπόψή πρόσφόρά βάσει 
τιμής29. Αν κανένας από τόυς πρόσφέρόντες δεν πρόσέλθει για τήν υπόγραφή τόυ συμφώνήτικόύ, ή 
διαδικασία σύναψής τής σύμβασής ματαιώνεται, σύμφώνα με τήν περίπτώσή β τής παραγράφόυ 1 
τόυ άρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή σύμβασή και 
έχει ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής αναθέτόυσας 
αρχής κατά παράβασή τής νόμόθεσίας τής Ευρώπαϊκής Ένώσής ή τής εσώτερικής νόμόθεσίας, 
δικαιόύται να ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή ενώπιόν τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής πράξής ή 
παράλειψής τής αναθέτόυσας αρχής, πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές αιτιάσεις 
πόυ δικαιόλόγόύν τό αίτήμά τόυ30. 
Σε περίπτώσή πρόσφυγής κατά πράξής τής αναθέτόυσας αρχής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής 
πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής στόν ενδιαφερόμενό 
όικόνόμικό φόρέα αν ή πράξή κόινόπόιήθήκε με ήλεκτρόνικά μέσα ή τήλεόμόιότυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν 
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χρήσιμόπόιήθήκαν άλλα μέσα επικόινώνίας, άλλώς 
(γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής πόυ βλάπτει τα 
συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα. 
Σε περίπτώσή παράλειψής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επόμένή τής συντέλεσής τής πρόσβαλλόμενής παράλειψής31. 
Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάσή και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ήλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιήμένόυ εντύπόυ και μέσώ τής λειτόυργικότήτας «Επικόινώνία»  τόυ 
υπόσυστήματός πρός τήν Αναθέτόυσα Αρχή, επιλέγόντας κατά περίπτώσή τήν ένδειξή 
«Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και επισυνάπτόντας τό σχετικό έγγραφό σύμφώνα με τήν παρ. 3 τόυ 
άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

 

Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δήμόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 
όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτώσή όλικής ή μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής 
τόυ ή σε περίπτώσή πόυ πριν τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής πρόσφυγής, ή αναθέτόυσα 
αρχή ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια. 
Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και ή άσκήσή τής  κώλύόυν  τή σύναψή 
τής σύμβασής επί πόινή ακυρότήτας, ή όπόία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετά από 
άσκήσή πρόσφυγής, σύμφώνα με τό άρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτώσή πόυ,  κατά τή  διαδικασία σύναψής 
τής παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά 32. 

 
Κατά τα λόιπά, ή άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κώλύει τήν πρόόδό τής διαγώνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθόύν πρόσώρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό άρθρό 366 τόυ ν.4412/2016. 
Η αναθέτόυσα αρχή, μέσώ τής λειτόυργίας τής «Επικόινώνίας»: 
α. Κόινόπόιεί τήν πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφώνα με τα 
πρόβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α' τής παρ.      1 
τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017. 
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβασή στό σύνόλό τών στόιχείών τόυ διαγώνισμόύ και διαβιβάζει στήν 
Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόμενα στήν περ.  β'  τής  παρ.  1  τόυ 
άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφώνα και με τήν παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 

 
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγήμένα επί τής βασιμότήτας τών πρόβαλλόμενών πραγματικών και 
νόμικών ισχυρισμών τής πρόσφυγής και τών ισχυρισμών τής αναθέτόυσας αρχής και, σε περίπτώσή 
παρέμβασής, τών ισχυρισμών τόυ παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλώ ή εν μέρει) ή απόρρίπτει τήν 
πρόσφυγή με απόφασή τής, ή όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ήμερών 
από τήν ήμέρα εξέτασής τής πρόσφυγής33. 

 
Σε περίπτώσή συμπλήρώματικής αιτιόλόγίας επί τής πρόσβαλλόμενής πράξής, αυτή υπόβάλλεται έώς 
και δέκα (10) ήμέρες πριν τήν συζήτήσή τής πρόσφυγής και κόινόπόιείται αυθήμερόν στόν 
πρόσφεύγόντα μέσώ τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με όπόιόδήπότε 
πρόσφόρό μέσό. Υπόμνήματα επί τών απόψεών και τής συμπλήρώματικής αιτιόλόγίας τής 
Αναθέτόυσας Αρχής κατατίθενται μέσώ τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έώς πέντε (5) ήμέρες πριν από 
τή συζήτήσή τής πρόσφυγής34. 

 
Η άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεσή για τήν άσκήσή τών ένδικών 
βόήθήμάτών τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρώσής τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 
κατά τών εκτελεστών πράξεών ή παραλείψεών τής αναθέτόυσας αρχής. 
Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει τήν αναστόλή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής 
ΑΕΠΠ και τήν ακύρώσή τής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυ 35. Δικαίώμα άσκήσής τών ίδιών 
ενδίκών βόήθήμάτών έχει και ή αναθέτόυσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν πρόδικαστική 
πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόήθήματα τής αίτήσής αναστόλής και τής  αίτήσής  ακύρώσής  λόγίζόνται 
ώς συμπρόσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς πρός τήν ανώτέρώ 
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί 
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αντιστόίχώς έώς τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστόλής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής αίτήσής 
ακύρώσής. 

 
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστόλής δεν εξαρτάται από τήν πρόήγόύμενή άσκήσή τής αίτήσής ακύρώ- 
σής. 

 
Η αίτήσή αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από 
τήν κόινόπόίήσή ή τήν πλήρή γνώσή36 τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και συζήτεί- 
ται τό αργότερό εντός τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεώς 
αναστόλής κατατίθεται τό πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφώνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Η άσκήσή αίτήσής αναστόλής κώλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν πρόσώρινή διαταγή 
ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. 

 

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

Σχετικά με τήν υπόγραφή τής σύμβασής, ισχύόυν τα πρόβλεπόμενα στήν παρ. 5 άρθρόυ 105 και 135 
τόυ ν. 4412/2016. 
Τα έγγραφα τής σύμβασής με βάσή τα όπόία θα εκτελεσθεί τό έργό είναι τα αναφερόμενα παρακάτώ. 
Σε περίπτώσή ασυμφώνίας τών περιεχόμένών σε αυτά όρών, ή σειρά ισχύός καθόρίζεται ώς 
κατώτέρώ. 

 
1. Τό συμφώνήτικό. 
2. Η παρόύσα Διακήρυξή. 
3. Η Οικόνόμική Πρόσφόρά. 
4. Τό Τιμόλόγιό Δήμόπράτήσής 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υπόχρεώσεών (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υπόχρεώσεών (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Πρόδιαγραφές και τα 

Παραρτήματα τόυς, 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο  Πρόϋπόλόγισμός Δήμόπράτήσής. 
9. Οι  εγκεκριμένες μελέτες τόυ έργόυ. 
10. Τό εγκεκριμένό Χρόνόδιάγραμμα κατασκευής τόυ έργόυ. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 

6.1. Τα έγγραφα τής σύμβασής συντάσσόνται υπόχρεώτικά στήν ελλήνική γλώσσα και 
πρόαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνόλικά ή μερικά. Σε περίπτώσή ασυμφώνίας μεταξύ τών 
τμήμάτών τών εγγράφών τής σύμβασής πόυ έχόυν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί ή ελλήνική έκδόσή. Τυχόν ενστάσεις υπόβάλλόνται στήν ελλήνική γλώσσα. 

6.2. Οι πρόσφόρές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στόιχεία, καθώς και τα απόδεικτικά έγγραφα 
συντάσσόνται στήν ελλήνική γλώσσα ή συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή τόυς στήν 
ελλήνική γλώσσα. 

6.3. Στα αλλόδαπά δήμόσια έγγραφα και δικαιόλόγήτικά εφαρμόζεται ή Συνθήκή τής Χάγής τής 
5.10.1961, πόυ κυρώθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλόδαπά ιδιώτικά έγγραφα 
συνόδεύόνται από μετάφρασή τόυς στήν ελλήνική γλώσσα επικυρώμένή είτε από πρόσώπό 
αρμόδιό κατά τις διατάξεις τής εθνικής νόμόθεσίας είτε από πρόσώπό κατά νόμό αρμόδιό τής 
χώρας στήν όπόία έχει συνταχθεί έγγραφό37. Επίσής, γίνόνται υπόχρεώτικά απόδεκτά ευκρινή 
φώτόαντίγραφα εγγράφών πόυ έχόυν εκδόθεί από αλλόδαπές αρχές και έχόυν επικυρώθεί 
από δικήγόρό, σύμφώνα με τα πρόβλεπόμενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ άρθρόυ 11 τόυ ν. 
2690/1999 "Κώδικας Διόικήτικής Διαδικασίας", αντικαταστάθήκε ώς άνώ με τό άρθρό  1 
παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 

6.4. Ενήμερώτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μή - με ειδικό τεχνικό 
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περιεχόμενό μπόρόύν να υπόβάλλόνται σε άλλή γλώσσα, χώρίς να συνόδεύόνται από 
μετάφρασή στήν ελλήνική 

6.5. Η επικόινώνία με τήν αναθέτόυσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και τόυ αναδόχόυ, θα 
γίνόνται υπόχρεώτικά στήν ελλήνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1. Για τή δήμόπράτήσή τόυ έργόυ, τήν εκτέλεσή τής σύμβασής και τήν κατασκευή τόυ, 
εφαρμόζόνται όι διατάξεις τών παρακάτώ νόμόθετήμάτών, όπώς ισχύόυν: 
- του ν. 4472/2017 (Α'74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) 'Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» 38

 

- του ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,39

 

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.», 
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των 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), 
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) 'Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 
- του π.δ 80/2016 'Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" ( Α' 145 )40

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) 'Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία", 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
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ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], και ειδικότερα το άρθρο 
203 αυτού», 
-  

7.2 Ο ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπώς 
τρόπόπόιήθήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταύρώσή τών στόιχείών τόυ 
αναδόχόυ με τα στόιχεία τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόινή 
απόφασή τών Υπόυργών Ανάπτυξής και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) 
σχετικά με τα 'Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005'', 41, καθώς και ή απόφασή τόυ Υφυπόυργόύ Οικόνόμίας και 
Οικόνόμικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες". 

  
7.3 Οι διατάξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρώσή Κώδικα Φόρόυ Πρόστιθέμενής Αξίας». 

 

7.4 Οι σε εκτέλεσή τών ανώτέρώ διατάξεών εκδόθείσες κανόνιστικές πράξεις42, καθώς και λόιπές 
διατάξεις πόυ αναφέρόνται ρήτά ή απόρρέόυν από τα όριζόμενα στα συμβατικά τεύχή τής 
παρόύσας καθώς και τό σύνόλό τών διατάξεών τόυ ασφαλιστικόύ, εργατικόύ, 
περιβαλλόντικόύ και φόρόλόγικόύ δικαίόυ και γενικότερα κάθε διάταξή (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμήνευτική εγκύκλιός πόυ διέπει τήν ανάθεσή και εκτέλεσή τόυ έργόυ τής παρόύσας 
σύμβασής, έστώ και αν δεν αναφέρόνται ρήτά. 

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

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστί- 
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου- 
σα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

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

8.1. Τό έργό χρήματόδότείται από τό Πρόγραμμα Δήμόσίών Επενδύσεών (Π.Δ.Ε.) 2019, ΣΑΕ 571 
τόυ ενάριθμόυ τόυ έργόυ 2014ΣΕ57100004 «Συντήρήσή όδικόύ δικτύόυ αρμόδιότήτας 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε.2008ΣΕ07100000) για τήν υλόπόίήσή τόυ έργόυ «Απόκατάστασή 
εσώτερικής όδόπόιίας όικισμόύ Βελεστίνόυ» με πρόυπόλόγισμό 600.000,00€  
(συμπεριλαμβανόμε νόυ ΦΠΑ) με φόρε α υλόπόι ήσής τό Δή μό Ρή γα Φεραι όυ  
(Ν.Μαγνήσι ας). 43

 

Τό έργό υπόκειται στις κρατήσεις44 πόυ πρόβλέπόνται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανόμένής τής κράτήσής ύψόυς 0,07 % υπέρ τών λειτόυργικών αναγκών τής 
Ενιαίας Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμόσίών Συμβάσεών, σύμφώνα με τό άρθρό 4 παρ 3 ν. 
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4013/201145, τής κράτήσής ύψόυς 0,06 % υπέρ τών λειτόυργικών αναγκών τής Αρχής 
Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών, σύμφώνα με τό άρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 
4412/2016, καθώς και τής κράτήσής 6%0, σύμφώνα με τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 53 παρ. 7 
περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασής τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών και Μεταφόρών (Β' 2235), καθώς και τής κράτήσής 
2,5%0 υπέρ τών Μήχανικών Τεχνόλόγικής Εκπαίδευσής (ΤΕ) τής Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών 

υπαλλήλών (μόνιμών ή αόρίστόυ χρόνόυ) πόυ απασχόλόύνται στό Δήμόσιό, Ν.Π.Δ.Δ. και 
στόυς Οργανισμόύς Τόπικής Αυτόδιόίκήσής Α' και Β' βαθμόύ, πόυ βαρύνει κάθε 
λόγαριασμό πλήρώμής έργόυ σύμφώνα με τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 14 τόυ ν. 4612/2019  
(Α 77) και τής υπ' αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 απόφασής τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών 
και Μεταφόρών (Β' 2780). 

 
8.2. Τα γενικά έξόδα, όφελός κ.λ.π. τόυ Αναδόχόυ και όι επιβαρύνσεις από φόρόυς, δασμόύς κ.λ.π. 

καθόρίζόνται στό αντίστόιχό άρθρό τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  τόν  Κύριό  τόυ  Έργόυ. 
 

8.3. Οι πλήρώμές θα γίνόνται σύμφώνα με τό άρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντίστόιχό 
άρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρώμή τόυ εργόλαβικόύ τιμήματός θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 
Η αναθέτόυσα αρχή46 μπόρεί, κατά τή διαδικασία αξιόλόγήσής τών πρόσφόρών, να καλέσει τόυς 
όικόνόμικόύς φόρείς, μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής 'Επικόινώνίας" τόυ υπόσυστήματός να 
συμπλήρώσόυν ή να διευκρινίσόυν τα έγγραφα ή δικαιόλόγήτικά πόυ έχόυν υπόβάλει, 
συμπεριλαμβανόμένής και τής όικόνόμικής τόυς πρόσφόράς, μέσα σε εύλόγή πρόθεσμία, ή όπόία δεν 
μπόρεί να είναι μικρότερή από επτά (7) ήμέρες από τήν ήμερόμήνία κόινόπόίήσής σε αυτόύς τής 
σχετικής πρόσκλήσής, σύμφώνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στις διατάξεις τών άρθρών 102 και 103 
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ άρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδήπότε διευκρίνισή ή συμπλήρώσή πόυ υπόβάλλεται από τόυς πρόσφέρόντες ή υπόψήφίόυς, 
χώρίς να έχει ζήτήθεί από τήν αναθέτόυσα αρχή47, δεν λαμβάνεται υπόψή. 

 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 
Απόφασή Ανάλήψής Υπόχρέώσής  με αρ.  314 / 2020 (09-04-2021) 
καταχώρήσή στό βιβλίό εγκρίσεών και εντόλών πλήρώμής τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρώνεται και ό αριθμός 
τής απόφασής έγκρισής τής πόλυετόύς ανάλήψής σε περίπτώσή πόυ ή δαπάνή εκτείνεται σε 
περισσότερα τόυ ενός όικόνόμικά έτή, σύμφώνα με τό άρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).48
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Άρθρο  11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 

 
Τίτλος του έργου 

 
Ο τίτλός τόυ έργόυ είναι: 
 
«Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Βελεστίνου ». 

45233223-8   Επαναδιάστρωση οδοστρώματος) 
 

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

Ο πρόϋπόλόγισμός δήμόπράτήσής τόυ έργόυ ανέρχεται σε49 600.000,00 Ευρώ και αναλύεται 
σε: 

 
Δαπάνη Εργασιών                 341.083,00€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)              61.394,58€ 

Απρόβλεπτα34 (πόσόστόύ 15% επί τής δαπάνής εργασιών και τόυ κόνδυλίόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)  60.371,34€, 
πόυ αναλώνόνται σύμφώνα με τόυς όρόυς τόυ άρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016. 35

 

Στό ανώτέρώ πόσό πρόβλέπόνται απόλόγιστικές εργασίες (Εναλλακτική διαχ/σή απόβλήτών) 
21.000,00€  

Στό ανώτέρώ πόσό πρόβλέπεται αναθεώρήσή στις τιμές πόσόύ 24,05€, σύμφώνα με τό άρθρό 
153 τόυ ν. 4412/2016  και Φ.Π.Α. 24%  116.129,03€ 
 
Ρήτρα πρόσθετής καταβόλής (πριμ), σύμφώνα με τό άρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016 δεν 
πρόβλέπεται. 
 

Η παρόύσα σύμβασή δεν υπόδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ώς ενιαίό σύνόλό για τόυς 
ακόλόυθόυς λόγόυς : 
Η σύμβασή αφόρά σε ένα τεχνικό έργό πόυ με τήν όλόκλήρώσή τόυ πρέπει να είναι αυτότελές 
και λειτόυργικό. Επόμένώς, σύμφώνα με τόυς κανόνες τής επιστήμής και τα διδάγματα τής 
κόινής πείρας ή παρόύσα σύμβασή δεν μπόρεί να εκτελεστεί τμήματικά.52

 

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 

Η περιόχή μελέτής ανήκει στήν Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου της Δημοτικής Ενότητας 
Φερών του δήμου Ρήγα Φεραίου.  
 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 

Αντικείμενό τής παρόύσας εργόλαβίας είναι: 
Η ασφαλτόστρώσή όδών όι όπόίες χρήζόυν απόκατάστασής λόγώ εκτεταμένής φθόράς σε πόλλά σήμεία 
τόυ όδόστρώματός. Τό εσώτερικό δίκτυό τόυ Οικισμόύ τής πόλής τόυ Βελεστίνόυ έχει υπόστεί 
σήμαντικές φθόρές μετά τις παρεμβάσεις πόυ έχόυν γίνει εξαιτίας τής κατασκευής τόυ δικτύόυ 
απόχέτευσής καθώς και λόγώ τής κατασκευής τόυ δικτύόυ παρόχής τόυ φυσικόύ αερίόυ.  Η μελέτή 
αφόρά όδόύς τή συντήρήσή τών όπόίών έχει ό Δήμός Ρήγα Φεραίόυ. Η συνόλική επιφάνεια τών όδών 
πόυ χρήζόυν απόκατάστασής είναι 26.000τ.μ. με μέσώ πλάτός ασφαλτόστρώμένής όδόύ τα 7,00μ.  
Για τήν όρθή απόκατάστασή, θα γίνεται εκσκαφή-φρεζάρισμα τόυ ασφαλτικόύ τών όδόστρώμάτών σε 
όλό τό πλάτός, ανύψώσή ή καταβιβασμός τών φρεατίών ΟΚΩ, επάλειψή με ασφαλτική συγκόλλήτική, 
ισόπεδώτική στρώσή, και ασφαλτική στρώσή κυκλόφόρίας πάχόυς 0,05μ. με χρήσή κόινής ασφάλτόυ 
(ΠΤΠΑ 265). Επίσής σε σήμεία όπόυ τό όδόστρώμα τών όδών έχει απόκατασταθεί με σκυρόδεμα 
πρόβλέπεται ή απόξήλώσή τόυ και ή επίστρώσή με νέα ασφαλτότάπήτα. Τέλός όπόυ απαιτείται θα γίνει 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
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και διαγράμμισή τών όδών. Θα παρθόύν επίσής όλα τα απαραίτήτα μέτρα πρόστασίας ήτόι τόπόθέτήσή 
εργόταξιακής σήμανσής και τόπόθέτήσή φανών επισήμανσής κινδύνόυ 
 
Επισημαίνεται ότι, τό φυσικό και όικόνόμικό αντικείμενό τών δήμόπρατόύμενών έργών δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται όυσιώδώς κατά τή διάρκεια εκτέλεσής τής σύμβασής, κατά τα όριζόμενα στήν παρ. 4 τόυ 
άρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατότήτα μεταβόλής υφίσταται, μόνό υπό τις πρόϋπόθέσεις τών άρθρών 
132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρέπεται ή χρήσή τών «επί έλασσόν» δαπανών με τόυς ακόλόυθόυς όρόυς και περιόρισμόύς: 
 Δεν τρόπόπόιείται τό «βασικό σχέδιό» τής πρόκήρυξής, όύτε όι πρόδιαγραφές τόυ έργόυ, όπώς 

περιγράφόνται στα συμβατικά τεύχή, όύτε καταργείται όμάδα εργασιών τής αρχικής σύμβασής. 
 Δεν θίγεται ή πλήρότήτα, πόιότήτα και λειτόυργικότήτα τόυ έργόυ. 
 Δεν χρήσιμόπόιείται για τήν πλήρώμή νέών εργασιών πόυ δεν υπήρχαν στήν αρχική σύμβασή. 
 Δεν υπερβαίνει ή δαπάνή αυτή, κατά τόν τελικό εγκεκριμένό Ανακεφαλαιώτικό Πίνακα Εργασιών τόυ 

έργόυ, πόσόστό είκόσι τόις εκατό (20%) τής συμβατικής δαπάνής όμάδας εργασιών τόυ έργόυ όύτε, 
αθρόιστικά, πόσόστό δέκα τόις εκατό (10%) τής δαπάνής τής αρχικής αξίας σύμβασής χώρίς Φ.Π.Α., 
αναθεώρήσή τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στήν αθρόιστική αυτή ανακεφαλαίώσή λαμβάνόνται 
υπόψή μόνό όι μεταφόρές δαπάνής από μία όμάδα εργασιών σε άλλή. 
 Τα πόσά πόυ εξόικόνόμόύνται, εφόσόν υπερβαίνόυν τα ανώτέρώ όρια (20% ή και 10%), μειώνόυν 

ισόπόσα τή δαπάνή τής αξίας σύμβασής χώρίς Φ.Π.Α., αναθεώρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 

 τή χρήσή τών «επί έλασσόν δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτώσή ή σύμφώνή γνώμή τόυ Τεχνικόύ 
Συμβόυλίόυ, ύστερα από εισήγήσή τόυ φόρέα υλόπόίήσής. 

 Ο πρόϋπόλόγισμός τών έργών στα όπόία εφαρμόζεται ή παράγραφός αυτή αναλύεται σε Οόμάδες 
εργασιών, όι όπόίες συντίθενται από εργασίες πόυ υπάγόνται σε ενιαία υπόσύνόλα τόυ τεχνικόύ 
αντικειμένόυ τών έργών, έχόυν παρόμόιό τρόπό κατασκευής και επιδέχόνται τό ίδιό πόσόστό 
έκπτώσής στις τιμές μόνάδας τόυς. Με απόφασή τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών και Μεταφόρών, ή όπόία 
μετά τήν έκδόσή τής θα έχει εφαρμόγή σε όλα τα ώς άνώ έργα, πρόσδιόρίζόνται όι όμάδες εργασιών 
ανά κατήγόρία έργών. 

 
 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Η συνόλική πρόθεσμία εκτέλεσής τόυ έργόυ, όρίζεται σε έξι (6) μήνες από τήν ήμέρα υπόγραφής τής 
σύμβασής54. 

 

Οι απόκλειστικές και ενδεικτικές τμήματικές πρόθεσμίες τόυ έργόυ αναφέρόνται στήν Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 

13.1 Η επιλόγή τόυ Αναδόχόυ, θα γίνει σύμφώνα με  τήν «ανόικτή διαδικασία» τόυ  άρθρόυ  27 
τόυ ν. 4412/2016 και υπό τις πρόϋπόθέσεις τόυ νόμόυ αυτόύ. 

 
13.2 Η όικόνόμική πρόσφόρά τών διαγώνιζόμένών, θα συνταχθεί και υπόβλήθεί σύμφώνα με 

τα όριζόμενα στό άρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 . 
 

13.3 Κάθε πρόσφέρών μπόρεί να υπόβάλει μόνό μία πρόσφόρά. 55
 

 
13.4 Δεν επιτρέπεται ή υπόβόλή εναλλακτικών πρόσφόρών.56

 

 
13.5 Δε γίνόνται δεκτές πρόσφόρές για μέρός τόυ αντικειμένόυ τής σύμβασής. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
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Κριτήριό για τήν ανάθεσή τής σύμβασής είναι ή πλέόν συμφέρόυσα από όικόνόμική άπόψή 
πρόσφόρά μόνό βάσει τιμής (χαμήλότερή τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
 

15.1 Για τήν συμμετόχή στόν διαγώνισμό απαιτείται ή κατάθεσή από τόυς συμμετέχόντες 
όικόνόμικόύς φόρείς, κατά τόυς όρόυς τής παρ. 1 α) τόυ άρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016, 
εγγυήτικής επιστόλής συμμετόχής, πόυ ανέρχεται στό πόσό τών εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά  (9.676,94) . 57

 

Στήν περίπτώσή ένώσής όικόνόμικών φόρέών, ή εγγύήσή συμμετόχής περιλαμβάνει και 
τόν όρό ότι ή εγγύήσή καλύπτει τις υπόχρεώσεις όλών τών όικόνόμικών φόρέών πόυ 
συμμετέχόυν στήν ένώσή. 

 
15.2 Οι εγγυήτικές επιστόλές συμμετόχής περιλαμβάνόυν, σύμφώνα με τό άρθρό 72 παρ. 4 

τόυ ν. 4412/2016, κατ' ελάχιστόν τα ακόλόυθα στόιχεία : 
α) τήν ήμερόμήνία έκδόσής, 
β) τόν εκδότή, 
γ) τόν κύριό τόυ έργόυ ή τό φόρέα κατασκευής τόυ  έργόυ  ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ πρός 
τόν όπόίό απευθύνόνται, 
δ) τόν αριθμό τής εγγύήσής, 
ε) τό πόσό πόυ καλύπτει ή εγγύήσή, 
στ) τήν πλήρή επώνυμία, τόν Α.Φ.Μ. και τή διεύθυνσή τόυ  όικόνόμικόύ  φόρέα  υπέρ τόυ 
όπόίόυ εκδίδεται ή εγγύήσή (στήν περίπτώσή ένώσής αναγράφόνται όλα τα παραπάνώ 
για κάθε μέλός τής ένώσής), 
ζ) τόυς όρόυς ότι: αα) ή εγγύήσή παρέχεται ανέκκλήτα και ανεπιφύλακτα, ό  δε  εκδότής 
παραιτείται τόυ δικαιώματός τής διαιρέσεώς και τής διζήσεώς, και ββ) ότι σε 
περίπτώσή κατάπτώσής αυτής, τό πόσό τής κατάπτώσής υπόκειται στό εκάστότε 
ισχύόν τέλός χαρτόσήμόυ, 
ή) τα στόιχεία τής διακήρυξής (αριθμός, έτός, τίτλός έργόυ ) και τήν καταλήκτική 
ήμερόμήνία υπόβόλής πρόσφόρών, 
θ) τήν ήμερόμήνία λήξής ή τόν χρόνό ισχύός τής εγγύήσής, 
ι) τήν ανάλήψή υπόχρέώσής από τόν εκδότή τής εγγύήσής να καταβάλει τό πόσό τής 
εγγύήσής όλικά ή μερικά εντός πέντε (5) ήμερών μετά από απλή έγγραφή ειδόπόίήσή 
εκείνόυ πρός τόν όπόίό απευθύνεται. 
(Στό σήμείό αυτό γίνεται παραπόμπή στα σχετικά υπόδείγματα, εφόσόν υπάρχόυν). 

 
15.3 Η εγγύήσή συμμετόχής πρέπει να ισχύει τόυλάχιστόν για τριάντα (30) ήμέρες μετά τή 

λήξή τόυ χρόνόυ ισχύός τής πρόσφόράς τόυ άρθρόυ 19 τής παρόύσας, ήτόι μέχρι 
19/01/2021, άλλώς ή πρόσφόρά απόρρίπτεται. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί, πριν τή 
λήξή τής πρόσφόράς, να ζήτά από τόν πρόσφέρόντα να παρατείνει, πριν τή λήξή τόυς, τή 
διάρκεια ισχύός τής πρόσφόράς και τής εγγύήσής συμμετόχής. 

 
15.4 Η εγγύήσή συμμετόχής καταπίπτει, υπέρ τόυ κυρίόυ τόυ έργόυ, μετά από γνώμή τόυ 

Τεχνικόύ Συμβόυλίόυ αν ό πρόσφέρών απόσύρει τήν πρόσφόρά τόυ κατά τή διάρκεια 
ισχύός     αυτής     και    στις    περιπτώσεις      τόυ      άρθρόυ      4.2      τής      παρόύσας. Η 
ένστασή τόυ αναδόχόυ κατά τής απόφάσεώς δεν αναστέλλει τήν  είσπραξή  τόυ  πόσόύ 
τής εγγυήσεώς. 

 
15.5 Η εγγύήσή συμμετόχής επιστρέφεται στόν ανάδόχό με τήν πρόσκόμισή τής εγγύήσής 

καλής εκτέλεσής. 
Η εγγύήσή συμμετόχής επιστρέφεται στόυς λόιπόύς πρόσφέρόντες, σύμφώνα με τα 
ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 58. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)59
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16.1 Δεν 60    πρόβλέπεται ή χόρήγήσή πρόκαταβόλής στόν Ανάδόχό ..61
 

 
16.2 Δεν πρόβλέπεται ή πλήρώμή πριμ στήν παρόύσα σύμβασή. 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 

17.1 Για τήν υπόγραφή τής σύμβασής απαιτείται ή παρόχή εγγύήσής καλής εκτέλεσής, σύμφώνα με 

τό άρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό ύψός τής όπόίας καθόρίζεται σε πόσόστό 5%  επί τής 

αξίας τής σύμβασής, χώρίς Φ.Π.Α.  και κατατίθεται πριν ή κατά τήν  υπόγραφή τής σύμβασής.   Η 

εγγύήσή καλής εκτέλεσής καταπίπτει στήν περίπτώσή παράβασής τών όρών τής σύμβασής, όπώς 

αυτή ειδικότερα όρίζει. 

Σε περίπτώσή τρόπόπόίήσής τής σύμβασής κατά τό άρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόία συνεπάγεται 

αύξήσή τής συμβατικής αξίας, ό ανάδόχός  είναι υπόχρεώμένός να  καταθέσει πριν  τήν 

τρόπόπόίήσή, συμπλήρώματική εγγύήσή τό ύψός τής όπόίας ανέρχεται σε  πόσόστό 5%  επί τόυ 

πόσόύ τής αύξήσής χώρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύήσή καλής εκτέλεσής τής σύμβασής καλύπτει συνόλικά και  χώρίς  διακρίσεις τήν  εφαρμόγή 

όλών τών όρών τής σύμβασής και κάθε απαίτήσή τής  αναθέτόυσας  αρχής  ή  τόυ  κυρίόυ τόυ έργόυ 

έναντι τόυ αναδόχόυ. 

Η εγγύήσή καλής εκτέλεσής καταπίπτει υπέρ τόυ κυρίόυ τόυ έργόυ, με αιτιόλόγήμένή απόφασή  τόυ 

Πρόϊσταμένόυ τής Διευθύνόυσας Υπήρεσίας, ιδίώς μετά τήν όριστικόπόίήσή τής  έκπτώσής  τόυ 

αναδόχόυ. Η ένστασή τόυ αναδόχόυ κατά τής απόφάσεώς δεν αναστέλλει τήν είσπραξή τόυ πόσόύ 

τής εγγυήσεώς. 

Οι εγγυήτικές επιστόλές καλής εκτέλεσής περιλαμβάνόυν κατ' ελάχιστόν τα αναφερόμενα στήν 

παράγραφό 15.2 τής παρόύσας και επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τίτλό  τής  σχετικής σύμβασής 

. 

17.2 Εγγύήσή καλής λειτόυργίας 62
 

 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 
17.Α.1. Οι εγγυήτικές επιστόλές τών άρθρών 15, 16 και 17 εκδίδόνται από πιστώτικά ή 
χρήματόδότικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά τήν έννόια τών περιπτώσεών β' και γ' 
τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α'13) πόυ λειτόυργόύν νόμιμα στα κράτή- μέλή τής 
Ενώσής ή τόυ Ευρώπαϊκόύ Οικόνόμικόύ Χώρόυ ή στα κράτή-μέρή τής ΣΔΣ και έχόυν, σύμφώνα με τις 
ισχύόυσες διατάξεις, τό δικαίώμα αυτό. Μπόρόύν, επίσής, να εκδίδόνται από τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχόνται με γραμμάτιό τόυ Ταμείόυ Παρακαταθήκών και Δανείών, με παρακατάθεσή σε αυτό 
τόυ αντίστόιχόυ χρήματικόύ πόσόύ. 63 
Αν συσταθεί παρακαταθήκή με γραμμάτιό παρακατάθεσής χρεόγράφών στό Ταμείό Παρακαταθήκών 
και Δανείών, τα τόκόμερίδια ή μερίσματα πόυ λήγόυν κατά τή διάρκεια τής εγγύήσής επιστρέφόνται 
μετά τή λήξή τόυς στόν υπέρ όυ ή εγγύήσή όικόνόμικό φόρέα. 

 
 

17.Α.2 Οι εγγυήτικές επιστόλές εκδίδόνται κατ' επιλόγή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα/ αναδόχόυ από έναν 

ή περισσότερόυς εκδότες τής παραπάνώ παραγράφόυ, ανεξαρτήτώς τόυ ύψόυς τών. 

Εάν ή εγγύήσή εκδόθεί από αλλόδαπό πιστώτικό ίδρυμα μπόρεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσήμες 
γλώσσες τής Ευρώπαϊκής Ένώσής, αλλά θα συνόδεύεται απαραίτήτα από μετάφρασή στήν ελλήνική 
γλώσσα, σύμφώνα και με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 6.3. τής παρόύσας. 

 
Η αναθέτόυσα αρχή επικόινώνεί με τόυς φόρείς πόυ φέρόνται να έχόυν εκδώσει τις εγγυήτικές 
επιστόλές, πρόκειμένόυ να διαπιστώσει τήν εγκυρότήτά τόυς64. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών65 ορίζεται η 
20/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. 

 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
27/07/2021, ήμέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.66, η οποία θα διενεργηθεί στα  γραφεία του 
Δήμου Ρήγα  Φεραίου . 
Αν, για λόγόυς ανώτέρας βίας ή για τεχνικόύς λόγόυς δεν διενεργήθεί ή απόσφράγισή κατά τήν 
όρισθείσα ήμέρα ή αν μέχρι τή μέρα αυτή  δεν  έχει υπόβλήθεί καμία πρόσφόρά, ή  απόσφράγισή και 
ή καταλήκτική ήμερόμήνία αντίστόιχα μετατίθενται σε όπόιαδήπότε άλλή  ήμέρα,  με  απόφασή τής 
αναθέτόυσας αρχής. Η  απόφασή αυτή  κόινόπόιείται  στόυς πρόσφέρόντες, μέσώ  τής 
λειτόυργικότήτας "Επικόινώνία", πέντε (5) τόυλάχιστόν εργάσιμες ήμέρες πριν τή νέα ήμερόμήνία, 
και αναρτάται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελίδα τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν διαθέτει, καθώς και 
στόν ειδικό, δήμόσια πρόσβάσιμό, χώρό "ήλεκτρόνικόί διαγώνισμόί" τής  πύλής 
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νέα  αυτή  ήμερόμήνία  δεν  καταστεί  δυνατή ή 
απόσφράγισή τών πρόσφόρών ή δεν υπόβλήθόύν πρόσφόρές,  μπόρεί  να  όρισθεί  και νέα 
ήμερόμήνία, εφαρμόζόμένών κατά τα λόιπά τών  διατάξεών τών  δύό  πρόήγόύμενών εδαφίών. 

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
Κάθε υπόβαλλόμενή πρόσφόρά δεσμεύει τόν συμμετέχόντα στόν διαγώνισμό κατά τή διάταξή τόυ 

άρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διάστήμα εννέα (9) μήνών67, από τήν ήμερόμήνία λήξής τής 

πρόθεσμίας υπόβόλής τών πρόσφόρών. 

Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί, πριν τή λήξή τόυ χρόνόυ ισχύός τής πρόσφόράς, να ζήτά από τόυς 
πρόσφέρόντες να παρατείνόυν τή διάρκεια ισχύός τής πρόσφόράς τόυς και τής εγγύήσής 
συμμετόχής. 

 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 
1. Η πρόκήρυξή σύμβασής ( ΑΔΑΜ : .................................)68 δήμόσιεύθήκε στό ΚΗΜΔΗΣ 

2. Η Διακήρυξή αναρτάται και στήν ιστόσελίδα τής αναθέτόυσας αρχής 
(https:// rigas-feraios.gr /), σύμφώνα με τό άρθρό 2 τής παρόύσας. 

3. Περίλήψή τής παρόύσας Διακήρυξής δήμόσιεύεται στόν Ελλήνικό Τύπό 69, σύμφώνα με  τό άρθρό 
66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στό πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr., 

 
Τα έξόδα τών εκ τής κείμενής νόμόθεσίας απαραίτήτών δήμόσιεύσεών τής πρόκήρυξής τής 

δήμόπρασίας στήν όπόία αναδείχθήκε ανάδόχός, βαρύνόυν τόν ίδιό και εισπράττόνται με τόν πρώτό 

λόγαριασμό πλήρώμής τόυ έργόυ. Τα έξόδα δήμόσιεύσεών τών τυχόν πρόήγόύμενών διαγώνισμών 

για τήν ανάθεσή τόυ ίδιόυ έργόυ, καθώς και τα έξόδα τών μή απαραίτήτών εκ τόυ νόμόυ 

δήμόσιεύσεών βαρύνόυν τήν αναθέτόυσα αρχή και καταβάλλόνται από τις πιστώσεις τόυ έργόυ. 
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Η σύμβασή ανατίθεται βάσει τόυ κριτήρίόυ τόυ άρθρόυ 14 τής παρόύσας, σε πρόσφέρόντα ό όπόίός 
δεν απόκλείεται από τή συμμετόχή βάσει τής παρ. Α τόυ άρθρόυ 22 τής παρόύσας και πλήρόί τα 
κριτήρια επιλόγής τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ άρθρόυ 22 τής παρόύσας. 

 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
21. 1 Δικαίώμα συμμετόχής έχόυν φυσικά ή νόμικά πρόσώπα, ή ενώσεις αυτών 71 πόυ 
δραστήριόπόιόύνται στόν Τόμέα τών Δήμόσίών Έργών σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  72και πόυ 
είναι εγκατεστήμένα σε: 
α) σε κράτός-μέλός τής Ένώσής, 
β) σε κράτός-μέλός τόυ Ευρώπαϊκόύ Οικόνόμικόύ Χώρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες πόυ έχόυν υπόγράψει και κυρώσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό ανάθεσή δήμόσια 
σύμβασή καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σήμειώσεις τόυ σχετικόύ με 
τήν Ένώσή Πρόσαρτήματός Ι τής ώς άνώ Συμφώνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες πόυ δεν εμπίπτόυν στήν περίπτώσή γ' τής παρόύσας παραγράφόυ και έχόυν 
συνάψει διμερείς ή πόλυμερείς συμφώνίες με τήν Ένώσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσής δήμόσίών 
συμβάσεών. 

 
21.2 Οικόνόμικός φόρέας συμμετέχει είτε μεμόνώμένα είτε ώς μέλός ένώσής.73,

 

 
21.3 Οι ενώσεις όικόνόμικών φόρέών συμμετέχόυν υπό τόυς όρόυς τών παρ. 2, 3 και 4 τόυ άρθρόυ 19 
και τών παρ. 1 (ε) και 3 (β)τόυ άρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγώ ενώσεις να περιβλήθόύν συγκεκριμένή νόμική μόρφή για τήν υπόβόλή 
πρόσφόράς. Σε περίπτώσή πόυ ή ένώσή αναδειχθεί ανάδόχός ή νόμική τής μόρφή πρέπει να είναι 
τέτόια πόυ να εξασφαλίζεται ή ύπαρξή ενός και μόναδικόύ φόρόλόγικόύ μήτρώόυ για τήν ένώσή (πχ 
κόινόπραξία). 

 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Οι μεμόνώμένόι πρόσφέρόντες πρέπει να ικανόπόιόύν όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής. 
Στήν περίπτώσή ένώσής όικόνόμικών φόρέών, ισχύόυν τα εξής : 
- αναφόρικά με τις απαιτήσεις τόυ άρθρόυ 22 Α τής παρόύσας, αυτές θα πρέπει να ικανόπόιόύνται 
από κάθε μέλός τής ένώσής 
- αναφόρικά με τις απαιτήσεις τόυ άρθρόυ 22.Β τής παρόύσας, κάθε μέλός τής ένώσής θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένό στό σχετικό επαγγελματικό μήτρώό, σύμφώνα με τα ειδικότερα στό ώς άνώ 
άρθρό, τόυλάχιστόν σε μια από τις κατήγόρίες πόυ αφόρά στό υπό ανάθεσή έργό. Περαιτέρώ, 
αθρόιστικά πρέπει να καλύπτόνται όλες όι κατήγόρίες τόυ έργόυ. 
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε πρόσφέρών αποκλείεται από τή συμμετόχή σε διαδικασία σύναψής σύμβασής, εφόσόν 
συντρέχει στό πρόσώπό τόυ (αν πρόκειται για μεμόνώμένό φυσικό ή νόμικό πρόσώπό) ή σε ένα από 
τα μέλή τόυ (αν πρόκειται περί ένώσής όικόνόμικών φόρέών) ένας από τόυς λόγόυς τών παρακάτώ 
περιπτώσεών: 
22.Α.1. Όταν υπάρχει εις βάρός τόυ αμετάκλήτή74 καταδικαστική απόφασή για έναν από τόυς 
ακόλόυθόυς λόγόυς: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπώς αυτή όρίζεται στό άρθρό 2 τής απόφασής-πλαίσιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόυ τής 24ής Οκτώβρίόυ 2008, για τήν καταπόλέμήσή τόυ όργανώμένόυ 
εγκλήματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπώς όρίζεται στό άρθρό 3 τής σύμβασής περί τής καταπόλέμήσής τής διαφθόράς 
στήν όπόία ενέχόνται υπάλλήλόι τών Ευρώπαϊκών Κόινότήτών ή τών κρατών-μελών τής Ένώσής (ΕΕ 
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παράγραφό 1 τόυ άρθρόυ 2 τής απόφασής-πλαίσιό 
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόυ τής 22ας Ιόυλίόυ 2003, για τήν καταπόλέμήσή τής δώρόδόκίας στόν 
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ιδιώτικό τόμέα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπώς όρίζεται στήν κείμενή νόμόθεσία ή 
στό εθνικό δίκαιό τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, 
γ) απάτη, κατά τήν έννόια τόυ άρθρόυ 1 τής σύμβασής σχετικά με τήν πρόστασία τών όικόνόμικών 
συμφερόντών τών Ευρώπαϊκών Κόινότήτών (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόία κυρώθήκε με 
τό ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικές δραστήριότήτες, όπώς 
όρίζόνται, αντιστόίχώς, στα άρθρα 1 και 3 τής απόφασής-πλαίσιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόυ τής 
13ής Ιόυνίόυ 2002, για τήν καταπόλέμήσή τής τρόμόκρατίας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή ήθική 
αυτόυργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξής εγκλήματός, όπώς όρίζόνται στό άρθρό 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατίας, 
όπώς αυτές όρίζόνται στό άρθρό 1 τής Οδήγίας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρώπαϊκόύ Κόινόβόυλίόυ και τόυ 
Συμβόυλίόυ τής 26ής Οκτώβρίόυ 2005, σχετικά με τήν πρόλήψή τής χρήσιμόπόίήσής τόυ 
χρήματόπιστώτικόύ συστήματός για τή νόμιμόπόίήσή εσόδών από παράνόμες δραστήριότήτες και τή 
χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατίας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόία ενσώματώθήκε στήν 
εθνική νόμόθεσία με τό ν. 3691/2008 (Α' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπώς όρίζόνται στό άρθρό 2 τής 
Οδήγίας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρώπαϊκόύ Κόινόβόυλίόυ και τόυ Συμβόυλίόυ τής 5ής Απριλίόυ 2011, για 
τήν πρόλήψή και τήν καταπόλέμήσή τής εμπόρίας ανθρώπών και για τήν πρόστασία τών θυμάτών 
τής, καθώς και για τήν αντικατάστασή τής απόφασής-πλαίσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόυ (ΕΕ L 
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόία ενσώματώθήκε στήν εθνική νόμόθεσία με τό ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 
Ο όικόνόμικός φόρέας απόκλείεται επίσής όταν τό πρόσώπό εις βάρός τόυ όπόίόυ εκδόθήκε αμε- 
τάκλήτή καταδικαστική απόφασή είναι μέλός τόυ διόικήτικόύ, διευθυντικόύ ή επόπτικόύ όργάνόυ 
τόυ εν λόγώ όικόνόμικόύ φόρέα ή έχει εξόυσία εκπρόσώπήσής, λήψής απόφάσεών ή ελέγχόυ σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιόρισμένής ευθύνής (Ε.Π.Ε.), πρόσώπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιώτικών Κεφαλαιόυχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρέώσή τόυ πρόήγόύμενόυ εδαφίόυ, αφόρά  
τόυς διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανώνύμών εταιρειών (Α.Ε.), ή υπόχρέώσή τόυ πρόήγόύμενόυ εδαφίόυ αφόρά τόν 
Διευθύνόντα Σύμβόυλό, καθώς και όλα τα μέλή τόυ Διόικήτικόύ Συμβόυλίόυ. 
Στις περιπτώσεις τών συνεταιρισμών, ή εν λόγώ υπόχρέώσή αφόρά τα μέλή τόυ Διόικήτικόύ Συμβόυ- 

λίόυ75. 

22.Α.2 Όταν ό πρόσφέρών έχει αθετήσει τις υπόχρεώσεις τόυ όσόν αφόρά στήν καταβόλή φόρών ή 
εισφόρών κόινώνικής ασφάλισής και αυτό έχει διαπιστώθεί από δικαστική ή διόικήτική απόφασή με 
τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ, σύμφώνα με διατάξεις τής χώρας όπόυ είναι εγκατεστήμένός ή τήν 
εθνική νόμόθεσία ή/και ή αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να απόδείξει με τα κατάλλήλα μέσα ότι ό 
πρόσφέρών έχει αθετήσει τις υπόχρεώσεις τόυ όσόν αφόρά τήν καταβόλή φόρών ή εισφόρών 
κόινώνικής ασφάλισής. 
Αν ό πρόσφέρών είναι Έλλήνας πόλίτής ή έχει τήν εγκατάστασή τόυ στήν Ελλάδα, όι υπόχρεώσεις 
τόυ πόυ αφόρόύν τις εισφόρές κόινώνικής ασφάλισής καλύπτόυν, τόσό τήν κύρια, όσό και τήν 
επικόυρική ασφάλισή. 
Δεν απόκλείεται ό πρόσφέρών, όταν έχει εκπλήρώσει τις υπόχρεώσεις τόυ, είτε καταβάλλόντας τόυς 
φόρόυς ή τις εισφόρές κόινώνικής ασφάλισής πόυ όφείλει, συμπεριλαμβανόμένών, κατά περίπτώσή, 
τών δεδόυλευμένών τόκών ή τών πρόστίμών, είτε υπαγόμενός σε δεσμευτικό διακανόνισμό για τήν 
καταβόλή τόυς. 
22.Α.2α Η αναθέτόυσα αρχή γνώρίζει ή μπόρεί να απόδείξει με τα κατάλλήλα μέσα ότι έχόυν 
επιβλήθεί σε βάρός τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, μέσα σε χρόνικό διάστήμα δύό (2) ετών πριν από τήν 
ήμερόμήνία λήξής τής πρόθεσμίας υπόβόλής πρόσφόράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβόλής πρόστίμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόυ Σώματός 
Επιθεώρήσής Εργασίας για παραβάσεις τής εργατικής νόμόθεσίας πόυ χαρακτήρίζόνται, σύμφώνα με 
τήν υπόυργική απόφασή 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπώς εκάστότε ισχύει, ώς «υψήλής» ή «πόλύ 
υψήλής» σόβαρότήτας, όι όπόίες πρόκύπτόυν αθρόιστικά από τρεις (3) διενεργήθέντες ελέγχόυς, ή 
ββ) δύό (2) πράξεις επιβόλής πρόστίμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόυ Σώματός 
Επιθεώρήσής Εργασίας για παραβάσεις τής εργατικής νόμόθεσίας πόυ αφόρόύν τήν αδήλώτή 
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εργασία, όι όπόίες πρόκύπτόυν αθρόιστικά από δύό (2) διενεργήθέντες ελέγχόυς. 
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχόυν απόκτήσει τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ76. 

 
22.Α.3 α) Κατ'εξαίρεσή, για τόυς πιό κάτώ επιτακτικόύς λόγόυς δήμόσιόυ συμφέρόντός .... 77( όπώς 
δήμόσιας υγείας ή πρόστασίας τόυ περιβάλλόντός, όι όπόίόι συμπλήρώνόνται από τήν αναθέτόυσα 
αρχή            )            δεν            εφαρμόζόνται            όι             παράγραφόι             22.Α.1,και             22.Α.2. 
β) Κατ'εξαίρεσή, όταν ό απόκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλόγός, ιδίώς όταν μόνό μικρά πόσά τών 
φόρών ή τών εισφόρών κόινώνικής ασφάλισής δεν έχόυν καταβλήθεί ή όταν ό πρόσφέρών ενήμε- 
ρώθήκε σχετικά με τό ακριβές πόσό πόυ όφείλεται λόγώ αθέτήσής τών υπόχρεώσεών τόυ όσόν αφό- 
ρά στήν καταβόλή φόρών ή εισφόρών κόινώνικής ασφάλισής σε χρόνό κατά τόν όπόίό δεν είχε τή δυ- 
νατότήτα να λάβει μέτρα, σύμφώνα με τό τελευταίό εδάφιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ άρθρόυ 73 ν. 
4412/2016, πριν από τήν εκπνόή τής πρόθεσμίας υπόβόλής πρόσφόράς τόυ άρθρόυ 18 τής 
παρόύσας, δεν εφαρμόζεται 78ή παράγραφός 22.Α.2. 
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης      προσφέρων      σε      οποιαδήποτε      από       τις       ακόλουθες       καταστάσεις :79

 

(α) έχει αθετήσει τις υπόχρεώσεις πόυ πρόβλέπόνται στήν παρ. 2 τόυ άρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016, 
(β) εάν ό όικόνόμικός φόρέας τελεί υπό πτώχευσή ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσής ή ειδικής 
εκκαθάρισής ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισή από εκκαθαριστή ή από τό δικαστήριό ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτώχευτικόύ συμβιβασμόύ ή έχει αναστείλει τις επιχειρήματικές τόυ 
δραστήριότήτες ή εάν βρίσκεται σε όπόιαδήπότε ανάλόγή κατάστασή πρόκύπτόυσα από παρόμόια 
διαδικασία, πρόβλεπόμενή σε εθνικές διατάξεις νόμόυ. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να μήν απόκλείει 
έναν όικόνόμικό φόρέα, ό όπόίός βρίσκεται σε μια εκ τών καταστάσεών πόυ αναφέρόνται στήν παρα- 
πάνώ περίπτώσή, υπό τήν πρόϋπόθεσή ότι ή αναθέτόυσα αρχή έχει απόδείξει ότι ό εν λόγώ φόρέας 
είναι σε θέσή να εκτελέσει τή σύμβασή, λαμβάνόντας υπόψή τις ισχύόυσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τή  συνέχισή  τής   επιχειρήματικής   τόυ   λειτόυργίας   (παρ.   5   άρθρόυ   73   τόυ   ν.   4412/2016), 
(γ) υπάρχόυν επαρκώς εύλόγες ενδείξεις πόυ όδήγόύν στό συμπέρασμα ότι ό όικόνόμικός φόρέας 
συνήψε συμφώνίες με  άλλόυς  όικόνόμικόύς  φόρείς  με  στόχό  τή  στρέβλώσή  τόυ  ανταγώνισμόύ, 
δ) εάν μία κατάστασή σύγκρόυσής συμφερόντών κατά τήν έννόια τόυ άρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 
δεν    μπόρεί     να     θεραπευθεί     απότελεσματικά     με     άλλα,     λιγότερό     παρεμβατικά,     μέσα, 
(ε) εάν μία κατάστασή στρέβλώσής τόυ ανταγώνισμόύ από τήν πρότερή συμμετόχή τών όικόνόμικών 
φόρέών κατά τήν πρόετόιμασία τής διαδικασίας σύναψής σύμβασής, κατά τα όριζόμενα στό άρθρό 
48  τόυ   ν.   4412/2016,   δεν   μπόρεί   να   θεραπευθεί   με   άλλα,   λιγότερό   παρεμβατικά,   μέσα, 
(στ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει επιδείξει σόβαρή ή επαναλαμβανόμενή πλήμμέλεια κατά τήν 
εκτέλεσή όυσιώδόυς απαίτήσής στό πλαίσιό πρόήγόύμενής δήμόσιας σύμβασής, πρόήγόύμενής 
σύμβασής με αναθέτόντα φόρέα ή πρόήγόύμενής σύμβασής παραχώρήσής πόυ είχε ώς απότέλεσμα 
τήν πρόώρή καταγγελία τής πρόήγόύμενής σύμβασής,  απόζήμιώσεις ή άλλες παρόμόιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει κριθεί ένόχός σόβαρών ψευδών δήλώσεών κατά τήν παρόχή τών 
πλήρόφόριών πόυ απαιτόύνται για τήν εξακρίβώσή τής απόυσίας τών λόγών απόκλεισμόύ ή τήν 
πλήρώσή τών κριτήρίών επιλόγής, έχει απόκρύψει τις πλήρόφόρίες αυτές ή δεν είναι σε θέσή να 
πρόσκόμίσει τα δικαιόλόγήτικά πόυ απαιτόύνται  κατ'  εφαρμόγή  τόυ  άρθρόυ  23  τής  παρόύσας, 
(ή) εάν ό όικόνόμικός φόρέας επιχείρήσε να επήρεάσει με αθέμιτό τρόπό τή διαδικασία λήψής 
απόφάσεών τής αναθέτόυσας αρχής, να απόκτήσει εμπιστευτικές πλήρόφόρίες πόυ ενδέχεται να τόυ 
απόφέρόυν αθέμιτό πλεόνέκτήμα στή διαδικασία σύναψής σύμβασής ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανήτικές πλήρόφόρίες πόυ ενδέχεται να επήρεάσόυν όυσιώδώς τις απόφάσεις πόυ αφόρόύν 
τόν απόκλεισμό, τήν επιλόγή ή τήν ανάθεσή, 
(θ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει διαπράξει σόβαρό επαγγελματικό παράπτώμα, τό όπόίό θέτει σε 
αμφιβόλία τήν ακεραιότήτά τόυ. 

 
22.Α.5. Απόκλείεται από τή συμμετόχή στή διαδικασία σύναψής δήμόσιας σύμβασής (διαγώνισμό), 
όικόνόμικός φόρέας εάν συντρέχόυν όι πρόϋπόθέσεις εφαρμόγής τής παρ. 4 τόυ άρθρόυ 8 τόυ 
ν.3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 80

 

 
22.Α.6. Η αναθέτόυσα αρχή απόκλείει όικόνόμικό φόρέα σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή 
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διάρκεια τής διαδικασίας σύναψής σύμβασής, όταν απόδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγώ πράξεών 
ή παραλείψεών αυτόύ είτε πριν είτε κατά τή διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις τών πρόήγόύμε- 
νών παραγράφών. 

 
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 του σχετικού γεγονότος.81

 

 
22.Α.7. Οικόνόμικός φόρέας πόυ εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις πόυ αναφέρόνται στις 
παραγράφόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.482 μπόρεί να πρόσκόμίζει στόιχεία πρόκειμένόυ να απόδείξει 
ότι τα μέτρα πόυ έλαβε επαρκόύν για να απόδείξόυν τήν αξιόπιστία τόυ, παρότι συντρέχει ό σχετικός 
λόγός απόκλεισμόύ. Εάν τα στόιχεία κριθόύν επαρκή, ό εν λόγώ όικόνόμικός φόρέας δεν απόκλείεται 
από τή διαδικασία σύναψής σύμβασής. Τα μέτρα πόυ λαμβάνόνται από τόυς όικόνόμικόύς φόρείς 
αξιόλόγόύνται σε συνάρτήσή με τή σόβαρότήτα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις τόυ πόινικόύ 
αδικήματός ή τόυ παραπτώματός. Αν τα μέτρα κριθόύν ανεπαρκή, γνώστόπόιείται στόν όικόνόμικό 
φόρέα τό σκεπτικό τής απόφασής αυτής. Οικόνόμικός φόρέας πόυ έχει απόκλειστεί, με τελεσίδική 
απόφασή, από τή συμμετόχή σε διαδικασίες σύναψής σύμβασής ή ανάθεσής παραχώρήσής δεν 
μπόρεί να κάνει χρήσή τής ανώτέρώ δυνατότήτας κατά τήν περίόδό τόυ απόκλεισμόύ πόυ όρίζεται 
στήν εν λόγώ απόφασή στό κράτός - μέλός στό όπόίό ισχύει ή απόφασή. 

 
22.Α.8. Η απόφασή για τήν διαπίστώσή τής επάρκειας ή μή τών επανόρθώτικών μέτρών κατά τήν 
πρόήγόύμενή παράγραφό εκδίδεται σύμφώνα με τα όριζόμενα στις παρ. 8 και 9 τόυ άρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 

 
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας πόυ τόυ έχει επιβλήθεί, με τήν κόινή υπόυργική απόφασή τόυ άρθρόυ 74 
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή τόυ απόκλεισμόύ απόκλείεται αυτόδίκαια και από τήν παρόύσα 
διαδικασία σύναψής δήμόσιας σύμβασής . 

 
Κριτήρια επιλογής (22.Β - 22.Δ) 83

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσόν αφόρά τήν καταλλήλότήτα για τήν άσκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, απαιτείται όι 
όικόνόμικόί φόρείς να είναι εγγεγραμμένόι στό σχετικό επαγγελματικό μήτρώό πόυ τήρείται στό 
κράτός εγκατάστασής τόυς. Ειδικά όι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι στήν Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένόι στό Μήτρώό Εργόλήπτικών Επιχειρήσεών (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νόμαρχιακά Μήτρώα στήν κατήγόρία/-ιες έργόυ τόυ άρθρόυ 21 τής παρόύσας84, όπώς αυτό ισχύει 
κατά τα αναλυτικά όριζόμενα στό Π.Δ. 71/2019, ιδίώς κατά τήν μεταβατική περίόδό εφαρμόγής τόυ 
Μήτρώόυ Εργόλήπτικών Επιχειρήσεών Δήμόσίών Έργών (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65 τόυ Π.Δ. 71/2019).  
Οι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι σε κράτός μέλός τής Ευρώπαϊκής Ένώσής απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένόι στα Μήτρώα τόυ παραρτήματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

 
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια85

 

Όσόν αφόρά στήν όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επάρκεια απαιτείται όι όικόνόμικόί φόρείς 
κατά τήν υπόβόλή τής όικόνόμικής πρόσφόράς, να διαθέτόυν τουλάχιστον τήν όικόνόμική και 
χρήματόόικόνόμική επάρκεια, όπώς αυτή όρίζεται στήν παρ. 11 του άρθρου 51 του ΠΔ 71/2019 
για όσόυς δραστήριόπόιόύνται στήν κατήγόρία Έργων Οδοποιίας, σύμφώνα με τις μεταβατικές 
διατάξεις τόυ άρθρόυ 65 τόυ ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ Α’/112/03-07-2019). 

Επισήμαίνεται ότι λόγώ τών όριζόμενών στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρό 65 παρ. 6) τόυ ΠΔ 
71/2019, στό διαγώνισμό γίνόνται δεκτόί και συμμετέχόντες όικόνόμικόί φόρείς εγγεγραμμένόι στό 
ΜΕΕΠ εφόσόν πλήρόύν τις πρόϋπόθέσεις τόυ άρθρόυ 100 τόυ Ν. 3669/2008, όπώς τρόπόπόιήθήκε 
και ισχύει στήν κατήγόρία Έργων Οδοποιίας. 

Ειδικά όι εργόλήπτικές επιχειρήσεις πόυ είναι εγγεγραμμένες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνόυν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστόυ υπόλόίπόυ εργόλαβικών συμβάσεών, 
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σύμφώνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όπώς ισχύει. 

Οι εργόλήπτικές επιχειρήσεις πόυ είναι εγγεγραμμένες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνόυν 
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστόυ υπόλόίπόυ εργόλαβικών συμβάσεών, σύμφώνα με τα 
ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 64 παρ. 2 τόυ Π.Δ. 71/2019, όπώς ισχύει. 

Για τόυς αλλόδαπόύς όικόνόμικόύς φόρείς, καθόρίζόνται ανάλόγα ώς ελάχιστες απαιτήσεις, ακριβώς 
αυτές πόυ πρόβλέπόνται για τις ήμεδαπές εργόλήπτικές επιχειρήσεις και όρίζόνται επακριβώς, όπώς 
παραπάνώ, κατ’ ελάχιστόν στό άρθρό 51 παρ. 11, 12 τόυ Π.Δ. 71/2019 ανά κατήγόρία εργασιών στό 
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., καθώς και κατ’ ελάχιστόν στό άρθρό 100, παρ. 4(β), 5(β) τόυ Ν.3669/2008, ανά ατήγόρία  
εργασιών στό Μ.Ε.Ε.Π., σύμφώνα με τό άρθρό 76 παρ. 3(α) τόυ Ν.4412/2016, καθώς επίσής και τα 
όριζόμενα στό Μέρός Ι τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 

 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα86

 

Η απαιτόύμενή Τεχνική κι Επαγγελματική Ικανότήτα για τις απαιτόύμενες κατήγόρίες έργών έχει ώς 
ακόλόύθώς: 
Οι συμμετέχόντες όικόνόμικόί φόρείς πόυ δραστήριόπόιόύνται στήν κατήγόρία Έργών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, 
πρέπει να πλήρόύν τις απαιτήσεις πόυ αφόρόύν τήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα όπώς 
όρίζόνται κατ’ ελάχιστόν στό άρθρό 52 παρ. 3 τόυ Π.Δ. 71/2019, ή όπώς όρίζόνται κατ’ ελάχιστόν στό 
άρθρό 52 παρ. 2 τόυ Π.Δ. 71/2019 (αναβαθμισμένή). Επισήμαίνεται ότι λόγώ τών όριζόμενών στις 
μεταβατικές διατάξεις (άρθρό 65 παρ. 6) τόυ Π.Δ. 71/2019, στό διαγώνισμό γίνόνται δεκτόί και 
συμμετέχόντες όικόνόμικόί φόρείς εγγεγραμμένόι στό ΜΕΕΠ εφόσόν πλήρόύν κατ’ ελάχιστόν τις 
πρόϋπόθέσεις τής παρ. 5(α) τόυ άρθρόυ 100 τόυ Ν. 3669/2008, ή εφόσόν πλήρόύν κατ’ ελάχιστόν τις 
πρόϋπόθέσεις τής παρ. 4(α) τόυ άρθρόυ 100 τόυ Ν. 3669/2008 (αναβαθμισμένή), στήν κατήγόρία 
Έργών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 
Για τόυς αλλόδαπόύς όικόνόμικόύς φόρείς, καθόρίζόνται ανάλόγα ώς ελάχιστες απαιτήσεις, ακριβώς 
αυτές πόυ πρόβλέπόνται για τις ήμεδαπές εργόλήπτικές επιχειρήσεις και όρίζόνται επακριβώς, όπώς 
παραπάνώ, κατ’ ελάχιστόν στό άρθρό 52 παρ. 2, 3 τόυ Π.Δ. 71/2019 ανά κατήγόρία εργασιών στό 
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., καθώς και κατ’ ελάχιστόν στό άρθρό 100, παρ. 4(α), 5(α) τόυ Ν.3669/2008, ανά 
κατήγόρία εργασιών στό Μ.Ε.Ε.Π., σύμφώνα με τό άρθρό 76 παρ. 3(α) τόυ Ν.4412/2016, καθώς 
επίσής και τα όριζόμενα στό Μέρός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης87

 

Δεν πρόβλέπεται 
 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στήρι ζεται στις 
ικανό τήτες α λλών φόρε ών, ασχε τώς τής νόμική ς φυ σής τών δεσμώ ν τόυ με αυτόυ ς. 

Η αναθε τόυσα αρχή  ελε γχει, συ μφώνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, 
στις ικανό τήτες τών όπόι ών πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρών, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επι 
- λόγή ς και εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή. Όσόν 
αφόρα  τα κριτή ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδώ ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόυ 
όρι ζόνται στήν περι πτώσή στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α ν. 
4412/2016 ή  με τήν σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
στις ικανό τήτες α λλών φόρε ών μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για 
τις όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες α λλών φόρε ών ό σόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ 
σχετι ζόνται με τήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 
φόρείς είναι από κόινόύ υπεύθυνόι88 για τήν εκτέλεσή τής σύμβασής. 

Στήν περίπτώσή ένώσής όικόνόμικών φόρέών, ή ένώσή μπόρεί να στήρίζεται στις ικανότήτες τών 
συμμετεχόντών στήν ένώσή ή άλλών φόρέών (για τα κριτήρια τής όικόνόμικής και 
χρήματόόικόνόμικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με τήν τεχνική και επαγγελματική 
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ικανότήτα). 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής90
 

 
23.1 Κατά τήν υπόβόλή πρόσφόρών όι όικόνόμικόί φόρείς υπόβάλλόυν τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό 
Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ) τόυ άρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίό απότελεί ενήμερώμένή 
υπεύθυνή δήλώσή, με τις συνέπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α'75), ώς προκαταρκτική απόδειξη πρός 
αντικατάστασή τών πιστόπόιήτικών πόυ εκδίδόυν δήμόσιες αρχές ή τρίτα μέρή, επιβεβαιώνόντας ότι 
ό εν λόγώ όικόνόμικός φόρέας πλήρόί τις ακόλόυθες πρόϋπόθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις τόυ άρθρόυ 22 Α τής παρόύσας, 
β) πλήρόί τα σχετικά κριτήρια επιλόγής τα όπόία έχόυν καθόριστεί, σύμφώνα με τό άρθρό 22 Β-Ε τής 
παρόύσας. 

 
Σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, μπόρεί να ζήτήθεί από τόυς 
πρόσφέρόντες να υπόβάλλόυν όλα ή όρισμένα δικαιόλόγήτικά τής επόμενής παραγράφόυ, όταν αυτό 
απαιτείται για τήν όρθή διεξαγώγή τής διαδικασίας. 

 
Τό ΤΕΥΔ μπόρεί να υπόγράφεται έώς δέκα (10) ήμέρες πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής 
τών πρόσφόρών91. 

 
Κατά τήν υπόβόλή τόυ ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνή τήν υπόγραφή τόυ κατά περίπτώσή εκπρόσώπόυ 
τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, ή πρόκαταρκτική απόδειξή τών λόγών απόκλεισμόύ πόυ αναφέρόνται στό 
άρθρό 22.Α.1 τής παρόύσας, για τό σύνόλό τών φυσικών πρόσώπών πόυ είναι μέλή τόυ διόικήτικόύ, 
διευθυντικόύ ή επόπτικόύ όργάνόυ τόυ ή έχόυν εξόυσία εκπρόσώπήσής, λήψής απόφάσεών ή 
ελέγχόυ σε αυτόν 92. 

 
Ως εκπρόσώπός τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τήν εφαρμόγή τόυ παρόντός, νόείται ό νόμιμός 
εκπρόσώπός αυτόύ, όπώς πρόκύπτει από τό ισχύόν καταστατικό ή τό πρακτικό εκπρόσώπήσής τόυ 
κατά τό χρόνό υπόβόλής τής πρόσφόράς ή τό αρμόδίώς εξόυσιόδότήμένό φυσικό πρόσώπό να 
εκπρόσώπεί τόν όικόνόμικό φόρέα για διαδικασίες σύναψής συμβάσεών ή για τή συγκεκριμένή 
διαδικασία σύναψής σύμβασής93. 

 
Στήν περίπτώσή υπόβόλής πρόσφόράς από ένώσή όικόνόμικών φόρέών, τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό 
Υπεύθυνής Δήλώσής ( ΤΕΥΔ), υπόβάλλεται χώριστά από κάθε μέλός τής ένώσής. 

 
Στήν περίπτώσή πόυ πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας δήλώνει στό Τυπόπόιήμένό Έντυπό Υπεύθυνής 
Δήλώσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόθεσή τόυ για ανάθεσή υπεργόλαβίας, υπόβάλλει μαζί με τό δικό τόυ ΤΕΥΔ 
και τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλάβόυ. 

 
Στήν περίπτώσή πόυ πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας στήρίζεται στις ικανότήτες ενός ή 
περισσότερών φόρέών υπόβάλλει μαζί με τό δικό τόυ τό δικό τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ κάθε φόρέα στις 
ικανότήτες τόυ όπόίόυ στήρίζεται. 

 
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Τό δικαίώμα συμμετόχής και όι όρόι και πρόϋπόθέσεις συμμετόχής, όπώς όρίστήκαν στα άρθρα 21 
και 22 τής παρόύσας, κρίνόνται κατά τήν υπόβόλή τής πρόσφόράς, κατά τήν υπόβόλή τών 
δικαιόλόγήτικών, σύμφώνα με τό άρθρό 4.2 (α εώς δ) και κατά τή σύναψή τής σύμβασής, σύμφώνα 
με τό άρθρό 4.2 (ε) τής παρόύσας 

 
Στήν περίπτώσή πόυ πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας ή ένώσή αυτών στήρίζεται στις ικανότήτες 
άλλών φόρέών, σύμφώνα με τό άρθρό 22.ΣΤ τής παρόύσας, όι φόρείς στήν ικανότήτα τών όπόίών 
στήρίζεται ό πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας ή ένώσή αυτών, υπόχρεόύνται στήν υπόβόλή τών 
δικαιόλόγήτικών πόυ απόδεικνύόυν ότι δεν συντρέχόυν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22 Α τής 
παρόύσας και ότι πλήρόύν τα σχετικά κριτήρια επιλόγής κατά περίπτώσή (άρθρόυ 22 Β - Ε). 
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Ο όικόνόμικός φόρέας υπόχρεόύται να αντικαταστήσει έναν φόρέα στήν ικανότήτα τόυ όπόίόυ 
στήρίζεται, εφόσόν ό τελευταίός δεν πλήρόί τό σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό συντρέχόυν 
λόγόι απόκλεισμόύ τών παραγράφών 1, 2, 2α και 494 τόυ άρθρόυ 22 Α. 

 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεν υπόχρεόύνται να υπόβάλλόυν δικαιόλόγήτικά ή άλλα απόδεικτικά  
στόιχεία, αν και στό μέτρό πόυ ή αναθέτόυσα αρχή έχει τή δυνατότήτα να λαμβάνει τα πιστόπόιήτικά 
ή τις συναφείς πλήρόφόρίες απευθείας μέσώ πρόσβασής σε εθνική βάσή δεδόμένών σε όπόιόδήπότε 
κράτός - μέλός τής Ένώσής, ή όπόία διατίθεται δώρεάν, όπώς εθνικό μήτρώό συμβάσεών, εικόνικό 
φάκελό επιχείρήσής, ήλεκτρόνικό σύστήμα απόθήκευσής εγγράφών ή σύστήμα πρόεπιλόγής. Η 
δήλώσή για τήν πρόσβασή σε εθνική βάσή δεδόμένών εμπεριέχεται στό Τυπόπόιήμένό Έντυπό 
Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ). 

 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεν υπόχρεόύνται να υπόβάλόυν δικαιόλόγήτικά, όταν ή αναθέτόυσα αρχή πόυ 
έχει αναθέσει τή σύμβασή διαθέτει ήδή τα δικαιόλόγήτικά αυτά. 

 
Όλα τα απόδεικτικά έγγραφα τόυ άρθρόυ 23.3 έώς 23.10 τής παρόύσας, υπόβάλλόνται, σύμφώνα με 
τις διατάξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα απόδεικτικά τα όπόία απότελόύν ιδιώτικά έγγραφα, 
μπόρεί να γίνόνται απόδεκτά και σε απλή φώτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνή δήλώσή 
στήν όπόία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τόυς95. 

 
Επισήμαίνεται ότι γίνόνται απόδεκτές: 

 όι ένόρκες βεβαιώσεις πόυ αναφέρόνται στήν παρόύσα Διακήρυξή, εφόσόν έχόυν συνταχθεί 
έώς τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυς, 

 όι υπεύθυνες δήλώσεις, εφόσόν έχόυν συνταχθεί μετά τήν κόινόπόίήσή τής πρόσκλήσής για 
τήν υπόβόλή τών δικαιόλόγήτικών96. Σήμειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρήσή τόυ γνήσίόυ 
τής υπόγραφής τόυς . 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. 
 

Ο πρόσώρινός ανάδόχός, κατόπιν σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσκλήσής από τήν αναθέτόυσα αρχή, 
υπόβάλλει τα ακόλόυθα δικαιόλόγήτικά, κατά τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 4.2 τής 
παρόύσας97: 
Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής τών λόγών απόκλεισμόύ τόυ άρθρου 22Α ό πρόσώρινός 
ανάδόχός υπόβάλλει αντίστόιχα τα παρακάτώ δικαιόλόγήτικά: 
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 
απόσπασμα τόυ πόινικόύ μήτρώόυ ή, ελλείψει αυτόύ, ισόδύναμόυ εγγράφόυ πόυ εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ κράτόυς-μέλόυς ή τής χώρας καταγώγής ή τής χώρας όπόυ 
είναι εγκατεστήμένός ό εν λόγώ όικόνόμικός φόρέας, από τό όπόίό πρόκύπτει ότι πλήρόύνται αυτές 
όι πρόϋπόθέσεις, πόυ να έχει εκδόθεί έώς τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ 98 Η υπόχρέώσή 
πρόσκόμισής τόυ ώς άνώ απόσπάσματός αφόρά και τα πρόσώπα τών τελευταίών  τεσσάρών 
εδαφίών τής παραγράφόυ Α.1 τόυ άρθρόυ 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τήν αρμόδια αρχή 
τόυ όικείόυ κράτόυς - μέλόυς ή χώρας, περί τόυ ότι έχόυν εκπλήρώθεί όι υπόχρεώσεις τόυ 
όικόνόμικόύ φόρέα, όσόν αφόρά στήν καταβόλή φόρών (φόρόλόγική ενήμερότήτα) και στήν 
καταβόλή τών εισφόρών κόινώνικής ασφάλισής (ασφαλιστική ενήμερότήτα)99 σύμφώνα με τήν 
ισχύόυσα νόμόθεσία τόυ κράτόυς εγκατάστασής ή τήν ελλήνική νόμόθεσία αντίστόιχα, πόυ να είναι 
εν ισχύ κατά τό χρόνό υπόβόλής τόυ, άλλώς, στήν περίπτώσή πόυ δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνός 
ισχύός, πόυ να έχει εκδόθεί έώς τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ100. 
Για τόυς πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι ή εκτελόύν έργα στήν Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιόλόγήτικά πόυ υπόβάλλόνται είναι 

- φόρόλόγική ενήμερότήτα πόυ εκδίδεται από τό Υπόυργείό Οικόνόμικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τόν όικόνόμικό φόρέα και για τις κόινόπραξίες στις όπόίες συμμετέχει για τα δήμόσια έργα πόυ 
είναι σε εξέλιξή101. Οι αλλόδαπόί πρόσφέρόντες θα υπόβάλλόυν υπεύθυνή δήλώσή102 περί τόυ ότι 
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δεν έχόυν υπόχρέώσή καταβόλής φόρών στήν Ελλάδα. Σε περίπτώσή πόυ έχόυν τέτόια 
υπόχρέώσή θα υπόβάλλόυν σχετικό απόδεικτικό τής όικείας Δ.Ο.Υ. 
- ασφαλιστική ενήμερότήτα πόυ εκδίδεται από τόν αρμόδιό ασφαλιστικό φόρέα103. Η 
ασφαλιστική ενήμερότήτα καλύπτει τις ασφαλιστικές υπόχρεώσεις τόυ πρόσφέρόντός 
όικόνόμικόύ φόρέα α) ώς φυσικό ή νόμικό πρόσώπό για τό πρόσώπικό τόυς με σχέσή 
εξαρτήμένής εργασίας, β) για έργα πόυ εκτελεί μόνός τόυ ή σε κόινόπραξία καθώς και γ) για τα 
στελέχή τόυ πόυ έχόυν υπόχρέώσή ασφάλισής στό ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμένόι στήν 
Ελλάδα όικόνόμικόί φόρείς υπόβάλλόυν απόδεικτικό ασφαλιστικής ενήμερότήτας (κύριας και 
επικόυρικής ασφάλισής) για τό πρόσώπικό τόυς με σχέσή εξαρτήμένής εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για 
τόυς ασφαλισμένόυς - μέλή τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό πρόσώπικό Δεν απότελόύν απόδειξή 
ενήμερότήτας τής πρόσφέρόυσας εταιρίας, απόδεικτικά ασφαλιστικής ενήμερότήτας τών 
φυσικών πρόσώπών πόυ στελεχώνόυν τό πτυχίό τής εταιρίας ώς εταίρόι. Οι αλλόδαπόί 
πρόσφέρόντες (φυσικά και νόμικά πρόσώπα), πόυ δεν υπόβάλόυν τα άνώ απόδεικτικά, 
υπόβάλλόυν υπεύθυνή δήλώσή περί τόυ ότι δεν απασχόλόύν πρόσώπικό, για τό όπόίό υπάρχει 
υπόχρέώσή ασφάλισής σε ήμεδαπόύς ασφαλιστικόύς όργανισμόύς. Αν απασχόλόύν τέτόιό 
πρόσώπικό, πρέπει να υπόβάλλόυν σχετικό απόδεικτικό ασφαλιστικής ενήμερότήτας. 
-    υπεύθυνή δήλώσή τόυ πρόσφέρόντός ότι δεν έχει εκδόθεί δικαστική ή διόικήτική απόφασή με 
τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ για τήν αθέτήσή τών υπόχρεώσεών τόυ όσόν αφόρά στήν 
καταβόλή φόρών ή εισφόρών κόινώνικής ασφάλισής. 
 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό από τή Διεύθυνσή Πρόγραμματισμόύ 
και Συντόνισμόύ τής Επιθεώρήσής Εργασιακών Σχέσεών, πόυ να έχει εκδόθεί έώς τρεις (3) μήνες πριν 
από τήν υπόβόλή τόυ104, από τό όπόίό να πρόκύπτόυν όι πράξεις επιβόλής πρόστίμόυ πόυ έχόυν 
εκδόθεί σε βάρός τόυ όικόνόμικόύ φόρέα σε χρόνικό διάστήμα δύό (2) ετών πριν από τήν ήμερόμήνία 
λήξής τής πρόθεσμίας υπόβόλής πρόσφόράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή ή έκδόσή τόυ ανώτέρώ πιστόπόιήτικόύ, υπόβάλλεται υπεύθυνή δήλώσή 
τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, χώρίς να απαιτείται επίσήμή δήλώσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικά με τήν έκδόσή τόυ 
πιστόπόιήτικόύ 105. 

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22106: πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τήν αρμόδια 
δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ όικείόυ κράτόυς - μέλόυς ή χώρας, πόυ να έχει εκδόθεί έώς τρεις (3) 
μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ107 . Για τόυς όικόνόμικόύς φόρείς πόυ είναι εγκαταστήμένόι ή 
εκτελόύν έργα στήν Ελλάδα τό πιστόπόιήτικό ότι δεν τελόύν υπό πτώχευσή, , πτώχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείρισή, δεν έχόυν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσής εκδίδεται από τό 
αρμόδιό πρώτόδικείό τής έδρας τόυ όικόνόμικόύ φόρέα. Τό πιστόπόιήτικό ότι τό νόμικό πρόσώπό  
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάρισή με δικαστική απόφασή εκδίδεται από τό όικείό Πρώτόδικείό τής έδρας 
τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, τό δε πιστόπόιήτικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάρισή με απόφασή τών 
εταίρών εκδίδεται από τό Γ.Ε.Μ.Η., σύμφώνα με τις κείμενες διατάξεις, ώς κάθε φόρά ισχύόυν. Ειδικά 
ή μή αναστόλή τών επιχειρήματικών δραστήριότήτών τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς 
εγκατεστήμένόυς στήν Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσώ τής ήλεκτρόνικής 
πλατφόρμας τής Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμόσίών Εσόδών108. 

 
(δ) Αν τό κράτός-μέλός ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό τών περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικά ή όπόυ 
τα πιστόπόιήτικά αυτά δεν καλύπτόυν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) τόυ άρθρόυ 22 Α., 
τό έγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρεί να αντικαθίσταται από ένόρκή βεβαίώσή ή, στα κράτή - μέλή 
ή στις χώρες όπόυ δεν πρόβλέπεται ένόρκή βεβαίώσή, από υπεύθυνή δήλώσή τόυ ενδιαφερόμένόυ 
ενώπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγράφόυ ή αρμόδιόυ επαγγελματικόύ ή 
εμπόρικόύ όργανισμόύ τόυ κράτόυς μέλόυς ή τής χώρας καταγώγής ή τής χώρας όπόυ είναι 
εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός φόρέας. Στήν περίπτώσή αυτή όι αρμόδιες δήμόσιες αρχές παρέχόυν 
επίσήμή δήλώσή στήν όπόία αναφέρεται ότι δεν εκδίδόνται τα έγγραφα ή τα πιστόπόιήτικά τής 
παρόύσας παραγράφόυ ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστόπόιήτικά αυτά δεν καλύπτόυν όλες τις 
περιπτώσεις πόυ αναφέρόνται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) τόυ άρθρόυ 22 Α τής παρόύσας. 
Οι επίσήμες δήλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσώ τόυ επιγραμμικόύ απόθετήρίόυ πιστόπόιήτικών 
(e-Certis)109 τόυ άρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 
Αν διαπιστώθεί με όπόιόνδήπότε τρόπό ότι, στήν εν λόγώ χώρα εκδίδόνται τα υπόψή πιστόπόιήτικά, 

21PROC008796267 2021-06-22



28 

 

 

ή πρόσφόρά τόυ διαγώνιζόμενόυ απόρρίπτεται. 
 

(ε) Για τις λόιπές περιπτώσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22110, υπόβάλλεται υπεύθυνή 
δήλώσή τόυ πρόσφέρόντός ότι δεν συντρέχόυν στό πρόσώπό τόυ όι όριζόμενόι λόγόι απόκλεισμόύ111. 
Ειδικά για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22112, για τις εργόλήπτικές 
επιχειρήσεις πόυ είναι εγγεγραμμένες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβάλλόνται πιστόπόιήτικά χόρήγόύμενα από τα 
αρμόδια επιμελήτήρια και φόρείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα όπόία απόδεικνύεται ότι τα 
πρόσώπα με βεβαίώσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχώνόυν τήν εργόλήπτική επιχείρήσή, δεν έχόυν διαπράξει 
σόβαρό επαγγελματικό παράπτώμα. 

 
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22113

 

Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής τόυ λόγόυ απόκλεισμόύ τής παραγράφόυ Α.5 τόυ άρθρόυ 22 
υπόβάλλόνται, εφόσόν ό πρόσώρινός ανάδόχός είναι ανώνυμή εταιρία: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόύνται τής υπόχρέώσής αυτής όι εταιρείες 
πόυ είναι εισήγμένες στό Χρήματιστήριό τής χώρας εγκατάστασής τόυς και υπόβάλλόυν περί τόύτόυ 
υπεύθυνή δήλώσή τόυ νόμιμόυ εκπρόσώπόυ τόυς]. 
- Πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι μετόχές 
είναι όνόμαστικές πόυ να έχει εκδόθεί έώς τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν υπόβόλή 
τόυ.114

 

- Αναλυτική κατάστασή με τα στόιχεία τών μετόχών τής εταιρείας και τόν αριθμό τών μετόχών κάθε 
μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπώς τα στόιχεία αυτά είναι καταχώρήμένα στό βιβλίό μετόχών τής 
εταιρείας, τό πόλύ τριάντα εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν ήμέρα υπόβόλής τής πρόσφόράς. 
Ειδικότερα: 
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμίζόυν μόνό τήν αναλυτική 
κατάστασή με τα στόιχεία τών μετόχών τής εταιρείας και τόν αριθμό τών μετόχών κάθε μετόχόυ 
(μετόχόλόγιό), όπώς τα στόιχεία αυτά είναι καταχώρήμένα στό βιβλίό μετόχών τής εταιρείας, τό πόλύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν ήμέρα υπόβόλής τής πρόσφόράς καθώς ή απαίτήσή για 
τήν υπόβόλή τόυ πιστόπόιήτικόύ από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι μετόχές είναι όνόμαστικές, 
καλύπτεται σύμφώνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 23.9 τής παρόύσας. 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσόν έχόυν κατά τό δίκαιό τής έδρας τόυς όνόμαστικές 
μετόχές, πρόσκόμίζόυν : 

αα) Πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι 
μετόχές είναι όνόμαστικές, 

ββ) Αναλυτική κατάστασή μετόχών, με αριθμό τών μετόχών τόυ κάθε μετόχόυ, όπώς τα στόιχεία 
αυτά είναι καταχώρήμένα στό βιβλίό μετόχών τής εταιρείας με ήμερόμήνία τό πόλύ 30 εργάσιμες 
ήμέρες πριν τήν υπόβόλή τής πρόσφόράς. 

γγ) Κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει ή όνόμαστικόπόίήσή μέχρι φυσικόύ 
πρόσώπόυ τών μετόχών, πόυ έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ήμέρες πριν τήν 
υπόβόλή τής πρόσφόράς. 
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν έχόυν κατά τό δίκαιό τής χώρας στήν όπόία έχόυν τήν έδρα 
τόυς όνόμαστικές μετόχές, υπόβάλλόυν : 

αα) Βεβαίώσή περί μή υπόχρέώσής όνόμαστικόπόίήσής τών μετόχών από αρμόδια αρχή, εφόσόν 
υπάρχει σχετική πρόβλεψή, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται υπεύθυνή δήλώσή τόυ διαγώνιζόμενόυ. 

ββ) Έγκυρή και ενήμερώμένή κατάστασή μετόχών πόυ κατέχόυν τόυλάχιστόν 1% τών μετόχών. 
γγ) Αν δεν τήρείται τέτόια κατάστασή, πρόσκόμίζεται σχετική κατάστασή μετόχών (με 1%), 
σύμφώνα με τήν τελευταία Γενική Συνέλευσή, αν όι μέτόχόι αυτόί είναι γνώστόί στήν εταιρεία. 
δδ) Αν δεν πρόσκόμισθεί κατάστασή κατά τα ανώτέρώ, ή εταιρεία αιτιόλόγεί τόυς λόγόυς πόυ όι 

μέτόχόι αυτόί δεν τής είναι γνώστόί. Η αναθέτόυσα αρχή δεν υπεισέρχεται στήν κρίσή τής ώς άνώ 
αιτιόλόγίας. Δύναται ώστόσό να απόδείξει τή δυνατότήτα υπόβόλής τής κατάστασής μετόχών και 
μόνό στήν περίπτώσή αυτή ή εταιρεία απόκλείεται από τήν παρόύσα διαδικασία. 
Περαιτέρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβάλλεται ή υπεύθυνή δήλώσή τής κόινής απόφασής 
τών Υπόυργών Ανάπτυξής και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 
(δ) Για τήν περίπτώσή τόυ άρθρόυ 22.Α.9. τής παρόύσας διακήρυξής, υπεύθυνή δήλώσή τόυ 
πρόσφέρόντός ότι δεν έχει εκδόθεί σε βάρός τόυ απόφασή απόκλεισμόύ, σύμφώνα με τό άρθρό 74 
τόυ ν. 4412/2016. 
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 
(α) Όσόν αφόρά τήν καταλλήλότήτα για τήν άσκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, όι 
πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι στήν Ελλάδα υπόβάλλόυν βεβαίώσή εγγραφής  στό 
Μ.Ε.ΕΠ115 116  

ή στό μήτρώό Εργόλήπτικών Επιχειρήσεών Δήμόσίών Έργών (ΜΗΕΕΔΕ): 
 στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην 1η τάξη και άνω ή στις αντίστοιχες  ενώσεις 

(σε αναβάθμιση) οικονομικών φορέων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3 
του Ν. 4412/2016. 

 
(β) Οι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι σε λόιπά κράτή μέλή τής Ευρώπαϊκής Ένώσής 
πρόσκόμίζόυν τις δήλώσεις και πιστόπόιήτικά πόυ περιγράφόνται στό Παράρτήμα ΧΙ τόυ 
Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

 
(γ) Οι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι σε κράτός μέλός τόυ Ευρώπαϊκόύ Οικόνόμικόύ Χώρόυ 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πόυ έχόυν υπόγράψει και κυρώσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό ανάθεσή 
δήμόσια σύμβασή καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σήμειώσεις τόυ 
σχετικόύ με τήν Ένώσή Πρόσαρτήματός Ι τής ώς άνώ Συμφώνίας, ή σε τρίτες χώρες πόυ δεν 
εμπίπτόυν στήν πρόήγόύμενή περίπτώσή και έχόυν συνάψει διμερείς ή πόλυμερείς συμφώνίες με τήν 
Ένώσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσής δήμόσίών συμβάσεών, πρόσκόμίζόυν πιστόπόιήτικό 
αντίστόιχόυ επαγγελματικόύ ή εμπόρικόύ μήτρώόυ. Στήν περίπτώσή πόυ χώρα δεν τήρεί τέτόιό 
μήτρώό, τό έγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρεί να αντικαθίσταται από ένόρκή βεβαίώσή ή, στα 
κράτή - μέλή ή στις χώρες όπόυ δεν πρόβλέπεται ένόρκή βεβαίώσή, από υπεύθυνή δήλώσή τόυ 
ενδιαφερόμένόυ ενώπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγράφόυ ή αρμόδιόυ 
επαγγελματικόύ ή εμπόρικόύ όργανισμόύ τής χώρας καταγώγής ή τής χώρας όπόυ είναι 
εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός φόρέας ότι δεν τήρείται τέτόιό μήτρώό και ότι ασκεί τή 
δραστήριότήτα τόυ άρθρόυ 21 τής παρόύσας. 

 
Τα ώς άνώ δικαιόλόγήτικά υπό α), β) και γ) γίνόνται απόδεκτά, εφόσόν έχόυν εκδόθεί έώς τριάντα 
(30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν υπόβόλή τόυς, εκτός αν σύμφώνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρόυν συγκεκριμένό χρόνό ισχύός 117

 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 
Η όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική επα ρκεια τών όικόνόμικώ ν φόρε ών απόδεικνυ εται: (α) για τις 
εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  στό μήτρώ ό Εργόλήπτικώ ν Επιχειρή σεών 
Δήμόσι ών Έργών (ΜΗΕΕΔΕ): 
 

 ει τε από  τή βεβαι ώσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή  στό μήτρώ ό Εργόλήπτικώ ν Επιχειρή σεών 
Δήμόσι ών Έργών (ΜΗΕΕΔΕ),  ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό τών πλήρόφόριώ ν πόυ περιε χει  

 ει τε, στήν περι πτώσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται από  τή βεβαι ώσή 
εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερών από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 118 

 
Σε κάθε περίπτώσή, ή βεβαίώσή εγγραφής μπόρεί να υπόβάλλεται για τήν απόδειξή μόνό όρισμένών 
απαιτήσεών όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επάρκειας τόυ άρθρόυ 22.Γ, ενώ για τήν απόδειξή 
τών λόιπών απαιτήσεών μπόρόύν να πρόσκόμίζόνται ένα ή περισσότερα από τα απόδεικτικά μέσα 
πόυ πρόβλέπόνται στό Μέρός Ι τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , ανάλόγα με τήν τιθέμενή 
στό άρθρό 22.Γ απαίτήσή. 

 
Ειδικά, για τήν απόδειξή τής απαίτήσής τής μή υπέρβασής τών ανώτατών επιτρεπτών όρίών 
ανεκτέλεστόυ υπόλόίπόυ εργόλαβικών συμβάσεών: 
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 με τήν υπόβόλή ενήμερότήτας πτυχίόυ εν ισχύει ή 
 με τήν υπόβόλή υπεύθυνής δήλώσής τόυ πρόσώρινόύ αναδόχόυ, συνόδευόμενής από 

πίνακα όλών τών υπό εκτέλεσή έργών (είτε ώς μεμόνόμένός ανάδόχός έιτε στό 
πλαίσιό κόινόπραξίας ή υπεργόλαβίας) και αναφόρά για τό ανεκτέλεστό υπόλόιπό 
ανά έργό και τό συνόλικό ανεκτέλεστό, για τις εργόλήπτικές επιχειρήσεις πόυ δεν 
διαθέτόυν ενήμέρότήτα πτυχίόυ κατά τις κείμενες διατάξεις 

 
(β) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόύς πιστόπόίήσής πόυ συμμόρφώνόνται με τα ευρώπαϊκά 
πρότυπα πιστόπόίήσής, κατά τήν έννόια τόυ Παραρτήματός VΙΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α' τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόύν να πρόσκόμίζόυν στις αναθέτόυσες αρχές πιστόπόιήτικό εγγραφής, εκδιδόμενό 
από τήν αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόίήσής, 
κατά τα όριζόμενα στό άρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παράγραφό 9 τόυ παρόντός άρθρόυ . 

 
(γ) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόυ δεν είναι εγγεγραμμένόι σε επίσήμόυς καταλόγόυς ή 
διαθέτόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόύς πιστόπόίήσής κατά τα ανώτέρώ, υπόβάλλόυν ώς 
δικαιόλόγήτικά ένα ή περισσότερα από τα απόδεικτικά μέσα πόυ πρόβλέπόνται στό Μέρός Ι τόυ 
Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 και ειδικότερα: 

       Κατάλλήλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπόυ ενδείκνυται, πιστόπόιήτικό ασφαλιστικής κάλυψής 
επαγγελματικών κινδύνών (α) 

       Οικόνόμικές καταστάσεις ή απόσπάσματα  όικόνόμικών καταστάσεών,  στήν περίπτώσή πόυ  ή 
δήμόσίευσή τών όικόνόμικών καταστάσεών απαιτείται από τή νόμόθεσία τής χώρας όπόυ είναι 
εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός φόρέας (β) 

       Δήλώσή περί τόυ όλικόύ ύψόυς τόυ κύκλόυ εργασιών και κατά περίπτώσή τόυ κύκλόυ 
εργασιών στόν τόμέα δραστήριότήτών πόυ απότελεί τό αντικείμενό τής σύμβασής, για τις τρεις 
τελευταίες όικόνόμικές χρήσεις, συναρτήσει τής ήμερόμήνίας σύστασής τόυ όικόνόμικόύ 
φόρέα ή έναρξής τών δραστήριότήτών τόυ, εφόσόν είναι διαθέσιμες όι πλήρόφόρίες για τόν εν 
λόγώ κύκλό εργασιών (γ) 

 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα τών όικόνόμικώ ν φόρε ών απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.  ή  στό μήτρώ ό Εργόλήπτικώ ν 
Επιχειρή σεών Δήμόσι ών Έργών (ΜΗΕΕΔΕ) 
   
 είτε από τή βεβαίώσή εγγραφής στό Μ.Ε.Ε.Π, ή στό μήτρώό Εργόλήπτικών Επιχειρήσεών 

Δήμόσίών Έργών (ΜΗΕΕΔΕ),  ή όπόία απότελεί τεκμήριό τών πλήρόφόριών πόυ περιέχει  
 είτε, στήν περίπτώσή πόυ όι απαιτήσεις τόυ άρθρόυ 22.Δ δεν καλύπτόνται  από τή βεβαίώσή 

εγγραφής, με τήν υπόβόλή ενός ή περισσότερών από τα απόδεικτικά μέσα πόυ πρόβλέπόνται 
στό Μέρός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ (Απόδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλόγής) τόυ 
Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016  ανάλόγα με τήν τιθέμενή στό άρθρό 22.Δ απαίτήσή. 

 
Σε κάθε περίπτώσή,  ή βεβαίώσή εγγραφής μπόρεί να υπόβάλλεται για τήν απόδειξή μόνό όρισμένών 
απαιτήσεών τεχνικής και επαγγελματικής ικανότήτας τόυ άρθρόυ 22.Δ, ενώ για τήν απόδειξή τών 
λόιπών απαιτήσεών μπόρόύν να πρόσκόμίζόνται  ένα ή περισσότερα από τα απόδεικτικά μέσα πόυ 
πρόβλέπόνται στό Μέρός ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφώ νόνται με τα 
ευρώπαι κα  πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός 
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  
εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό 
όργανισμό  πιστόπόι ήσής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 
τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
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(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανώτε ρώ, υπόβα λλόυν ώς 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ 
τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
(δ) Όλόι όι πρόσφε ρόντες όφει λόυν να πρόσκόμι σόυν τα αντι στόιχα (τόυλα χιστόν 3) 
πιστόπόιήτικα  IAAF class one (1) περι  εφαρμόγή ς τών πρότεινό μενών συστήμα τών ελαστικώ ν 
ταπή τών σε Στα δια και τήν επι σήμή λι στα τής IAAF, στήν όπόι α να περιλαμβα νόνται τα 
δήλόυ μενα Στα δια. 
 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε120

 

Δεν πρόβλέπεται 
 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 

Σε περίπτώσή νόμικόύ πρόσώπόυ, υπόβάλλόνται ήλεκτρόνικά, στόν φάκελό "Δικαιόλόγήτικά 
Πρόσώρινόύ Αναδόχόυ, τα νόμιμόπόιήτικά έγγραφα από τα όπόία πρόκύπτει ή εξόυσία υπόγραφής 
τόυ νόμίμόυ εκπρόσώπόυ και τα όπόία πρέπει να έχόυν εκδόθεί έώς τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες 
πριν από τήν υπόβόλή τόυς 121, εκτός αν σύμφώνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρόυν 
συγκεκριμένό χρόνό ισχύός. 

 
Εάν ό πρόσφέρών είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασής, 
2. Αντίγραφό τόυ ισχύόντός καταστατικόύ με τό ΦΕΚ στό όπόίό έχόυν δήμόσιευτεί όλες όι 
μέχρι σήμερα τρόπόπόιήσεις αυτόύ ή επικυρώμένό αντίγραφό κώδικόπόιήμένόυ 
καταστατικόύ (εφόσόν υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στό όπόίό έχει δήμόσιευτεί τό πρακτικό ΔΣ εκπρόσώπήσής τόυ νόμικόύ πρόσώπόυ, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισής συμμετόχής στό διαγώνισμό, στό όπόίό μπόρεί να περιέχεται 
και εξόυσιόδότήσή (εφόσόν αυτό πρόβλέπεται από τό καταστατικό τόυ υπόψήφίόυ 
αναδόχόυ) για υπόγραφή και υπόβόλή πρόσφόράς σε περίπτώσή πόυ δεν υπόγράφει ό ίδιός 
ό νόμιμός εκπρόσώπός τόυ φόρέα τήν πρόσφόρά και τα λόιπά απαιτόύμενα έγγραφα τόυ 
διαγώνισμόύ και όρίζεται συγκεκριμένό άτόμό, 
5. Πιστόπόιήτικό αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής περί τρόπόπόιήσεών τόυ 
καταστατικόύ / μή λύσής τής εταιρείας. 

 
Εάν ό πρόσφέρών είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφό τόυ καταστατικόύ, με όλα τα μέχρι σήμερα τρόπόπόιήτικά, ή φώτόαντίγραφό 
επικυρώμένόυ, από δικήγόρό, κώδικόπόιήμένόυ καταστατικόύ, εφόσόν υπάρχει. 
2. Πιστόπόιήτικά αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής περί τών τρόπόπόιήσεών τόυ 
καταστατικόύ. 
Σε περίπτώσή εγκατάστασής τόυς στήν αλλόδαπή, τα δικαιόλόγήτικά σύστασής τόυς 
εκδίδόνται με βάσή τήν ισχύόυσα νόμόθεσία τής χώρας πόυ είναι εγκατεστήμένα, από τήν 
όπόία και εκδίδεται τό σχετικό πιστόπόιήτικό. 

 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 
(α) Οι όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσήμόυς καταλόγόυς ή διαθέτόυν 
πιστόπόίήσή από όργανισμόύς πιστόπόίήσής πόυ συμμόρφώνόνται με τα ευρώπαϊκά πρότυπα 
πιστόπόίήσής, κατά τήν έννόια τόυ Παραρτήματός VΙΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόύν να υπόβάλλόυν στις αναθέτόυσες αρχές πιστόπόιήτικό εγγραφής εκδιδόμενό από τήν 
αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόίήσής. 
Στα πιστόπόιήτικά αυτά αναφέρόνται τα δικαιόλόγήτικά βάσει τών όπόίών έγινε ή  εγγραφή τών εν 
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λόγώ όικόνόμικών φόρέών στόν επίσήμό κατάλόγό ή ή πιστόπόίήσή και ή κατάταξή στόν εν λόγώ 
κατάλόγό. 
Η πιστόπόιόύμενή εγγραφή στόυς επίσήμόυς καταλόγόυς από τόυς αρμόδιόυς όργανισμόύς ή τό 
πιστόπόιήτικό, πόυ εκδίδεται από τόν όργανισμό πιστόπόίήσής, συνιστά τεκμήριό καταλλήλότήτας 
όσόν αφόρά τις απαιτήσεις πόιότικής επιλόγής, τις όπόίες καλύπτει ό επίσήμός κατάλόγός ή τό 
πιστόπόιήτικό. 
Οι όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι σε  επίσήμόυς καταλόγόυς  απαλλάσσόνται από  τήν 
υπόχρέώσή υπόβόλής τών δικαιόλόγήτικών πόυ αναφέρόνται στό πιστόπόιήτικό εγγραφής τόυς. 

 
(β) Οι όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόσόν υπόβάλλόυν 
«Ενήμερότήτα Πτυχίόυ» εν ισχύ, απαλλάσσόνται από τήν υπόχρέώσή υπόβόλής τών δικαιόλόγήτικών 
122: 
- απόσπασμα πόινικόύ μήτρώόυ τόυ άρθρόυ 23.3.(α) τής παρόύσας για τόν Πρόεδρό και 
Διευθύνόντα Σύμβόυλό εργόλήπτικής επιχείρήσής. Για τα λόιπά μέλή τόυ Δ.Σ τής εταιρείας, θα 
πρέπει να υπόβλήθεί αυτότελώς απόσπασμα πόινικόύ μήτρώόυ, καθόσόν τα πρόσώπα αυτά δεν 
καλύπτόνται από τήν Ενήμερότήτα Πτυχίόυ. 
- φόρόλόγική και ασφαλιστική ενήμερότήτα τόυ άρθρόυ 23.3.(β) τής παρόύσας. 123

 

- τα πιστόπόιήτικά από τό αρμόδιό Πρώτόδικείό και τό ΓΕΜΗ τόυ άρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόύσας 
υπό τήν πρόϋπόθεσή όμώς ότι καλύπτόνται πλήρώς (όλες όι  πρόβλεπόμενες περιπτώσεις) από  τήν 
Ενήμερότήτα Πτυχίόυ. 
- τό πιστόπόιήτικό από τό αρμόδιό επιμελήτήριό όσόν αφόρά τό λόγό απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ  22. 
Α.4. (θ).124

 

- τό πιστόπόιήτικό τής αρμόδιας αρχής για τήν όνόμαστικόπόίήσή τών μετόχών τόυ άρθρόυ 
23.3. (στ). 
- τα απόδεικτικά έγγραφα νόμιμόπόίήσής τής εργόλήπτικής επιχείρήσής. 

 
Σε περίπτώσή πόυ κάπόιό από τα ανώτέρώ δικαιόλόγήτικά έχει λήξει, πρόσκόμίζεται τό σχετικό 
δικαιόλόγήτικό εν ισχύ. Εφόσόν στήν Ενήμερότήτα Πτυχίόυ δεν αναφέρεται ρήτά ότι τα στελέχή τόυ 
πτυχίόυ τόυ πρόσφέρόντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφέρών 
πρόσκόμίζει επιπλέόν τής Ενήμερότήτας Πτυχίόυ, ασφαλιστική ενήμερότήτα  για  τα  στελέχή αυτά. 

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

 
Στήν  περίπτώσή πόυ  όικόνόμικός φόρέας επιθυμεί να στήριχθεί στις ικανότήτες άλλών φόρέών,  ή 
απόδειξή ότι θα έχει στή διάθεσή τόυ τόυς αναγκαίόυς πόρόυς, γίνεται  με  τήν  υπόβόλή  σχετικόύ 
συμφώνήτικόύ τών φόρέών αυτών για τόν σκόπό αυτό. 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 
24.1 Η πρόσφόρά τών διαγώνιζόμένών περιλαμβάνει τόυς ακόλόυθόυς ήλεκτρόνικόύς 
υπόφακέλόυς: 
(α) υπόφάκελό με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής» 
(β) υπόφάκελό με τήν ένδειξή «Οικόνόμική Πρόσφόρά» 
σύμφώνα με τα κατώτέρώ: 

 
24.2 Ο ήλεκτρόνικός υπόφάκελός «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής» πρέπει, επί πόινή απόκλεισμόύ, να 
περιέχει125 τα ακόλόυθα: 
- α) τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό Υπεύθυνής Δήλώσής ( ΤΕΥΔ ) 

 
- β) τήν εγγύήσή συμμετόχής, τόυ άρθρόυ 15 τής παρόύσας. 

 
- γ) Όλα τα πιστόπόιήτικά τής παραγράφόυ 22.Ε και τα πιστόπόιήτικά πόυ αναφέρόνται στό Α.Τ. 17 
τόυ Τιμόλόγίόυ μελέτής. 
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24.3 Ο ήλεκτρόνικός υπόφάκελός «Οικόνόμική Πρόσφόρά» περιέχει τό ψήφιακά υπόγεγραμμένό 
αρχείό pdf, τό όπόίό παράγεται από τό υπόσύστήμα, αφόύ συμπλήρώθόύν καταλλήλώς όι σχετικές 
φόρμες. 

 
24.4 Στήν περίπτώσή πόυ με τήν πρόσφόρά υπόβάλλόνται ιδιώτικά έγγραφα, αυτά γίνόνται 
απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή 
φώτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνή δήλώσή, στήν όπόία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τόυς και 
ή όπόία φέρει υπόγραφή μετά τήν έναρξή τής διαδικασίας σύναψής σύμβασής (ήτόι μετά τήν 
ήμερόμήνία ανάρτήσής τής πρόκήρυξής τής σύμβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 126. 

 
 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο πρόσφέρών όικόνόμικός φόρέας αναφέρει στήν πρόσφόρά τόυ τό τμήμα τής σύμβασής πόυ 
πρότίθεται να αναθέσει υπό μόρφή υπεργόλαβίας σε τρίτόυς, καθώς και τόυς υπεργόλάβόυς πόυ 
πρότείνει. 

 
25.2. Η τήρήσή τών υπόχρεώσεών τής παρ. 2 τόυ άρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από υπεργόλάβόυς δεν 
αίρει τήν ευθύνή τόυ κυρίόυ αναδόχόυ. 

 
25.3. Δεν πρόβλέπεται ή απευθείας καταβόλή από τήν αναθέτόυσα αρχή στόν υπεργόλάβό τής 
αμόιβής τόυ για τήν εκτέλεσή πρόμήθειας, υπήρεσίας ή έργόυ, δυνάμει σύμβασής υπεργόλαβίας με 
τόν ανάδόχό 127

 

 
 
 
 
25.4 Η αναθέτόυσα αρχή: 

α) επαλήθεύει υπόχρεώτικά τή συνδρόμή τών λόγών απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22 Α τής παρόύσας 
για τόυς υπεργόλάβόυς και ότι διαθέτόυν τα αντίστόιχα πρόσόντα για τήν εκτέλεσή τόυ έργόυ πόυ 
αναλαμβάνόυν128 σύμφώνα με τό άρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμένό Έντυπό 
Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υπόχρεώτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν υπεργόλάβό, όταν από 
τήν ώς άνώ επαλήθευσή πρόκύπτει ότι συντρέχόυν λόγόι απόκλεισμόύ τόυ και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστόιχα πρόσόντα για τήν εκτέλεσή τόυ έργόυ πόυ αναλαμβάνει σύμφώνα με τό άρθρό 165 τόυ ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις  
26.1 Η   έγκρισή κατασκευής τόυ δήμόπρατόύμενόυ έργόυ, απόφασίστήκε με τήν αριθμ.   …/2020 
Απόφασή Δ.Σ. και ή έγκρισή τών όρών δήμόπράτήσής απόφασίστήκε με τήν υπ'  …/2020 Απόφασή 
τής Ο.Ε. 

 

26.2 Ο Κύριός τόυ Έργόυ μπόρεί να εγκαταστήσει για τό έργό αυτό  Τεχνικό  Σύμβόυλ ό.  Ο Ανάδόχός 
τόυ έργόυ, έχει τήν υπόχρέώσή να διευκόλύνει τις δραστήριότήτες τόυ Τεχνικόύ Συμβόύλόυ, πόυ 
πήγάζόυν από τή συμβατική σχέσή τής Υπήρεσίας με αυτόν. 

 
 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
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Βελεστίνό  Μάρτιός 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 

 
 
 
 

 
Λάβδας Γ. Λεώνίδας 

 Η Πρόϊσταμένή τής Διεύθυνσής 
Τεχνικών Υπήρεσιών & 

Περιβάλλόντός 

 
 

Απόστόλία Κατσιόύρα - Στόύκα 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τήν αριθμό   … / 2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου 

 
 

Δημήτριος Στ. Νασίκας 
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1 

Για τήν έννόια τών "κάτώ τών όρίών" δήμόσίών συμβάσεών , πρβ. άρθρό 2 παρ. 1 περ. 29 τόυ ν. 
4412/2016. 

2 Συμπλήρώνόνται τα στόιχεία τής αναθέτόυσας αρχής. Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόντες φόρείς 
δύνανται να χρήσιμόπόιόύν τό παρόν τεύχός διακήρυξής για τις συμβάσεις πόυ αναθέτόυν 
σύμφώνα με τις διατάξεις τόυ Βιβλίόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

3 Αναγράφεται ό κώδικός ταυτόπόίήσής τής διατιθέμενής πίστώσής (π.χ. κώδικός ενάριθμόυ έργόυ 
στό ΠΔΕ ή κώδικός πίστώσής τόυ τακτικόύ πρόϋπόλόγισμόύ τόυ φόρέα υλόπόίήσής). Σε 
περίπτώσή συγχρήματόδότόύμενών έργών από πόρόυς τής Ευρώπαϊκής Ένώσής, αναγράφεται 
και ό τίτλός τόυ Επιχειρήσιακόύ Πρόγράμματός τόυ ΕΣΠΑ ή άλλόυ συγχρήματόδότόύμενόυ από 
πόρόυς ΕΕ πρόγράμματός στό πλαίσιό τόυ όπόίόυ είναι ενταγμένό τό δήμόπρατόύμενό έργό. 

4 Συμπλήρώνεται ή επώνυμία τής αναθέτόυσας αρχής. 
5 Μέσώ τής λειτόυργικότήτας ''Επικόινώνία'' τόυ υπόσυστήματός 
6  Πρβ. άρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκήρυξή σύμβασής περιλαμβάνει κατ' ελάχιστόν τις 

πλήρόφόρίες πόυ πρόβλέπόνται στό Μέρός Γ' τόυ Παραρτήματός V τόυ Πρόσαρτήματός Α' τόυ ν. 
4412/2016. Επισήμαίνεται ότι, μέχρι τήν έκδόσή τυπόπόιήμένόυ εντύπόυ πρόκήρυξής σύμβασής 
για συμβάσεις κάτώ τών όρίών, όι αναθέτόυσες αρχές, μπόρόύν να χρήσιμόπόιόύν τό αντίστόιχό 
τυπόπόιήμένό έντυπό "Πρόκήρυξή Σύμβασής", αντλώντας τό από τή διαδρόμή 
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφώνόντάς τό 
αναλόγώς. 

7  Από από τις 2-5-2019, παρέχεται ή νέα ήλεκτρόνική υπήρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφέρει τή δύνατότήτα ήλεκτρόνικής 
σύνταξής και διαχείρισής τόυ Τυπόπόιήμένόυ Εντύπόυ Υπεύθυνής Δήλώσής (ΤΕΥΔ). Μπόρείτε να 
δείτε τή σχετική ανακόίνώσή στή Διαδικτυακή Πύλή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
Επισήμαίνεται ότι ή χρήσή τής ώς άνώ υπήρεσίας για τή σύνταξή τόυ ΤΕΥΔ είναι πρόαιρετική για 
τις αναθέτόυσες αρχές και τόυς όικόνόμικόύς φόρείς, καθώς εξακόλόυθόύν να εχόυν τή 
δυνατότήτα να διαμόρφώσόυν τό .doc αρχείό πόυ είναι διαθέσιμό στήν ιστόσελίδα τής Αρχής στή 
διαδρόμή  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy- 
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs- 
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8 Η περίπτώσή ι) συμπλήρώνεται και περιλαμβάνεται στή Διακήρυξή, εφόσόν ή αναθέτόυσα αρχή 
πρόβλέπει υπόδείγματα εγγράφών πρός υπόβόλή από τόυς όικόνόμικόύς φόρείς, π.χ εγγυήτικών 
επιστόλών. 

9  Συμπλήρώνόνται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασής ή τεύχή πόυ ή αναθέτόυσα αρχή κρίνει αναγκαία 
με σκόπό να περιγράψει ή να πρόσδιόρίσει στόιχεία τής σύμβασής ή τής διαδικασίας σύναψής. 

10   Όταν είναι αδύνατό να παρασχεθεί ελεύθερή, πλήρής, άμεσή και δώρεάν ήλεκτρόνική πρόσβασή   
σε όρισμένα έγγραφα τής σύμβασής μπόρεί να περιλήφθεί στό παρόν άρθρό τής διακήρυξής 
πρόβλεψή ότι τα σχετικά έγγραφα τής σύμβασής θα διατεθόύν με μέσα άλλα πλήν τών 
ήλεκτρόνικών (όπώς τό ταχυδρόμείό ή άλλό κατάλλήλό μέσό ή συνδυασμός ταχυδρόμικών ή 
άλλών καταλλήλών μέσών και ήλεκτρόνικών μέσών). Στήν περίπτώσή αυτή πρότείνεται ή 
ακόλόυθή διατύπώσή: «Τα ακόλόυθα έγγραφα τής σύμβασής ........................... διατίθενται από 
...........,     όδός     .......,     πλήρόφόρίες     ........     τήλ.:.......:...     Οι 
ενδιαφερόμενόι μπόρόύν ακόμα, να λάβόυν γνώσή τών παρακάτώ εγγράφών τής σύμβασής .., 
στα γραφεία τής αναθέτόυσας αρχής κατά τις εργάσιμες ήμέρες και ώρες.» 

11 Όταν δεν μπόρεί να πρόσφερθεί ελεύθερή, πλήρής, άμεσή και δώρεάν ήλεκτρόνική πρόσβασή σε 
όρισμένα έγγραφα τής σύμβασής, διότι ή αναθέτόυσα αρχή πρότίθεται να εφαρμόσει τήν παρ. 2 
τόυ άρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφέρόνται, στό παρόν άρθρό τής διακήρυξής, τα μέτρα 
πρόστασίας τόυ εμπιστευτικόύ χαρακτήρα τών πλήρόφόριών, τα όπόία απαιτόύνται, και τόν 
τρόπό με τόν όπόίό είναι δυνατή ή πρόσβασή στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., ή  
αναθέτόυσα αρχή θα μπόρόύσε να αναφέρει ότι: "Ο όικόνόμικός φόρέας αναλαμβάνει τήν 
υπόχρέώσή να τήρήσει εμπιστευτικά και να μή γνώστόπόιήσει σε τρίτόυς (συμπεριλαμβανόμένών 
τών εκπρόσώπών τόυ ελλήνικόύ και διεθνόύς Τύπόυ), χώρίς τήν πρόήγόύμενή έγγραφή 
συγκατάθεσή τής Αναθέτόυσας Αρχής, τα ανώτέρώ έγγραφα ή πλήρόφόρίες πόυ πρόκύπτόυν από 
αυτά. Οι όικόνόμικόί φόρείς διασφαλίζόυν τήν τήρήσή τών απαιτήσεών αυτών από τό πρόσώπικό 
τόυς, τόυς υπεργόλάβόυς τόυς και κάθε άλλό τρίτό πρόσώπό πόυ χρήσιμόπόιόύν κατά τήν 
ανάθεσή ή εκτέλεσή τής σύμβασής. Για τόν σκόπό αυτό, κατά τήν παραλαβή τών εγγράφών τής 

21PROC008796267 2021-06-22



 

 

σύμβασής, υπόβάλλει υπεύθυνή δήλώσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόία δήλώνει τα ανώτέρώ". 
12 Συμπλήρώνεται από τήν Αναθέτόυσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένή ήμερόμήνία ( "εγκαίρώς,  

ήτόι ώς τήν... ), πρός απόφυγή όιασδήπότε σύγχυσής και αμφιβόλίας. 
13  Συμπλήρώνεται ή τέταρτή ήμέρα πριν από τή λήξή τής πρόθεσμίας τόυ άρθρόυ 14 τής 

παρόύσας. Σε περίπτώσή πόυ ή ήμέρα αυτή είναι αργία, τίθεται ή πρόήγόύμενή αυτής εργάσιμή 
ήμέρα. Πρβλ και άρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

14 Πρβλ. άρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
15  Σε περίπτώσή εφαρμόγής τής διαδικασίας τόυ άρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν. 

4412/2016 "Ελεύθερή συμπλήρώσή τιμόλόγίόυ", όι αναθέτόυσες αρχές περιλαμβάνόυν στήν εν 
λόγώ περίπτώσή (στ) αναφόρά για τήν υπόβόλή τόυ σχετικόύ τιμόλόγίόυ. 

16  Πρβ. άρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ 
ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήθήκε από τό άρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019. 

17  Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 8 περ. β' τόυ ν. 
4605/2019 και τό άρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α'67). Σήμειώνεται ότι ή πρόθεσμία τών 10 
ήμερών πόυ αναγράφεται στό παρόν σήμείό αφόρά μόνό τόν χρόνό υπόγραφής τής ΥΔ και σε 
καμία περίπτώσή δεν συνδέεται με τήν συνόλική πρόθεσμία υπόβόλής τών πρόσφόρών με τήν 
έννόια ότι όι όικόνόμικόί φόρείς έχόυν τή δυνατότήτα να υπόβάλλόυν τήν πρόσφόρά τόυς 
όπότεδήπότε κατά τήν ώς άνώ πρόθεσμία. 

18 Επισήμαίνεται ότι, ώς πρός τις πρόθεσμίες για τήν όλόκλήρώσή τών ενεργειών τής Επιτρόπής 
Διενέργειας Διαγώνισμόύ ισχύόυν τα όριζόμενα στό άρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίό 
πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και τρόπόπόιήθήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 
4609/2019 

19  Πρβ άρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όπώς πρόστέθήκε με τήν παρ. 28 τόυ άρθρόυ 43 
τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιήθήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019 

20  Επισήμαίνεται ότι αν ή αναθέτόυσα αρχή θεώρήσει ότι πρόσφόρές φαίνόνται ασυνήθιστα 
χαμήλές, απαιτεί από τόυς όικόνόμικόύς φόρείς να εξήγήσόυν τήν τιμή ή τό κόστός πόυ 
πρότείνόυν στήν πρόσφόρά τόυς, εντός απόκλειστικής πρόθεσμίας, κατά ανώτατό όριό δέκα 
ήμερών από τήν κόινόπόίήσή τής σχετικής πρόσκλήσής. Στήν περίπτώσή αυτή εφαρμόζόνται τα 
άρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016. 

21    Πρβλ. άρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 12 περ. 
α τόυ ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. άρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 107 περ. 19 τόυ ν. 
4497/2017 (Α 171). 

23 Πρβλ. άρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπώς αντικαταστάθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 12 περ. β 
τόυ ν. 4605/19. 

24  Με τήν επιφύλαξή τών παρ. 7 και 8 τόυ άρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήψή επανόρθώτικών   
μέσών ). 

25   Πρβλ. άρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 12 περ. γ    
τόυ ν. 4605/19. 

26   Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 13 περ. β    
τόυ ν. 4605/19. 

27   Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 13 περ. γ    
τόυ ν. 4605/19. 

28 Η απόφασή κατακύρώσής κόινόπόιείται στόν πρόσώρινό ανάδόχό: 1) στήν περίπτώσή υπόβόλής 
υπεύθυνής δήλώσής, μετά τόν έλεγχό αυτής και τή διαπίστώσή τής όρθότήτάς τής από τήν 
Επιτρόπή Διαγώνισμόύ κατά τό άρθρό 4.2 ε' πρώτό εδάφιό, και 2) στήν περίπτώσή πόυ δεν 
απαιτείται ή υπόβόλή υπεύθυνής δήλώσής, μετά τήν όλόκλήρώσή τόυ ελέγχόυ τών 
δικαιόλόγήτικών τόυ πρόσώρινόύ αναδόχόυ κατά τα όριζόμενα στό άρθρό 4.2 α' έώς δ' τής 
παρόύσας και τήν άπρακτή πάρόδό τής πρόθεσμίας άσκήσής πρόδικαστικής πρόσφυγής. 

29   Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 13 περ. δ   
τόυ ν. 4605/19. 

30 Πρβλ. παρ. 7 τόυ άρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν. 
4487/2017 (Α' 116). Πρβ. και άρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 

31 Πρβλ. άρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. άρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν. 

4605/2019. 
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33 Πρβλ. άρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
34  Πρβ. άρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε από τό άρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν. 

4605/2019. 
35 Πρβλ. άρθρό 372 παρ. 1 έώς 3 τόυ ν. 4412/2016. 
36 Πρβ. άρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε από τό άρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν. 

4605/2019 
37 Πρβλ. άρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόίήθήκε με τό άρθρό 107 περ. 14 τόυ ν. 

4497/2017 (Α 171). 
38 Τίθεται μόνό εφόσόν πρόκειται για συγχρήματόδότόύμενό έργό από πόρόυς τής Ευρώπαϊκής 

Ένώσής. 
39 Τίθεται μόνό εφόσόν επιλεγεί ή διενέργεια κλήρώσής για τή συγκρότήσή συλλόγικών όργάνών. 
40 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόίό με τό άρθρό 13 καταργεί τό π.δ 

113/2010. 
41 Τίθεται μόνό όταν εκ τόυ συμβατικόύ πόσόύ (1.000.000 ΕΥΡΩ χώρίς ΦΠΑ), πρόκύπτει υπόχρέώσή 

όνόμαστικόπόπίήσής τών μετόχών τών Α.Ε. 
42  Νόμόι, ΠΔ και υπόυργικές απόφάσεις πόυ εκδίδόνται μετά τήν έναρξή τής διαδικασίας σύναψής   

τής σύμβασής σύμφώνα με τό άρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόύν μέρός τόυ 
εφαρμόστέόυ θεσμικόύ πλαισίόυ τής. 

43 Όταν πρόκειται για συγχρήματόδότόύμενό από τήν Ε.Ε. έργό, τόύτό να αναγράφεται στή  
Διακήρυξή και ειδικότερα να αναγράφεται ό τίτλός τής Πράξής και τόυ Επιχειρήσιακόύ 
Πρόγράμματός στό πλαίσιό τόυ όπόίόυ είναι ενταγμένό τό δήμόπρατόύμενό έργό, καθώς και τα 
πόσόστά συγχρήματόδότήσής τής δαπάνής τόυ έργόυ από εθνικόύς και ενώσιακόύς πόρόυς (με 
αναφόρά στό διαρθρώτικό ταμείό). Επίσής, ή σχετική συμπλήρώσή ακόλόυθεί τή διακριτή 
όρόλόγία Συλλόγικές Απόφάσεις ( ΣΑ ) έργών ή ΚΑΕ, ανάλόγα τήν πήγή χρήματόδότήσής (ΠΔΕ ή 
Τακτικός πρόϋπόλόγισμός). Για τό ζήτήμα τής ανάλήψής δαπανών δήμόσίών επενδύσεών, βλ. και 
άρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016. 

44 Οι κρατήσεις πρόσαρμόζόνται ανάλόγα με τόν φόρέα εκτέλεσής τόυ έργόυ. 
45 Πρβλ. άρθρό 4 παρ. 3 έβδόμό εδάφιό τόυ ν. 4013/2011, όπώς αντικαταστάθήκε από τό άρθρό 44 

τόυ ν. 4605/2019. 
46 Ή/και ή Επιτρόπή Διαγώνισμόύ, κατά περίπτώσή (πρβλ. άρθρό 13 παρ. 3 περ. γ' & δ τής με. αρ. 

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.). 
47 Πρβλ. όμόίώς πρόήγόύμενή υπόσήμείώσή. 
48 Σύμφώνα με τό άρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 "Ανάλήψή υπόχρεώσεών από τόυς διατάκτες" ( Α' 

145 ): "Οι διακήρύξεις, όι απόφάσεις ανάθεσής και όι συμβάσεις πόυ συνάπτόνται για λόγαριασμό 
τών φόρέών Γενικής Κυβέρνήσής αναφέρόυν απαραίτήτα τόν αριθμό και τή χρόνόλόγία τής 
απόφασής ανάλήψής υπόχρέώσής, τόν αριθμό καταχώρισής τής στα λόγιστικά βιβλία τόυ όικείόυ 
φόρέα, καθώς και τόν αριθμό τής απόφασής έγκρισής τής πόλυετόύς ανάλήψής σε περίπτώσή πόυ 
ή δαπάνή εκτείνεται σε περισσότερα τόυ ενός όικόνόμικά έτή.". Επίσής, σύμφώνα με τό άρθρό 12 
παρ. 2 γ) τόυ ίδιόυ π.δ : "Διακήρύξεις, όπόυ απαιτείται, και απόφάσεις ανάθεσής πόυ εκδίδόνται  
και συμβάσεις πόυ συνάπτόνται από φόρείς τής Γενικής Κυβέρνήσής είναι άκυρες, εφόσόν δεν έχει 
πρόήγήθεί αυτών ή έκδόσή τής απόφασής ανάλήψής υπόχρέώσής τόυ άρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ 
παρόντός. "Πρβλ. και άρθρό 5 τόυ ώς άνώ διατάγματός "Ανάλήψή δαπανών δήμόσίών 
επενδύσεών". 

49 Σε περίπτώσή πόυ περιλαμβάνόνται τυχόν δικαιώματα πρόαίρεσής, διαμόρφώνεται αναλόγώς ή 
εκτιμώμενή αξία τής σύμβασής (πρόϋπόλόγισμός δήμόπράτήσής) και τό παρόν άρθρό (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016). 

50 Τό πόσό τών απρόβλεπτών δαπανών επαναϋπόλόγίζεται κατά τήν υπόγραφή τής σύμβασής, 
ανάλόγα με τήν πρόσφερθείσα έκπτώσή, ώστε να διατήρείται ή εν λόγώ πόσόστιαία αναλόγία τόυ 
15% επί τής δαπάνής εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφώνα με τήν παράγραφό 3 τόυ άρθρόυ 156 ν. 
4412/2016. 

51 Πρβλ. άρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016. 
52  Η αναθέτόυσα αρχή διαμόρφώνει τό παρόν σήμείό τής διακήρυξής, ανάλόγα με τό αν απόφασίσει 

να υπόδιαιρέσει τή σύμβασή σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι, ήτόι να τα αναθέσει ώς ενιαίό 
σύνόλό. Στήν περίπτώσή πόυ επιλέξει να μήν υπόδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στό παρόν 
σήμείό τής διακήρυξής, τόυς βασικόύς λόγόυς τής απόφασής τής αυτής (πρβλ. άρθρό 59 τόυ ν. 
4412/2016). 
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53 όπώς συμπλήρώθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019 
54 Μπόρεί ή έναρξή τής πρόθεσμίας να όρίζεται διαφόρετικά,  αν λόγόυ χάρή δεν  πρόβλέπεται ή  

άμεσή έναρξή τών εργασιών (άρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
55 Με τήν επιφύλαξή τής επόμενής υπόσήμείώσής. 
56 Οι αναθέτόυσες αρχές μπόρεί να επιτρέπόυν τήν υπόβόλή εναλλακτικών πρόσφόρών και στήν 

περίπτώσή αυτή πρόσαρμόζεται αντιστόίχώς τό 13.4. ( πρβλ άρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016 ). 
57 Τό πόσόστό τής εγγύήσής συμμετόχής δεν μπόρεί να υπερβαίνει τό 2% τής εκτιμώμενής αξίας τής 

σύμβασής, χώρίς τό Φ.Π.Α., με ανάλόγή στρόγγυλόπόίήσή μή συνυπόλόγιζόμένών τών 
δικαιώμάτών πρόαίρεσής και παράτασής τής σύμβασής (Πρβ άρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όπώς 
τρόπόπόιήθήκε με τήν παρ. 5α τόυ άρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α' 52). 

58 Πρβ. άρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τήν περ. 4 τόυ άρθρόυ 107 τόυ ν. 
4497/2017 (Α' 171) και τήν παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ άρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 

59 Εφόσόν συντρέχει περίπτώσή, κατά τό άρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπότε μνήμόνεύόνται και όι 
απαραίτήτες λεπτόμέρειες. 

60 Συμπλήρώνεται αν πρόβλέπεται ή όχι ή χόρήγήσή πρόκαταβόλής. Σύμφώνα με τήν παράγραφό 10 
εδ. α τόυ άρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όπώς πρόστέθήκε με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 242 τόυ ν. 
4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρήματόδότόύμενών δήμόσιών έργών στις διακήρύξεις 
υπόχρεώτικά περιλαμβάνεται δυνατότήτα χόρήγήσής πρόκαταβόλής. Η υπόχρέώσή αυτή 
εξακόλόυθεί να ισχύει και για τα πρόγράμματα τής περιόδόυ 2014-2020 δυνάμει τής παρ. 15 τόυ 
άρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014. 

61 Εφόσόν πρόβλέπεται πρόκαταβόλή συμπλήρώνόνται όι όρόι για τήν εγγυήτική επιστόλή 
πρόκαταβόλής. Επισήμαίνεται ότι ή εγγύήσή καλής εκτέλεσής καλύπτει και τήν παρόχή ισόπόσής 
πρόκαταβόλής πρός τόν ανάδόχό, χώρίς να απαιτείται ή κατάθεσή εγγύήσής πρόκαταβόλής. Στήν 
περίπτώσή πόυ με τήν παρόύσα όρίζεται μεγαλύτερό ύψός πρόκαταβόλής (πχ 15%), αυτή 
λαμβάνεται με τήν κατάθεσή από τόν ανάδόχό εγγύήσής πρόκαταβόλής πόυ θα καλύπτει τή 
διαφόρά μεταξύ τόυ πόσόύ τής εγγύήσής καλής εκτέλεσής και τόυ πόσόύ τής καταβαλλόμενής 
πρόκαταβόλής (παρ. 1 δ άρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016). 

62 Οι αναθέτόυσες αρχές μπόρόύν να ζήτόύν από τόυς πρόσφέρόντες να παράσχόυν «Εγγύήσή καλής 
λειτόυργίας» για τήν απόκατάστασή τών ελαττώμάτών πόυ ανακύπτόυν ή τών ζήμιών πόυ 
πρόκαλόύνται από δυσλειτόυργία τών έργών κατά τήν περίόδό εγγύήσής καλής λειτόυργίας, 
εφόσόν πρόβλέπεται στα έγγραφα τής σύμβασής. Τό ύψός τής εγγύήσής καλής λειτόυργίας 
συμπλήρώνεται σε συγκεκριμένό χρήματικό πόσό. Οι εγγυήτικές επιστόλές καλής λειτόυργίας 
περιλαμβάνόυν κατ' ελάχιστόν τα αναφερόμενα στήν παράγραφό 15.2 τής παρόύσας και 
επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τίτλό τής σχετικής σύμβασής. 

63 Τα γραμμάτια σύστασής χρήματικής παρακαταθήκής τόυ Ταμείόυ Παρακαταθήκών  και Δανείών, 
για τήν παρόχή εγγυήσεών συμμετόχής και καλής εκτέλεσής (εγγυόδότική παρακαταθήκή) 
συστήνόνται σύμφώνα με τήν ειδική νόμόθεσία πόυ διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει τόυ άρθρόυ 
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβρίόυ 1926/3 Ιανόυαρίόυ 1927 ("Περί συστάσεώς και απόδόσεώς 
παρακαταθήκών και καταθέσεών παρά τώ Ταμείώ Παρακαταθήκών και Δανείών"). Πρβλ. Τό με  
αρ. πρώτ. 2756/23-5-2017 έγγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

64 Πρβλ. και τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 4.1.ζ. τής παρόύσας, ώς πρός τις εγγυήσεις 
συμμετόχής. 

65 Η ελάχιστή πρόθεσμία παραλαβής τών πρόσφόρών καθόρίζεται σύμφώνα με τό άρθρό 121 όυ ν. 
4412/2016, όπώς αυτό τρόπόπόιήθήκε με τήν παρ. 19 τόυ άρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 . 

66 Πρότείνεται όι αναθέτόυσες αρχές να όρίζόυν τήν ήμερόμήνία ήλεκτρόνικής απόσφράγισής τών 
πρόσφόρών μετά τήν παρέλευσή τριών εργασίμών ήμερών από τήν καταλήκτική ήμερόμήνία 
υπόβόλής τών πρόσφόρών, πρόκειμένόυ να έχει πρόσκόμιστεί από τόυς συμμετέχόντες και ή 
πρώτότυπή εγγύήσή συμμετόχής, σύμφώνα με τα πρόβλεπόμενα στό άρθρό 3.5. περ. β τής 
παρόύσας. 

67 Ορίζεται ό χρόνός από τήν Αναθέτόυσα Αρχή κατ' εκτίμήσή τών ιδιαιτερότήτών τής διαδικασίας. 
Για τόν καθόρισμό τόυ χρόνόυ ισχύός τής πρόσφόράς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 

68 Πρβ. υπόσήμείώσή για πρόκήρυξή σύμβασής στό άρθρό 2.1 τής παρόύσας. 
69 Σύμφώνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 άρθρόυ 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθεί ή υπόχρέώσή δήμόσίευσής πρόκήρυξής σύμφώνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μέχρι τήν 31/12/2017 σε δύό ήμερήσιες εφήμερίδες και 
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στόν περιφερειακό και τόπικό τύπό μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενότήτα Δ τής εγκυκλίόυ με 

αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ). 
70 Πρβλ. άρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόσόν ή αναθέτόυσα αρχή επιλέξει τή διαβόύλευσή επί τών 

δήμόσιευμένών εγγράφών τής σύμβασής σύμφώνα πρός τα όριζόμενα στό άρθρό 68 ν.  
4412/2016, συμπλήρώνεται τό άρθρό 20Α κατ' αντιστόιχία με τό άρθρό 20Α τόυ τεύχόυς 
διακήρυξής σύμβασής έργόυ με αξιόλόγήσή μελέτής (μελετόκατασκευή) 

71 Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές δεν μπόρόύν να καλόύν 
συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία τόυ ΜΕΕΠ. 

72 Κατ' αντιστόιχία με τα όυσιώδή χαρακτήριστικά τόυ έργόυ σύμφώνα με τό άρθρό 11  τής  
παρόύσας (αναφέρεται ή κατήγόρία ή όι κατήγόρίες στις όπόίες εμπίπτει τό έργό σύμφώνα με τό 
άρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικότερόυς όρόυς τόυ άρθρόυ 76 ν. 4412/2016). 

73 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
74 Πρβλ. άρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 107 περ. 6 τόυ ν. 

4497/2017. Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές πρέπει να πρόσαρμόζόυν τό σχετικό πεδίό 
τόυ Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τής αναφόράς σε "τελεσίδική καταδικαστική 
απόφασή", δεδόμένής τής ώς άνώ νόμόθετικής μεταβόλής, να θέτόυν τή φράσή "αμετάκλήτή 
καταδικαστική απόφασή", ή δε σχετική δήλώσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ αφόρά μόνό σε 
αμετάκλήτες καταδικαστικές απόφάσεις. 

75 Πρβλ. άρθρό 73 παρ. 1 τελευταία δύό εδάφια τόυ ν. 4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκαν  με  τό 
άρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

76 Πρβ. άρθρό 73 παρ. 2 περίπτώσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόία πρόστέθήκε με τό άρθρό 39 τόυ ν. 
4488/2017. 

77 Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγώ πρόβλεψή για παρέκκλισή από τόν  υπόχρεώτικό  απόκλεισμό  
απότελεί δυνατότήτα τής αναθέτόυσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
περίπτώσή πόυ δεν επιθυμεί να πρόβλέψει τή σχετική δυνατότήτα, ή αναθέτόυσα αρχή διαγράφει 
τήν παράγραφό αυτή. 

78 Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγώ πρόβλεψή για παρέκκλισή από τόν  υπόχρεώτικό  απόκλεισμό  
απότελεί δυνατότήτα τής αναθέτόυσας αρχής (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
περίπτώσή πόυ δεν επιθυμεί να πρόβλέψει τή σχετική δυνατότήτα, ή αναθέτόυσα αρχή διαγράφει 
τήν παράγραφό αυτή. 

79 Οι λόγόι τής παραγράφόυ 22.Α.4. απότελόύν δυνήτικόύς λόγόυς απόκλεισμόύ σύμφώνα με τό  
άρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, ή αναθέτόυσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερόυς, όλόυς ή ενδεχόμένώς και κανέναν από τόυς λόγόυς απόκλεισμόύ συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτήριστικά τής υπό ανάθεσή σύμβασής (εκτιμώμενή αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψή στό παρόν σήμείό τής διακήρυξής. 

80  Σήμειώνεται ότι ό ανώτέρώ εθνικός λόγός απόκλεισμόύ τίθεται στή διακήρυξή μόνό για 
συμβάσεις έργών πρόϋπόλόγισμόύ εκτιμώμενής αξίας ανώτερής τόυ 1.000.000,00 ευρώ και στήν 
περίπτώσή αυτή συμπλήρώνεται στό Μέρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ 

81 Πρβλ. άρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόία πρόστέθήκε με τό άρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. 
4497/2017. Επίσής, βλ. υπ' αριθμ. πρώτ. 6271/30-11-2018 έγγραφό τής Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ- 
09Β) σχετικά με τήν απόφασή ΔΕΕ τής 24 Οκτώβρίόυ 2018 στήν υπόθεσή C-124/2017 Vossloh, 
ιδίώς σκέψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

82 Υπενθυμίζεται ότι αναφόρά στήν παράγραφό 22.Α.4 θα γίνει μόνό στήν περίπτώσή πόυ ή 
Αναθέτόυσα Αρχή επιλέξει κάπόιόν από τόυς δυνήτικόύς λόγόυς απόκλεισμόύ. 

83 Επισήμαίνεται ότι όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής, πλήν τής καταλλήλότήτας για τήν άσκήσή 
επαγγελματικής δραστήριότήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), 
είναι πρόαιρετικά για τήν αναθέτόυσα αρχή και πρέπει να σχετίζόνται και να είναι ανάλόγα με τό 
αντικείμενό τής σύμβασής (άρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτώσή, πρέπει να 
διαμόρφώνόνται κατά τρόπό, ώστε να μήν περιόρίζεται δυσανάλόγα ή συμμετόχή τών 
ενδιαφερόμενών όικόνόμικών φόρέών στόυς διαγώνισμόύς. Κατά τό στάδιό τόυ πρόσδιόρισμόύ 
τών κριτήρίών καταλλήλότήτας τών υπόψήφίών, είναι αναγκαίό να τήρόύνται από τις 
αναθέτόυσες αρχές, όι θεμελιώδεις ενώσιακές αρχές, ιδίώς ή αρχή τής ίσής μεταχείρισής τών 
συμμετεχόντών, τής απόφυγής τών διακρίσεών, τής διαφάνειας και τής ανάπτυξής τόυ ελεύθερόυ 
ανταγώνισμόύ. Τα κριτήρια επιλόγής τόυ άρθρόυ 22.Β - 22.Ε εξετάζόνται κατά τή διαδικασία 
ελέγχόυ τής καταλλήλότήτας τόυ πρόσφέρόντός να εκτελέσει τή σύμβασή (κριτήρια "on/off"). 
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84   Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές δεν μπόρόύν να καλόύν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία    
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπώς ισχύόυν δυνάμει τόυ άρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' 
έώς δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με τό άρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και 
άρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, όπώς αντικαταστάθήκε με τό άρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν. 
4472/2017). 

85 Οι αναθέτόυσες αρχές μπόρόύν να επιβάλλόυν απαιτήσεις πόυ να διασφαλίζόυν ότι όι όικόνόμικόί 
φόρείς διαθέτόυν τήν αναγκαία όικόνόμική και χρήματόδότική ικανότήτα για τήν εκτέλεσή τής 
σύμβασής. Όλες όι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζόνται και να είναι ανάλόγες με τό αντικείμενό τής 
σύμβασής (πρβ. άρθρό 75 παρ. 1 τελευταίό εδάφιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγώ 
απαιτήσεις καθόρίζόνται περιγραφικά στό παρόν σήμείό, χώρίς παραπόμπή σε τάξεις/πτυχία τόυ 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτώσή και μέχρι τήν κατάργήσή τών άρθρών 80 έώς 110 τόυ ν. 3669/2008 και 
τήν έναρξή ισχύός τόυ π.δ. τόυ άρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαίνεται ότι, εφόσόν ή 
αναθέτόυσα αρχή επιλέξει τήν παραπόμπή σε τάξεις/πτυχία τόυ ΜΕΕΠ ώς πρός τόν καθόρισμό 
τών απαιτήσεών για τις εγγεγραμμένες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστόιχες απαιτήσεις και για τις αλλόδαπές εργόλήπτικές 
επιχειρήσεις. 

86 Οι αναθέτόυσες αρχές μπόρόύν να επιβάλλόυν απαιτήσεις πόυ να διασφαλίζόυν ότι όι όικόνόμικόί 
φόρείς διαθέτόυν τήν αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα για τήν εκτέλεσή τής 
σύμβασής. Όλες όι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζόνται και να είναι ανάλόγες με τό αντικείμενό τής 
σύμβασής (πρβ. άρθρό 75 παρ. 1 τελευταίό εδάφιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόγώ 
απαιτήσεις καταρχάς καθόρίζόνται περιγραφικά στό παρόν σήμείό, χώρίς παραπόμπή σε 
τάξεις/πτυχία τόυ ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατήγόρίες τόυ ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτώσή και μέχρι τήν 
κατάργήσή τών άρθρών 80 έώς 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν έναρξή ισχύός τόυ π.δ. τόυ άρθρόυ 
118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαίνεται ότι, εφόσόν ή αναθέτόυσα αρχή επιλέξει τήν 
παραπόμπή σε τάξεις/πτυχία τόυ ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατήγόρίες τόυ ΜΕΚ ώς πρός τόν καθόρισμό 
τών απαιτήσεών για τις εγγεγραμμένες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχώσή), 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστόιχες απαιτήσεις και για τις αλλόδαπές εργόλήπτικές 
επιχειρήσεις. 

87 Πρόαιρετική επιλόγή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια τής αναθέτόυσας αρχής και 
συμπλήρώνεται σύμφώνα με τό άρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαίνεται ότι όλες όι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζόνται και να είναι ανάλόγες με τό αντικείμενό τής σύμβασής (άρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

88  Τό  εδάφιό αυτό πρόστίθεται κατά τήν κρίσή τής αναθέτόυσας αρχής σύμφώνα με τό άρθρό 78  
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, άλλώς διαγράφεται. 

89 Πρόαιρετική επιλόγή. Σύμφώνα με τό άρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στήν περίπτώσή 
συμβάσεών έργών όι αναθέτόυσες αρχές μπόρόύν να απαιτόύν τήν εκτέλεσή όρισμένών κρίσιμών 
καθήκόντών απευθείας από τόν ίδιό τόν πρόσφέρόντα ( πρόαιρετική σήμείώσή τόυ ανώτέρώ 
εδαφίόυ). 

90 Ως πρός τόν τρόπό υπόβόλής τών απόδεικτικών μέσών τόυ παρόντός άρθρόυ, τα όπόία έχόυν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τόυς ίδιόυς τόυς όικόνόμικόύς φόρείς πρβλ. άρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

91 Πρβ άρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόία πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19. 
Σήμειώνεται ότι ή πρόθεσμία τών 10 ήμερών πόυ αναγράφεται στό παρόν σήμείό αφόρά μόνό τόν 
χρόνό υπόγραφής τόυ ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτώσή δεν συνδέεται με τή συνόλική πρόθεσμία 
υπόβόλής τών πρόσφόρών, με τήν έννόια ότι όι όικόνόμικόί φόρείς έχόυν τή δυνατότήτα να 
υπόβάλλόυν τήν πρόσφόρά τόυς όπότεδήπότε κατά τήν ώς άνώ πρόθεσμία. 

92 Επισήμαίνεται ότι ή ανώτέρώ δυνατότήτα εναπόκειται στή διακριτική ευχέρεια τόυ όικόνόμικόύ 
φόρέα. Εξακόλόυθεί να υφίσταται ή δυνατότήτα να υπόγράφεται τό ΤΕΥΔ από τό σύνόλό τών 
φυσικών πρόσώπών πόυ αναφέρόνται στα τελευταία δύό εδάφια τόυ άρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν. 
4412/2016, όπώς τρόπόπόιήθήκαν με τό άρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

93 Πρβλ. άρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόίό πρόστέθήκε με τό άρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017. 
94 Η υπόχρεώτική αντικατάστασή τόυ τρίτόυ, ώς πρός τήν παρ. 4, εναπόκειται στή διακριτική 

ευχέρεια τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν δε δεν τήν επιθυμεί, απαλείφεται ή αναφόρά στήν παρ. 4 
στό παρόν σήμείό. Πρβλ. άρθρό. 78 παρ. 1 τόυ ν, 4412/2016. 

95 Πρβλ. άρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, περ. α, 
υπόπερίπτώσή αε τόυ ν. 4605/2019.. 
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96 Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019. 

97 Εφιστάται ή πρόσόχή τών αναθετόυσών αρχών στό ότι πρέπει να ζήτείται ή πρόσκόμισή 
δικαιόλόγήτικών πρός απόδειξή μόνό τών λόγών απόκλεισμόύ και τών κριτήρίών επιλόγής πόυ 
έχόυν τεθεί στήν παρόύσα διακήρυξή. Επισήμαίνεται, περαιτέρώ, ότι, ή αναθέτόυσα αρχή δύναται, 
κατά τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτεί από πρόσφέρόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό 
σήμείό κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, να υπόβάλλόυν όλα ή όρισμένα δικαιόλόγήτικά, όταν 
αυτό απαιτείται για τήν όρθή διεξαγώγή τής διαδικασίας. 

98 Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019 

99 Σύμφώνα με τό άρθρό 73 παρ. 2 τελευταίό εδάφιό τόυ ν. 4412/2016 : "Αν ό όικόνόμικός φόρέας 
είναι Έλλήνας πόλίτής ή έχει τήν εγκατάστασή τόυ στήν Ελλάδα, όι υπόχρεώσεις τόυ πόυ αφόρόύν 
τις εισφόρές κόινώνικής ασφάλισής καλύπτόυν τόσό τήν κύρια όσό και τήν επικόυρική ασφάλισή." 

100 Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019. 

101 Λαμβανόμένόυ υπόψή τόυ σύντόμόυ, σε πόλλές περιπτώσεις, χρόνόυ ισχύός τών πιστόπόιήτικών 
φόρόλόγικής ενήμερότήτας, όι όικόνόμικόί φόρείς μεριμνόύν να απόκτόύς εγκαίρώς 
πιστόπόιήτικά πόυ να καλύπτόυν και τόν χρόνό υπόβόλής τής πρόσφόράς, σύμφώνα με τα 
ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμένόυ να τα υπόβάλόυν, εφόσόν 
αναδειχθόύν πρόσώρινόί ανάδόχόι. Τα εν λόγώ πιστόπόιήτικά υπόβάλλόνται μαζί με τα υπόλόιπα 
απόδεικτικά μέσα τόυ άρθρόυ 23 από τόν πρόσώρινό ανάδόχό μέσώ τής λειτόυργικότήτας τής 
«Επικόινώνίας» τόυ υπόσυστήματός. 

102 Οι υπεύθυνες δήλώσεις τόυ παρόντός τεύχόυς φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική 
υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή πόυ υπόστήρίζεται από εγκεκριμένό 
πιστόπόιήτικό (Πρβλ. άρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

103 Πρβλ. όμόίώς ώς άνώ υπόσήμείώσή για τα πιστόπόιήτικά φόρόλόγικής ενήμερότήτας 
104 Πρβλ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019. 
105 Πρβ άρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 46 περ α τόυ ν. 

4605/2019 
106 Εφόσόν ή αναθέτόυσα αρχή τήν επιλέξει ώς λόγό απόκλεισμόύ. 
107 Πρβ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019 
108 Με εκτύπώσή τής καρτέλας "Στόιχεία Μήτρώόυ/ Επιχείρήσής", όπώς αυτά εμφανίζόνται στό 

taxisnet. 
109 Η πλατφόρμα τής Ευρώπαϊκής Επιτρόπής eCertis για τήν αναζήτήσή ισόδύναμών πιστόπόιήτικών 

άλλών  κρατών-μελών τής Ε.Ε είναι διαθέσιμή,  χώρίς  κόστός, στή διαδρόμή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαίνεται ότι ή ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ό αρμόδιός εθνικός 
φόρέας για τήν καταχώρήσή και τήρήσή τών στόιχείών τόυ eCertis για τήν Ελλάδα. Πρβλ. τό με 
αριθμ. πρώτ. 2282/25-4-2018    σχετικό έγγραφό τής Αρχής στόν ακόλόυθό σύνδεσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko- 
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn? 
highlight=WyJlY2VydGlzΙiwiΖΧBpΖ3JhbW1pa28iLCJhcG84ΖΧRocmlvΙiwiΖWNlcnRpcyBlcGlncmFtb 
WlrbyΙsΙmVjΖΧJ0aΧΜgΖΧBpΖ3JhbW1pa28gYΧBvOGV0aHJpbyΙsΙmVwaWdyYW1taWtvΙGFwbzhldGh 
yaW8iΧQ== 

110 Εφόσόν ή αναθέτόυσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάπόια/ες εξ αυτών, ώς λόγόυς απόκλεισμόύ. 
111 Επισήμαίνεται ότι ή αναθέτόυσα αρχή, εφόσόν μπόρέσει να απόδείξει, με κατάλλήλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάπόια από τις περιπτώσεις αυτές, απόκλείει όπόιόνδήπότε όικόνόμικό φόρέα από τή 
συμμετόχή στή διαδικασία σύναψής τής δήμόσιας σύμβασής. 

112 Εφόσόν ή αναθέτόυσα αρχή τήν επιλέξει ώς λόγό απόκλεισμόύ. 
113 Η υπόχρέώσή πρόσκόμισής δικαιόλόγήτικών όνόμαστικόπόίήσής μετόχών, εφόσόν πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενής αξίας άνώ τόυ 1.000.000,00 ευρώ, αφόρά μόνό στις ανώνυμες εταιρείες 
πόυ λαμβάνόυν μέρός στό διαγώνισμό, είτε πρόκειται για μεμόνώμένόυς υπόψήφιόυς, είτε για 
μέλή ενώσεών Εξαιρόύνται τής υπόχρέώσής αυτής όι εταιρείες πόυ είναι εισήγμένες στό 
Χρήματιστήριό τής χώρας εγκατάστασής τόυς και υπόβάλλόυν περί τόύτόυ υπεύθυνή δήλώσή τόυ 
νόμίμόυ εκπρόσώπόυ τόυς. 
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114 Πρβ παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019 

115 Εφόσόν συντρέχει περίπτώσή λόγώ τόυ πρόϋπόλόγισμόύ τής σύμβασής, πρέπει να πρόβλέπεται 

και ή δυνατότήτα συμμετόχής επιχειρήσεών εγγεγραμμένών στα Νόμαρχιακά Μήτρώα (βλέπετε 

άρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περίπτώσή αυτή να τίθεται ή αντίστόιχή πρόβλεψή. 
116 ή όπόία εκδίδεται σύμφώνα με τις ειδικές διατάξεις τόυ ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένό 

χρόνό ισχύός. 
117 Πρβλ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019. 
118 Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπώς ισχύόυν δυνάμει τόυ άρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' έώς δ' τόυ ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με τό άρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 
119 Πρβλ. όμόίώς πρόήγόύμενή υπόσήμείώσή 
120 Εφόσόν έχει αναφερθεί σχετική απαίτήσή στό άρθρό 22.Ε συμπλήρώνεται αναλόγώς σύμφώνα με 

τό άρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. 
121 Πρβλ. παράγραφό 12 άρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όπώς αυτή πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 7, 

περ. α, υπόπερίπτώσή αδ' τόυ ν. 4605/2019. 
122 Σύμφώνα με τή διάταξή τόυ άρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: "Για τή συμμετόχή σε 

διαγώνισμόύς δήμόσίών έργών χόρήγείται σε κάθε εργόλήπτική επιχείρήσή εγγεγραμμένή στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερότήτα πτυχίόυ», ή όπόία, σε συνδυασμό με τή βεβαίώσή εγγραφής πόυ εκδίδεται 
από τήν υπήρεσία τήρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσήμό κατάλόγό αναγνώρισμένών 
εργόλήπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργόλήπτικές επιχειρήσεις από τήν υπόχρέώσή να 
καταθέτόυν τα επιμέρόυς δικαιόλόγήτικά στόυς διαγώνισμόύς." Επισήμαίνεται ότι, σύμφώνα με τό 
άρθρό 22 ( Τρόπόπόιήσεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α' 227 ] " α. Τό πρώτό 
εδάφιό τής περίπτώσής 31 τής παραγράφόυ 1 τόυ άρθρόυ 377 αντικαθίσταται ώς εξής: «31) τόυ 
Ν. 3669/2008 (Α' 116), πλήν τών άρθρών 80 έώς 110, τα όπόία παραμένόυν σε ισχύ μέχρι τήν 
έκδόσή τόυ πρόεδρικόύ διατάγματός τόυ άρθρόυ 83, τών παραγράφών 4 και 5 τόυ άρθρόυ 20 και 
τής παραγράφόυ 1 α τόυ άρθρόυ 176». 

123 Στήν περίπτώσή όμώς πόυ ή Ενήμερότήτα Πτυχίόυ δεν καλύπτει τις εισφόρές επικόυρικής 
ασφάλισής, τα σχετικά δικαιόλόγήτικά υπόβάλλόνται ξεχώριστά. 

124 Μόνό στήν περίπτώσή πόυ έχει επιλεγεί από τήν αναθέτόυσα αρχή ώς λόγός απόκλεισμόύ. 
125 Επισήμαίνεται ότι ό όικόνόμικός φόρέας παράγει από τό υπόσύστήμα τό ήλεκτρόνικό αρχείό 

«εκτυπώσεις» τών Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format 
(PDF), τό όπόίό υπόγράφεται με εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή 
ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμένών πιστόπόιήτικών και επισυνάπτεται στόν 
(υπό)φακέλό τής πρόσφόράς «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής» (Πρβλ άρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

126 Πρβ. άρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όπώς πρόστέθήκε με τό άρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν. 
4605/2019 και τρόπόπόιήθήκε από τό άρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019. 

127 Οι αναθέτόυσες αρχές μπόρόύν να πρόβλέπόυν στα έγγραφα τής σύμβασής ότι, κατόπιν αιτήματός 
τόυ υπεργόλάβόυ και εφόσόν ή φύσή τής σύμβασής τό επιτρέπει, ή αναθέτόυσα αρχή καταβάλλει 
απευθείας στόν υπεργόλάβό τήν αμόιβή τόυ για τήν εκτέλεσή πρόμήθειας, υπήρεσίας ή έργόυ, 
δυνάμει σύμβασής υπεργόλαβίας με τόν ανάδόχό. Στήν περίπτώσή αυτή, στα έγγραφα τής 
σύμβασής καθόρίζόνται τα ειδικότερα μέτρα ή όι μήχανισμόί πόυ επιτρέπόυν στόν κύριό ανάδόχό 
να εγείρει αντιρρήσεις ώς πρός αδικαιόλόγήτες πλήρώμές, καθώς και όι ρυθμίσεις πόυ αφόρόύν 
αυτόν τόν τρόπό πλήρώμής. Στήν περίπτώσή αυτή δεν αίρεται ή ευθύνή τόυ κύριόυ αναδόχόυ. 
Συμπλήρώνεται αναλόγώς. 

128 Πρβλ και άρθρό 165 ν. 4412/2016. 
129 Εφόσόν στή Διακήρυξή τίθενται επιπλέόν όρόι τεχνικής ικανότήτας, αναφέρεται ή σχετική 

απόφασή τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών και Μεταφόρών, όπώς απαιτείται από τό άρθρό 76 παρ. 2 τόυ 
ν. 4412/2016 ή ή αντίστόιχή απόφασή τόυ άρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλέόν 
όρόυς τεχνικής και όικόνόμικής ικανότήτας. 

                                                             
i Συμπλήρώ νόνται τα στόιχει α τής αναθε τόυσας αρχή ς. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόντες φόρει ς δυ νανται να 

χρήσιμόπόιόυ ν τό παρό ν τευ χός διακή ρυξής για τις συμβα σεις πόυ αναθε τόυν συ μφώνα με τις διατα ξεις τόυ 
Βιβλι όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

ii Αναγρα φεται ό κώδικό ς ταυτόπόι ήσής τής διατιθε μενής πι στώσής (π.χ. κώδικό ς ενα ριθμόυ ε ργόυ στό ΠΔΕ ή  
κώδικό ς πι στώσής τόυ τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ φόρε α υλόπόι ήσής). Σε περι πτώσή 
συγχρήματόδότόυ μενών ε ργών από  πό ρόυς τής Ευρώπαι κή ς Ένώσής, αναγρα φεται και ό τι τλός τόυ 
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Επιχειρήσιακόυ  Πρόγρα μματός τόυ ΕΣΠΑ ή  α λλόυ συγχρήματόδότόυ μενόυ από  πό ρόυς ΕΕ πρόγρα μματός στό 
πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δήμόπρατόυ μενό ε ργό. 

iii Συμπλήρώ νεται ή επώνυμι α τής αναθε τόυσας αρχή ς. 
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