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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδοέχου  κατασκευηέ ς του εέργου: 
 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
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Εκτιμώμενης αξίας  288.709,68 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24 % ), 

 
CPV: 45262300-4 “Εργασίες σκυροδέματος”, CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών» 

 
που θα διεξαχθειέ συέ μφωνα με:  

α) τις διαταέ ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οέ ρους της παρουέ σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1 Αναθεέτουσα αρχηέ : ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Αριθμοέ ς Φορολογικουέ  Μητρωέ ου (Α.Φ.Μ.) : 090001146 
Κωδικοέ ς ηλεκτρονικηέ ς τιμολοέγησης ΑΑΗΤ 1007.Ε86103.00149 
Οδοέ ς  : ΧΩΡΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. : 85900 
Τηλ. : 2243360000, 2243062222 
Γενικηέ  Διευέ θυνση στο 
Διαδιέκτυο (URL)                       

 
: 

 
https://www.astypalaia.gr/  

E-Mail : d.astipalea@gmail.com  
virginia.achladioti@1291.syzefxis.gov.gr 

Πληροφοριέες:  : ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ 
1.2        Εργοδοέ της ηέ  Κυέ ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  
1.3        Φορεέας κατασκευηέ ς του εέργου: ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  
1.4        Προϊσταμεένη Αρχηέ  : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  καταέ  περιέπτωση οέ πως 

καθοριέζονται στις  κειέμενες διαταέ ξεις (αέ ρθρο 176 του Ν. 3852/2010 οέ πως αντικατασταέ θηκε 
με το αέ ρθρο 5 του Ν. 4071/2012 και Π.Δ. 7/2013 αέ ρθρο 3 παρ.2) 

1.5        Διευθυέ νουσα Υπηρεσιέα : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ  -Δ.Τ.Ε. 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

1.6        Αρμοέ διο Τεχνικοέ  Συμβουέ λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Εφοέ σον οι ανωτεέρω υπηρεσιέες μεταστεγασθουέ ν καταέ  τη διαέ ρκεια της διαδικασιέας συέ ναψης ηέ  
εκτεέλεσης του εέργου, υποχρεουέ νται να δηλωέ σουν αέ μεσα τα νεέα τους στοιχειέα στους προσφεέροντες ηέ  
στον αναέ δοχο. 
Εφοέ σον οι ανωτεέρω υπηρεσιέες ηέ /και τα αποφαινοέ μενα οέ ργανα του Φορεέα Κατασκευηέ ς καταργηθουέ ν, 
συγχωνευτουέ ν ηέ  με οποιονδηέ ποτε τροέ πο μεταβληθουέ ν καταέ  τη διαέ ρκεια της διαδικασιέας συέ ναψης ηέ  
εκτεέλεσης του εέργου, υποχρεουέ νται να δηλωέ σουν αέ μεσα,  στους προσφεέροντες ηέ  στον αναέ δοχο τα 
στοιχειέα των υπηρεσιωέ ν ηέ  αποφαινοέ μενων οργαέ νων, τα οποιέα καταέ  τον νοέ μο αποτελουέ ν καθολικοέ  
διαέ δοχο των εν λοέγω οργαέ νων που υπεισεέρχονται στα δικαιωέ ματα και υποχρεωέ σεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα εέγγραφα της συέ μβασης καταέ  την εέννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του αέ ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παροέ ντα ηλεκτρονικοέ  διαγωνισμοέ , ειέναι τα ακοέ λουθα : 
α) η παρουέ σα διακηέ ρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο Συέ μβασης (ΕΕΕΣ)   
γ)το εέντυπο οικονομικηέ ς προσφοραέ ς, οέ πως παραέ γεται αποέ  την ειδικηέ  ηλεκτρονικηέ  φοέ ρμα του 
υποσυστηέ ματος, 
δ) ο προϋπολογισμοέ ς δημοπραέ τησης,  
ε) το τιμολοέγιο δημοπραέ τησης,  
στ) η ειδικηέ  συγγραφηέ  υποχρεωέ σεων, 
ζ) η τεχνικηέ  συγγραφηέ  υποχρεωέ σεων  
η) το τευέ χος συμπληρωματικωέ ν τεχνικωέ ν προδιαγραφωέ ν, 
ι) το τευέ χος τεχνικηέ ς περιγραφηέ ς, 
ια) η τεχνικηέ  μελεέτη, 
ιβ) Δεν κριένεται αναγκαιέα η συμπληέ ρωση αέ λλων εγγραέ φων συέ μβασης ηέ  τευχωέ ν  με σκοποέ  την 
περιγραφηέ  ηέ  τον προσδιορισμοέ  στοιχειέων της συέ μβασης ηέ  της διαδικασιέας συέ ναψης 
 
 

https://www.astypalaia.gr/
mailto:d.astipalea@gmail.com
mailto:virginia.achladioti@1291.syzefxis.gov.gr
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2.2 Προσφεέρεται ελευέ θερη, πληέ ρης, αέ μεση και δωρεαέ ν ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση στα εέγγραφα της 
συέ μβασης στον ειδικοέ , δημοέ σια προσβαέ σιμο, χωέ ρο “ηλεκτρονικοιέ διαγωνισμοιέ” της πυέ λης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς (https://www.astypalaia.gr/) 
αναρταέ ται σχετικηέ  ενημεέρωση με αναφοραέ  στον συστημικοέ  αριθμοέ  διαγωνισμουέ  και διασυέ νδεση στον 
ανωτεέρω ψηφιακοέ  χωέ ρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Καέ θε ειέδους επικοινωνιέα και ανταλλαγηέ  πληροφοριωέ ν πραγματοποιειέται μεέσω της διαδικτυακηέ ς 
πυέ λης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
Προσφεέρεται – παρεέχεται ελευέ θερη, πληέ ρης, αέ μεση και δωρεαέ ν ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση στα εέγγραφα 
της παρουέ σας συέ μβασης 
 
2.3 Εφοέ σον εέχουν ζητηθειέ εγκαιέρως, τεέσσερις (4) ημεέρες πριν την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς 
προσφορωέ ν,  η αναθεέτουσα αρχηέ  παρεέχει σε οέ λους τους προσφεέροντες που συμμετεέχουν στη 
διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης συμπληρωματικεές πληροφοριέες σχετικαέ  με τα εέγγραφα της συέ μβασης. 
 
Απαντηέ σεις σε τυχοέ ν διευκρινιέσεις που ζητηθουέ ν, αναρτωέ νται στον δημοέ σια προσβαέ σιμο ηλεκτρονικοέ  
χωέ ρο του διαγωνισμουέ  στην προαναφεροέ μενη πυέ λη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζιέ με τα υποέ λοιπα εέγγραφα της συέ μβασης προς ενημεέρωση των ενδιαφεροέ μενων οικονομικωέ ν 
φορεέων, οι οποιέοι ειέναι υποχρεωμεένοι να ενημερωέ νονται με δικηέ  τους ευθυέ νη μεέσα αποέ  τον υποέ ψη 
ηλεκτρονικοέ  χωέ ρο. 
 
Η αναθεέτουσα αρχηέ  παρατειένει την προθεσμιέα παραλαβηέ ς των προσφορωέ ν, ουέ τως ωέ στε οέ λοι οι 
ενδιαφεροέ μενοι οικονομικοιέ φορειές να μπορουέ ν να λαέ βουν γνωέ ση οέ λων των αναγκαιέων πληροφοριωέ ν 
για την καταέ ρτιση των προσφορωέ ν στις ακοέ λουθες περιπτωέ σεις: 
 
α) οέ ταν, για οποιονδηέ ποτε λοέγο, προέ σθετες πληροφοριέες, αν και ζητηέ θηκαν αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα 
εέγκαιρα, δεν εέχουν παρασχεθειέ το αργοέ τερο τεέσσερις (4) ημεέρες πριν αποέ  την προθεσμιέα που οριέζεται 
για την παραλαβηέ  των προσφορωέ ν,  
 
β) οέ ταν τα εέγγραφα της συέ μβασης υφιέστανται σημαντικεές αλλαγεές.  
 
Η διαέ ρκεια της παραέ τασης θα ειέναι αναέ λογη με τη σπουδαιοέ τητα των πληροφοριωέ ν που ζητηέ θηκαν ηέ  
των αλλαγωέ ν. 
 
Όταν οι προέ σθετες πληροφοριέες δεν εέχουν ζητηθειέ εέγκαιρα ηέ  δεν εέχουν σημασιέα για την προετοιμασιέα 
καταέ λληλων προσφορωέ ν, η παραέ ταση της προθεσμιέας εναποέ κειται στη διακριτικηέ  ευχεέρεια της 
αναθεέτουσας αρχηέ ς. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Άρθρο 2 Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.astypalaia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, 

 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορεές  υποβαέ λλονται αποέ  τους ενδιαφερομεένους ηλεκτρονικαέ , μεέσω της 
διαδικτυακηέ ς πυέ λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μεέχρι την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα 
και ωέ ρα που οριέζεται στο αέ ρθρο 18 της παρουέ σας διακηέ ρυξης, σε ηλεκτρονικοέ  φαέ κελο του 
υποσυστηέ ματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογραέ φονται, τουλαέ χιστον,  με προηγμεένη 
ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ , η οποιέα υποστηριέζεται αποέ  αναγνωρισμεένο (εγκεκριμεένο) 
πιστοποιητικοέ , συέ μφωνα με την παρ. 2 του αέ ρθρου 37 του ν. 4412/2016.   
 
Για τη συμμετοχηέ  στην παρουέ σα διαδικασιέα οι ενδιαφεροέ μενοι οικονομικοιέ φορειές ακολουθουέ ν  τη  
διαδικασιέα εγγραφηέ ς του αέ ρθρου 5 παρ. 1.2 εέως 1.4 της Κοινηέ ς Υπουργικηέ ς Αποέ φασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η εένωση οικονομικωέ ν φορεέων υποβαέ λλει κοινηέ  προσφοραέ , η οποιέα υποχρεωτικαέ  υπογραέ φεται, 
συέ μφωνα με τα ανωτεέρω, ειέτε αποέ  οέ λους τους οικονομικουέ ς φορειές που αποτελουέ ν την εένωση, 
ειέτε αποέ  εκπροέ σωποέ  τους, νομιέμως εξουσιοδοτημεένο. Στην προσφοραέ ,  προσδιοριέζεται η εέκταση 
και το ειέδος της συμμετοχηέ ς του καέ θε μεέλους της εένωσης, συμπεριλαμβανομεένης της κατανομηέ ς 
αμοιβηέ ς μεταξυέ  τους,  καθωέ ς και ο εκπροέ σωπος/συντονιστηέ ς αυτηέ ς. Η εν λοέ γω δηέ λωση 
περιλαμβαέ νεται ειέτε στο ΕΕΕΣ (Μεέρος ΙΙ. Ενοέ τητα Α) ειέτε στη συνοδευτικηέ  υπευέ θυνη δηέ λωση που 
δυέ ναται να υποβαέ λλουν τα μεέλη της εένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων 
να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει 
ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό 
αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι 
πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού 
αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση 
της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και 
το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε. 
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ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις περιπτωέ σεις που με την προσφοραέ  υποβαέ λλονται δημοέ σια ηέ /και ιδιωτικαέ  εέγγραφα, ειέτε εέχουν 
παραχθειέ αποέ  τον ιέδιο τον προσφεέροντα ειέτε αποέ  τριέτους, αυταέ  γιένονται αποδεκταέ , αναέ  περιέπτωση, 
συέ μφωνα με  την παρ. β του αέ ρθρου 4.2.της παρουέ σας  

η) Έως την ημεέρα και ωέ ρα αποσφραέ γισης των προσφορωέ ν προσκομιέζονται, με ευθυέ νη του 
οικονομικουέ  φορεέα, στην αναθεέτουσα αρχηέ , σε εέντυπη μορφηέ  και σε κλειστοέ  φαέ κελο, στον οποιέο 
αναγραέ φεται ο αποστολεέας και ως παραληέ πτης η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  του παροέ ντος διαγωνισμουέ , 
τυχοέ ν στοιχειέα της ηλεκτρονικηέ ς προσφοραέ ς του, ηέ τοι των υποφακεέλων «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» 
και «Οικονομικηέ  Προσφοραέ », τα οποιέα απαιτειέται να προσκομισθουέ ν σε πρωτοέ τυπα ηέ  ακριβηέ  
αντιέγραφα. 

Τεέτοια στοιχειέα και δικαιολογητικαέ  ενδεικτικαέ  ειέναι : 

i) η πρωτοέ τυπη εγγυητικηέ  επιστοληέ  συμμετοχηέ ς, πλην των περιπτωέ σεων που αυτηέ  εκδιέδεται 
ηλεκτρονικαέ , αέ λλως η προσφοραέ  απορριέπτεται ως απαραέ δεκτη, συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα 
στο αέ ρθρο 4.1. γ) της παρουέ σας, 

ii) αυταέ  που δεν υπαέ γονται στις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικαέ  
συμβολαιογραφικεές εένορκες βεβαιωέ σεις ηέ  λοιπαέ  συμβολαιογραφικαέ  εέγγραφα), 

iii) ιδιωτικαέ  εέγγραφα τα οποιέα δεν  εέχουν επικυρωθειέ αποέ  δικηγοέ ρο ηέ  δεν φεέρουν θεωέ ρηση αποέ  
υπηρεσιέες και φορειές της περιέπτωσης α της παρ. 2 του αέ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηέ  δεν συνοδευέ ονται 
αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση για την ακριέβειαέ  τους, καθωέ ς και 

iv) αλλοδαπαέ  δημοέ σια εέντυπα εέγγραφα που φεέρουν την επισημειέωση της Χαέ γης (Apostille), ηέ  
προξενικηέ  θεωέ ρηση και δεν εέχουν επικυρωθειέ  αποέ  δικηγοέ ρο.  

Σε περιέπτωση μη υποβοληέ ς ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα ως αέ νω στοιχειέα και δικαιολογητικαέ  που 
υποβαέ λλονται σε εέντυπη μορφηέ , πλην της πρωτοέ τυπης εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς, δυέ ναται να 
συμπληρωέ νονται και να υποβαέ λλονται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται σύμφωνα 
με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  
των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μεταέ  την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς προσφορωέ ν, οέ πως οριέζεται στο αέ ρθρο 18 της 
παρουέ σας, και πριν αποέ  την ηλεκτρονικηέ  αποσφραέ γιση, πιστοποιημεένος χρηέ στης της Αναθεέτουσας 
Αρχηέ ς μεταβιβαέ ζει την αρμοδιοέ τητα διαχειέρισης του ηλεκτρονικουέ  διαγωνισμουέ  σε πιστοποιημεένο 
χρηέ στη της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ . 
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β) Η αναθεέτουσα αρχηέ  διαβιβαέ ζει στον Προέ εδρο της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ  τους κλειστουέ ς φακεέλους  
με τις πρωτοέ τυπες εγγυηέ σεις συμμετοχηέ ς, που εέχουν προσκομιστειέ, πριν αποέ  την ημερομηνιέα και ωέ ρα 
αποσφραέ γισης των προσφορωέ ν που οριέζεται, ομοιέως, στο αέ ρθρο 18 της παρουέ σας.   
 
Η  Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , καταέ  την ημερομηνιέα και ωέ ρα που οριέζεται στο αέ ρθρο 18, προβαιένει σε 
ηλεκτρονικηέ  αποσφραέ γιση του υποφακεέλου «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» και του υποφακεέλου 
“Οικονομικηέ  Προσφοραέ ”, χωριές να παρεέχει στους προσφεέροντες προέ σβαση στα υποβληθεέντα 
δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς ηέ  στις υποβληθειέσες οικονομικεές προσφορεές. 
 
γ)  Μεταέ  την ως αέ νω αποσφραέ γιση, και πριν αποέ  την εέκδοση οποιασδηέ ποτε αποέ φασης σχετικαέ  με την 
αξιολοέγηση των προσφορωέ ν της παρουέ σας, η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , προβαιένει στις ακοέ λουθες 
ενεέργειες: 
 
(i) αναρταέ  στον ηλεκτρονικοέ  χωέ ρο «Συνημμεένα Ηλεκτρονικουέ  Διαγωνισμουέ », τον σχετικοέ  καταέ λογο 
προσφεροέ ντων, οέ πως αυτοέ ς παραέ γεται αποέ  το υποσυέ στημα, με δικαιέωμα προέ σβασης μοέ νον στους 
προσφεέροντες,  
 
ii) ελεέγχει εαέ ν προσκομιέστηκαν οι απαιτουέ μενες πρωτοέ τυπες εγγυητικεές επιστολεές συμμετοχηέ ς 
συέ μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αέ ρθρου 3 της παρουέ σας. Η προσφοραέ  οικονομικουέ  φορεέα που 
παρεέλειψε ειέτε να προσκομιέσει την απαιτουέ μενη πρωτοέ τυπη εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς, σε περιέπτωση 
υποβοληέ ς εέγχαρτης εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς, ειέτε να υποβαέ λει την απαιτουέ μενη εγγυέ ηση ηλεκτρονικηέ ς 
εέκδοσης στον οικειέο ηλεκτρονικοέ  (υποέ )-φαέ κελο μεέχρι την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς των 
προσφορωέ ν, απορριέπτεται ως απαραέ δεκτη, μεταέ  αποέ  γνωέ μη της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ , η οποιέα 
συνταέ σσει πρακτικοέ , στο οποιέο περιλαμβαέ νονται τα αποτελεέσματα του ανωτεέρω ελεέγχου και 
υποβαέ λλει στην αναθεέτουσα αρχηέ  το σχετικοέ  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο, ως “εσωτερικοέ”, μεέσω της 
λειτουργιέας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος, προς εέγκριση για τη ληέ ψη αποέ φασης αποέ ρριψης της 
προσφοραέ ς, συέ μφωνα με την παρ. 1 του αέ ρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μεταέ  την εέκδοση της αποέ φασης εέγκρισης του ανωτεέρω πρακτικουέ  για την αποέ ρριψη της προσφοραέ ς, 
η αναθεέτουσα αρχηέ  κοινοποιειέ την αποέ φαση σε οέ λους τους προσφεέροντες. 
Η αποέ φαση αποέ ρριψης της προσφοραέ ς εκδιέδεται πριν αποέ  την εέκδοση οποιασδηέ ποτε αέ λλης αποέ φασης 
σχετικαέ  με την αξιολοέγηση των προσφορωέ ν της παρουέ σας διαδικασιέας.  
 
iii) Στη συνεέχεια διαβιβαέ ζει τον σχετικοέ  καταέ λογο προσφεροέ ντων, καταέ  σειραέ  μειοδοσιέας, στην 
αναθεέτουσα αρχηέ  και στους προσφεέροντες, προκειμεένου να λαέ βουν γνωέ ση και αναρταέ  στον 
ηλεκτρονικοέ  χωέ ρο «Συνημμεένα Ηλεκτρονικουέ  Διαγωνισμουέ », τον ως αέ νω καταέ λογο, με δικαιέωμα 
προέ σβασης μοέ νο στους προσφεέροντες. 
 
δ) Ακολουέ θως, η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  προβαιένει, καταέ  σειραέ  μειοδοσιέας, σε εέλεγχο της ολοέγραφης 
και αριθμητικηέ ς αναγραφηέ ς των επιμεέρους ποσοστωέ ν εέκπτωσης και της ομαληέ ς μεταξυέ  τους σχεέσης, 
βαέ σει της παραγωγηέ ς σχετικουέ  ψηφιακουέ  αρχειέου, μεέσα αποέ  το υποσυέ στημα.  
Για την εφαρμογηέ  του ελεέγχου ομαλοέ τητας, χρησιμοποιειέται αποέ  την Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  η μεέση 
εέκπτωση προσφοραέ ς (Εμ), συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στα αέ ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες οι οικονομικεές προσφορεές, μεταέ  τις τυχοέ ν αναγκαιέες διορθωέ σεις, καταχωριέζονται, καταέ  τη 
σειραέ  μειοδοσιέας, στο πρακτικοέ  της επιτροπηέ ς.  
 
στ) Στη συνεέχεια, η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , την ιέδια ημεέρα, ελεέγχει τα δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς του 
αέ ρθρου 24.2 της παρουέ σας, καταέ  τη σειραέ  της μειοδοσιέας, αρχιέζοντας αποέ  τον πρωέ το μειοδοέ τη. Αν η 
ολοκληέ ρωση του ελεέγχου αυτουέ  δεν ειέναι δυνατηέ  την ιέδια μεέρα, λοέγω του μεγαέ λου αριθμουέ  των 
προσφορωέ ν, ελεέγχονται τουλαέ χιστον οι δεέκα (10) πρωέ τες καταέ  σειραέ  μειοδοσιέας. Στην περιέπτωση 
αυτηέ   η διαδικασιέα συνεχιέζεται τις εποέ μενες εργαέ σιμες ημεέρες. 
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ζ) Η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , παραέ λληλα με τις ως αέ νω ενεέργειες, επικοινωνειέ με τους εκδοέ τες που 
αναγραέ φονται στις υποβληθειέσες εγγυητικεές επιστολεές, προκειμεένου να διαπιστωέ σει την εγκυροέ τηταέ  
τους. Αν διαπιστωθειέ πλαστοέ τητα εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς, ο υποψηέ φιος αποκλειέεται αποέ  τον 
διαγωνισμοέ , υποβαέ λλεται μηνυτηέ ρια αναφοραέ  στον αρμοέ διο εισαγγελεέα.  
 
η) Η περιγραφοέ μενη διαδικασιέα καταχωρειέται στο πρακτικοέ  της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ  ηέ  σε 
παραέ ρτημαέ  του, που υπογραέ φεται αποέ  τον Προέ εδρο και τα μεέλη της. 
 
Ως ασυνηέ θιστα χαμηλεές προσφορεές, τεκμαιέρονται οικονομικεές προσφορεές που εμφανιέζουν αποέ κλιση 
μεγαλυέ τερη των δεέκα (10) ποσοστιαιέων μοναέ δων αποέ  τον μεέσο οέ ρο του συνοέ λου των εκπτωέ σεων των 
παραδεκτωέ ν προσφορωέ ν που υποβληέ θηκαν.  
 
Η αναθεέτουσα αρχηέ  δυέ ναται να κριένει οέ τι συνιστουέ ν ασυνηέ θιστα χαμηλεές προσφορεές και προσφορεές 
με μικροέ τερη ηέ  καθοέ λου αποέ κλιση αποέ  το ως αέ νω οέ ριο.  
 
Στις παραπαέ νω περιπτωέ σεις, η αναθεέτουσα αρχηέ  απαιτειέ αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές να εξηγηέ σουν 
την τιμηέ  ηέ  το κοέ στος που προτειένουν στην προσφοραέ  τους, εντοέ ς αποκλειστικηέ ς προθεσμιέας ειέκοσι 
(20) ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της σχετικηέ ς προέ σκλησης, η οποιέα αποστεέλλεται μεέσω της 
λειτουργιέας «Επικοινωνιέα» του υποσυστηέ ματος.  
 
Αν οικονομικοέ ς φορεέας δεν ανταποκριθειέ στη σχετικηέ  προέ σκληση της αναθεέτουσας αρχηέ ς εντοέ ς της 
αέ νω προθεσμιέας και δεν υποβαέ λλει εξηγηέ σεις, η προσφοραέ  του απορριέπτεται ως μη κανονικηέ  και 
καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η εγγυητικηέ  επιστοληέ  συμμετοχηέ ς. Αν οι εξηγηέ σεις δεν γιένουν 
αποδεκτεές, η προσφοραέ  απορριέπτεται, ωστοέ σο δεν καταπιέπτει η εγγυητικηέ  επιστοληέ  συμμετοχηέ ς. 
 
Οι παρεχοέ μενες εξηγηέ σεις του οικονομικουέ  φορεέα, οι οποιέες υποβαέ λλονται, ομοιέως, μεέσω της 
λειτουργιέας « Επικοινωνιέα», ιδιέως ως προς τον προσδιορισμοέ  οικονομικωέ ν μεγεθωέ ν, με τις οποιέες ο 
προσφεέρων διαμοέ ρφωσε την προσφοραέ  του, αποτελουέ ν δεσμευτικεές συμφωνιέες και τμηέ μα της 
συέ μβασης αναέ θεσης που δεν μπορουέ ν να μεταβληθουέ ν καθ’ οέ λη τη διαέ ρκεια εκτεέλεσης της συέ μβασης. 
 
Καταέ  τα λοιπαέ  εφαρμοέ ζονται τα αναλυτικαέ  αναφεροέ μενα στα αέ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
 
Η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  ολοκληρωέ νει τη συέ νταξη του σχετικουέ  πρακτικουέ  με το αποτεέλεσμα της 
διαδικασιέας, με το οποιέο εισηγειέται την αναέ θεση της συέ μβασης στον μειοδοέ τη (ηέ  τη ματαιέωση της 
διαδικασιέας), και υποβαέ λλει στην αναθεέτουσα αρχηέ  το σχετικοέ  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο, ως “εσωτερικοέ”, 
προς εέγκριση, μεταβιβαέ ζοντας παραέ λληλα ξαναέ  την αρμοδιοέ τητα διαχειέρισης του ηλεκτρονικουέ  
διαγωνισμουέ  στον αρμοέ διο πιστοποιημεένο χρηέ στη της αναθεέτουσας αρχηέ ς.  
 
Η αποδοχηέ  ηέ  αποέ ρριψη των εξηγηέ σεων των οικονομικωέ ν φορεέων, κατοέ πιν γνωέ μης της Επιτροπηέ ς 
Διαγωνισμουέ , η οποιέα περιλαμβαέ νεται στο ως αέ νω πρακτικοέ , ενσωματωέ νεται στην αποέ φαση της 
εποέ μενης περιέπτωσης (θ). Για την εξεέταση των εξηγηέ σεων δυέ ναται να συγκροτουέ νται και εέκτακτες 
επιτροπεές ηέ  ομαέ δες εργασιέας, καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρ. 3 του αέ ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνεέχεια, η αναθεέτουσα αρχηέ  κοινοποιειέ την αποέ φαση εέγκρισης του πρακτικουέ  σε οέ λους τους 
προσφεέροντες, εκτοέ ς αποέ  εκειένους, οποιέοι αποκλειέστηκαν οριστικαέ , λοέγω μη υποβοληέ ς ηέ  προσκοέ μισης 
της πρωτοέ τυπης εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς, συέ μφωνα με την περιέπτωση (γ) της παρουέ σας παραγραέ φου 
4.1 και παρεέχει προέ σβαση στα υποβληθεέντα δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς και στις οικονομικεές 
προσφορεές των λοιπωέ ν προσφεροέ ντων. Καταέ  της αποέ φασης αυτηέ ς χωρειέ προδικαστικηέ  προσφυγηέ , 
καταέ  τα οριζοέ μενα στην παραέ γραφο 4.3 της παρουέ σης. 
 
ι) Επισημαιένεται, τεέλος, οέ τι, σε περιέπτωση που οι προσφορεές εέχουν την ιέδια ακριβωέ ς τιμηέ  (ισοέ τιμες), η 
αναθεέτουσα αρχηέ  επιλεέγει τον (προσωρινοέ ) αναέ δοχο με κληέ ρωση μεταξυέ  των οικονομικωέ ν φορεέων 
που υπεέβαλαν ισοέ τιμες προσφορεές. Η κληέ ρωση γιένεται ενωέ πιον της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ  και 
παρουσιέα των οικονομικωέ ν φορεέων που υπεέβαλαν τις ισοέ τιμες προσφορεές, σε ημεέρα και ωέ ρα που θα 
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τους γνωστοποιηθειέ  μεέσω της λειτουργικοέ τητας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος. 
Τα αποτελεέσματα της ως αέ νω κληέ ρωσης ενσωματωέ νονται, ομοιέως, στην αποέ φαση της προηγουέ μενης 
περιέπτωσης (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μεταέ  αποέ  την αξιολοέγηση των προσφορωέ ν, η αναθεέτουσα αρχηέ  προσκαλειέ, στο πλαιέσιο της 
παρουέ σας ηλεκτρονικηέ ς διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης και μεέσω της λειτουργικοέ τητας της 
«Επικοινωνιέας», τον προσωρινοέ  αναέ δοχο να υποβαέ λει εντοέ ς προθεσμιέας δεέκα (10) ημερωέ ν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεποέ μενα, στο αέ ρθρο 23 της 
παρουέ σας, αποδεικτικαέ  μεέσα (δικαιολογητικαέ  προσωρινουέ  αναδοέχου) και τα αποδεικτικαέ  εέγγραφα 
νομιμοποιέησης. Ο προσωρινοέ ς αναέ δοχος δυέ ναται να υποβαέ λει, εντοέ ς της ως αέ νω προθεσμιέας, αιέτημα, 
προς την αναθεέτουσα αρχηέ , για παραέ τασηέ  της, συνοδευοέ μενο αποέ  αποδεικτικαέ  εέγγραφα περιέ αιέτησης 
χορηέ γησης δικαιολογητικωέ ν προσωρινουέ  αναδοέχου. Στην περιέπτωση αυτηέ  η αναθεέτουσα αρχηέ  
παρατειένει την προθεσμιέα υποβοληέ ς αυτωέ ν, για οέ σο χροέ νο απαιτηθειέ για τη χορηέ γησηέ  τους αποέ  τις 
αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεές.  
 
β) Τα δικαιολογητικαέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου υποβαέ λλονται αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα 
ηλεκτρονικαέ , μεέσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας» στην αναθεέτουσα αρχηέ , δεν απαιτειέται 
να προσκομισθουέ ν και σε εέντυπη μορφηέ  και γιένονται αποδεκταέ , αναέ  περιέπτωση, εφοέ σον 
υποβαέ λλονται, συέ μφωνα με τα προβλεποέ μενα στις διαταέ ξεις:  

 
i) ειέτε των αέ ρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περιέ ηλεκτρονικωέ ν δημοσιέων εγγραέ φων που φεέρουν 
ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  σφραγιέδα, και, εφοέ σον προέ κειται για αλλοδαπαέ  δημοέ σια ηλεκτρονικαέ  
εέγγραφα, εαέ ν φεέρουν επισημειέωση e-Apostille  
 
ii) ειέτε των αέ ρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περιέ ηλεκτρονικωέ ν ιδιωτικωέ ν εγγραέ φων που φεέρουν 
ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  σφραγιέδα 
 
iii) ειέτε του αέ ρθρου 11 του ν. 2690/1999, οέ πως ισχυέ ει περιέ βεβαιέωσης του γνησιέου της υπογραφηέ ς- 
επικυέ ρωσης των αντιγραέ φων 
 
iv) ειέτε της παρ. 2 του αέ ρθρου 37 του ν. 4412/2016, περιέ χρηέ σης ηλεκτρονικωέ ν υπογραφωέ ν σε 
ηλεκτρονικεές διαδικασιέες δημοσιέων συμβαέ σεων,   
  
v) ειέτε της παρ. 13 του αέ ρθρου 80 του ν.4412/2016, περιέ συνυποβοληέ ς υπευέ θυνης δηέ λωσης στην 
περιέπτωση απληέ ς φωτοτυπιέας ιδιωτικωέ ν εγγραέ φων.  
 
Επιπλεέον δεν προσκομιέζονται σε εέντυπη μορφηέ  τα ΦΕΚ και ενημερωτικαέ  και τεχνικαέ  φυλλαέ δια και 
αέ λλα εέντυπα, εταιρικαέ  ηέ  μη, με ειδικοέ  τεχνικοέ  περιεχοέ μενο, δηλαδηέ  εέντυπα με αμιγωέ ς τεχνικαέ  
χαρακτηριστικαέ , οέ πως αριθμουέ ς, αποδοέ σεις σε διεθνειές μοναέ δες, μαθηματικουέ ς τυέ πους και σχεέδια. 
 
Τα ως αέ νω στοιχειέα και δικαιολογητικαέ  καταχωριέζονται αποέ  αυτοέ ν σε μορφηέ  ηλεκτρονικωέ ν αρχειέων 
με μορφοέ τυπο PDF. 
 
  
 
β.1) Εντοέ ς της προθεσμιέας υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν κατακυέ ρωσης και το αργοέ τερο εέως την 
τριέτη εργαέ σιμη ημεέρα αποέ  την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα ηλεκτρονικηέ ς υποβοληέ ς τους, προσκομιέζονται 
με ευθυέ νη του οικονομικουέ  φορεέα, στην αναθεέτουσα αρχηέ , σε εέντυπη μορφηέ  και σε κλειστοέ  φαέ κελο, 
στον οποιέο αναγραέ φεται ο αποστολεέας, τα στοιχειέα του διαγωνισμουέ  και ως παραληέ πτης η Επιτροπηέ , 
τα στοιχειέα και δικαιολογητικαέ , τα οποιέα απαιτειέται να προσκομισθουέ ν σε εέντυπη μορφηέ  (ως 
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πρωτοέ τυπα ηέ  ακριβηέ  αντιέγραφα). 
 

Τεέτοια στοιχειέα και δικαιολογητικαέ  ενδεικτικαέ  ειέναι : 

i) αυταέ  που δεν υπαέ γονται στις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οέ πως ισχυέ ει, 
(ενδεικτικαέ  συμβολαιογραφικεές εένορκες βεβαιωέ σεις ηέ  λοιπαέ  συμβολαιογραφικαέ  εέγγραφα)  

ii) ιδιωτικαέ  εέγγραφα τα οποιέα δεν εέχουν επικυρωθειέ αποέ  δικηγοέ ρο ηέ  δεν φεέρουν θεωέ ρηση αποέ  
υπηρεσιέες και φορειές της περιέπτωσης α της παρ. 2 του αέ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 ηέ  δεν συνοδευέ ονται 
αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση για την ακριέβειαέ  τους,  καθωέ ς και  
 
iii) τα εέντυπα εέγγραφα που φεέρουν τη Σφραγιέδα της Χαέ γης (Apostille) ηέ  προξενικηέ  θεωέ ρηση και δεν 
ειέναι επικυρωμεένα αποέ  δικηγοέ ρο. 
 
Σημειωέ νεται οέ τι στα αλλοδαπαέ  δημοέ σια εέγγραφα και δικαιολογητικαέ  εφαρμοέ ζεται η Συνθηέ κη της 
Χαέ γης της 5ης.10.1961, που κυρωέ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοέ σον συνταέ σσονται σε κραέ τη 
που εέχουν προσχωρηέ σει στην ως αέ νω Συνθηέ κη, αέ λλως φεέρουν προξενικηέ  θεωέ ρηση. Απαλλαέ σσονται 
αποέ  την απαιέτηση επικυέ ρωσης (με Apostille ηέ  Προξενικηέ  Θεωέ ρηση) αλλοδαπαέ  δημοέ σια εέγγραφα οέ ταν 
καλυέ πτονται αποέ  διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες που εέχει συναέ ψει η Ελλαέ δα (ενδεικτικαέ  «Συέ μβαση 
νομικηέ ς συνεργασιέας μεταξυέ  Ελλαέ δας και Κυέ πρου – 05.03.1984» (κυρωτικοέ ς ν.1548/1985, «Συέ μβαση 
περιέ απαλλαγηέ ς απο την επικυέ ρωση ορισμεένων πραέ ξεων και εγγραέ φων – 15.09.1977» (κυρωτικοέ ς 
ν.4231/2014)). Επιέσης απαλλαέ σσονται αποέ  την απαιέτηση επικυέ ρωσης ηέ  παροέ μοιας διατυέ πωσης 
δημοέ σια εέγγραφα που εκδιέδονται αποέ  τις αρχεές κραέ τους μεέλους που υπαέ γονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλουέ στευση των απαιτηέ σεων για την υποβοληέ  ορισμεένων δημοσιέων εγγραέ φων 
στην ΕΕ, οέ πως, ενδεικτικαέ ,  το λευκοέ  ποινικοέ  μητρωέ ο, υποέ  τον οέ ρο οέ τι τα σχετικαέ  με το γεγονοέ ς αυτοέ  
δημοέ σια εέγγραφα εκδιέδονται για πολιέτη της Ένωσης αποέ  τις αρχεές του κραέ τους μεέλους της ιθαγεένειαέ ς 
του. Επιέσης, γιένονται υποχρεωτικαέ  αποδεκταέ  ευκρινηέ  φωτοαντιέγραφα εγγραέ φων που εέχουν εκδοθειέ 
αποέ  αλλοδαπεές αρχεές και εέχουν επικυρωθειέ αποέ  δικηγοέ ρο, συέ μφωνα με τα προβλεποέ μενα στην παρ. 2 
περ. β του αέ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωέ δικας Διοικητικηέ ς Διαδικασιέας”, οέ πως αντικατασταέ θηκε ως 
αέ νω με το αέ ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υποβληθουέ ν τα παραπαέ νω δικαιολογητικαέ  ηέ  υπαέ ρχουν ελλειέψεις σε αυταέ  που υπoβληέ θηκαν 
ηλεκτρονικαέ  ηέ  σε εέντυπη μορφηέ , εφοέ σον απαιτειέται, συέ μφωνα με τα ανωτεέρω η αναθεέτουσα αρχηέ  
καλειέ τον προσωρινοέ  αναέ δοχο να προσκομιέσει τα ελλειέποντα δικαιολογητικαέ  ηέ  να συμπληρωέ σει τα ηέ δη 
υποβληθεέντα ηέ  να παραέ σχει διευκρινιέσεις, καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 102 ν. 4412/2016, εντοέ ς 
προθεσμιέας δεέκα (10) ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της σχετικηέ ς προέ σκλησης σε αυτοέ ν. Αν ο 
προσωρινοέ ς αναέ δοχος υποβαέ λλει αιέτημα προς την αναθεέτουσα αρχηέ  για παραέ ταση της ως αέ νω 
προθεσμιέας, το οποιέο συνοδευέ εται με αποδεικτικαέ  εέγγραφα αποέ  τα οποιέα να αποδεικνυέ εται οέ τι εέχει 
αιτηθειέ τη χορηέ γηση των δικαιολογητικωέ ν, η αναθεέτουσα αρχηέ  παρατειένει την προθεσμιέα υποβοληέ ς 
των δικαιολογητικωέ ν για οέ σο χροέ νο απαιτηθειέ για τη χορηέ γηση των δικαιολογητικωέ ν αποέ  τις αρμοέ διες 
δημοέ σιες αρχεές. 
Το παροέ ν εφαρμοέ ζεται αναλοέγως και στις περιπτωέ σεις που η αναθεέτουσα αρχηέ  τυχοέ ν ζητηέ σει την 
προσκοέ μιση δικαιολογητικωέ ν καταέ  τη διαδικασιέα αξιολοέγησης των προσφορωέ ν και πριν αποέ  το σταέ διο 
κατακυέ ρωσης, κατ’ εφαρμογηέ  της διαέ ταξης του αέ ρθρου 79 παραέ γραφος 5 εδαέ φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμεένων των αρχωέ ν της ιέσης μεταχειέρισης και της διαφαέ νειας. 
 
 
δ) Αν, καταέ  τον εέλεγχο των υποβληθεέντων δικαιολογητικωέ ν, διαπιστωθειέ οέ τι: 
i) τα στοιχειέα που δηλωέ θηκαν με το Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο Συέ μβασης (ΕΕΕΣ), ειέναι εκ προθεέσεως 
απατηλαέ  ηέ  οέ τι εέχουν υποβληθειέ πλασταέ  αποδεικτικαέ  στοιχειέα   ηέ  
ii) αν δεν υποβληθουέ ν στο προκαθορισμεένο χρονικοέ  διαέ στημα τα απαιτουέ μενα πρωτοέ τυπα ηέ  
αντιέγραφα, των παραπαέ νω δικαιολογητικωέ ν, ηέ  
iii) αν αποέ  τα δικαιολογητικαέ  που προσκομιέσθηκαν νομιέμως και εμπροθεέσμως, δεν αποδεικνυέ ονται οι 
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οέ ροι και οι προϋποθεέσεις συμμετοχηέ ς συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 21, 22 και 23 της παρουέ σας,  
 
απορριέπτεται η προσφοραέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου, καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η 
εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του και η κατακυέ ρωση γιένεται στον προσφεέροντα που υπεέβαλε την αμεέσως 
εποέ μενη πλεέον συμφεέρουσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ  βαέ σει της τιμηέ ς, τηρουμεένης της 
ανωτεέρω διαδικασιέας. 
 
Σε περιέπτωση εέγκαιρης και προσηέ κουσας ενημεέρωσης της αναθεέτουσας αρχηέ ς για μεταβολεές στις 
προϋποθεέσεις τις οποιέες ο προσωρινοέ ς αναέ δοχος ειέχε δηλωέ σει με το Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο 
Συέ μβασης (ΕΕΕΣ) οέ τι πληροιέ και οι οποιέες επηέ λθαν ηέ  για τις οποιέες εέλαβε γνωέ ση μεέχρι τη συέ ναψη της 
συέ μβασης (οψιγενειές μεταβολεές), δεν καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η προσκομισθειέσα, 
συέ μφωνα με το αέ ρθρο 15 της παρουέ σας, εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς. 
 
Αν κανεένας αποέ  τους προσφεέροντες δεν υπεέβαλε αληθηέ  ηέ  ακριβηέ  δηέ λωση, ηέ  αν κανεένας αποέ  τους 
προσφεέροντες δεν προσκομιέζει εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα απαιτουέ μενα εέγγραφα και δικαιολογητικαέ , 
ηέ  αν κανεένας αποέ  τους προσφεέροντες δεν αποδειέξει οέ τι:  α) δεν βριέσκεται σε μια αποέ  τις κατασταέ σεις 
που αναφεέρονται στο αέ ρθρο 22.Α και β) πληροιέ τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς των αέ ρθρων 22.Β εέως 
22.Ε, οέ πως αυταέ  εέχουν καθοριστειέ στην παρουέ σα , η διαδικασιέα συέ ναψης της συέ μβασης ματαιωέ νεται. 
 
Η διαδικασιέα ελεέγχου των ως αέ νω δικαιολογητικωέ ν ολοκληρωέ νεται με τη συέ νταξη πρακτικουέ  αποέ  την 
Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , στο οποιέο αναγραέ φεται η τυχοέ ν συμπληέ ρωση δικαιολογητικωέ ν καταέ  τα 
οριζοέ μενα στις παραγραέ φους (α) και (γ) του παροέ ντος αέ ρθρου. Η Επιτροπηέ , στη συνεέχεια,  το 
κοινοποιειέ, μεέσω της «λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας», στο αποφαινοέ μενο οέ ργανο της 
αναθεέτουσας αρχηέ ς για τη ληέ ψη αποέ φασης ειέτε κατακυέ ρωσης της συέ μβασης ειέτε ματαιέωσης της 
διαδικασιέας, αναέ  περιέπτωση. 
 
Τα αποτελεέσματα του ελεέγχου των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου επικυρωέ νονται με την 
αποέ φαση κατακυέ ρωσης του αέ ρθρου 105 ν. 4412/2016, ηέ τοι με την αποέ φαση του προηγουέ μενου 
εδαφιέου, στην οποιέα αναφεέρονται υποχρεωτικαέ  οι προθεσμιέες για την αναστοληέ  της συέ ναψης 
συέ μβασης, συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 360 εέως 372 του ιδιέου νοέ μου. 
 
Η αναθεέτουσα αρχηέ  κοινοποιειέ  την  αποέ φαση κατακυέ ρωσης, μαζιέ με αντιέγραφο οέ λων των πρακτικωέ ν 
της διαδικασιέας ελεέγχου και αξιολοέγησης των προσφορωέ ν σε οέ λους τους οικονομικουέ ς φορειές που 
εέλαβαν μεέρος στη διαδικασιέα αναέ θεσης, εκτοέ ς αποέ  τους οριστικωέ ς αποκλεισθεέντες και ιδιέως οέ σους 
αποκλειέστηκαν οριστικαέ  δυναέ μει της παρ. 1 του αέ ρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιέστοιχης περ. 
γ της παραγραέ φου 4.1 της παρουέ σας, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας», και επιπλεέον 
αναρταέ  τα δικαιολογητικαέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου στον χωέ ρο «Συνημμεένα Ηλεκτρονικουέ  
Διαγωνισμουέ ». 
 

ε)   Η αποέ φαση κατακυέ ρωσης καθιέσταται οριστικηέ , εφοέ σον συντρεέξουν οι ακοέ λουθες προϋποθεέσεις: 
 

i. η αποέ φαση κατακυέ ρωσης εέχει κοινοποιηθειέ, συέ μφωνα με τα ανωτεέρω, 
 

ii. παρεέλθει αέ πρακτη η προθεσμιέα αέ σκησης προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς ηέ  σε περιέπτωση αέ σκησης, 
παρεέλθει αέ πρακτη η προθεσμιέα αέ σκησης αιέτησης αναστοληέ ς καταέ  της αποέ φασης της ΑΕΠΠ και 
σε περιέπτωση αέ σκησης αιέτησης αναστοληέ ς καταέ  της αποέ φασης της ΑΕΠΠ, εκδοθειέ αποέ φαση 
επιέ της αιέτησης, με την επιφυέ λαξη της χορηέ γησης προσωρινηέ ς διαταγηέ ς, συέ μφωνα με οέ σα 
οριέζονται στο τελευταιέο εδαέ φιο της παρ. 4 του αέ ρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

 
iii. ο προσωρινοέ ς αναέ δοχος εέχει υποβαέ λλει, εέπειτα αποέ  σχετικηέ  προέ σκληση της αναθεέτουσας 

αρχηέ ς, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος, υπευέ θυνη δηέ λωση, 
που υπογραέ φεται συέ μφωνα με οέ σα οριέζονται στο αέ ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποιέα 
δηλωέ νεται οέ τι, δεν εέχουν επεέλθει στο προέ σωποέ  του οψιγενειές μεταβολεές, καταέ  την εέννοια του 
αέ ρθρου 104 του ιέδιου νοέ μου, και μοέ νον στην περιέπτωση του προσυμβατικουέ  ελεέγχου ηέ  της 
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αέ σκησης προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς καταέ  της αποέ φασης κατακυέ ρωσης. 
 
Η υπευέ θυνη δηέ λωση ελεέγχεται αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ  και μνημονευέ εται στο συμφωνητικοέ . Εφοέ σον 
δηλωθουέ ν οψιγενειές μεταβολεές, η δηέ λωση ελεέγχεται αποέ  την Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , η οποιέα 
εισηγειέται προς το αρμοέ διο αποφαινοέ μενο οέ ργανο. 
 
Μεταέ  αποέ  την οριστικοποιέηση της αποέ φασης κατακυέ ρωσης, η αναθεέτουσα αρχηέ  προσκαλειέ τον 
αναέ δοχο, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος, να προσεέλθει για την 
υπογραφηέ  του συμφωνητικουέ , θεέτονταέ ς του προθεσμιέα δεκαπεέντε (15) ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση 
σχετικηέ ς εέγγραφης ειδικηέ ς προέ σκλησης, προσκομιέζοντας και την απαιτουέ μενη εγγυητικηέ  επιστοληέ  
καληέ ς εκτεέλεσης. Η συέ μβαση θεωρειέται συναφθειέσα με την κοινοποιέηση της ως αέ νω ειδικηέ ς 
προέ σκλησης. 

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

Εαέ ν ο αναέ δοχος δεν προσεέλθει να υπογραέ ψει το συμφωνητικοέ , μεέσα στην προθεσμιέα που οριέζεται στην 
ειδικηέ  προέ κληση, και με την επιφυέ λαξη αντικειμενικωέ ν λοέγων ανωτεέρας βιέας, κηρυέ σσεται εέκπτωτος, 
καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του και ακολουθειέται η διαδικασιέα 
του παροέ ντος αέ ρθρου 4.2 για τον προσφεέροντα που υπεέβαλε την αμεέσως εποέ μενη πλεέον συμφεέρουσα 
αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ  βαέ σει τιμηέ ς. Αν κανεένας αποέ  τους προσφεέροντες δεν προσεέλθει για 
την υπογραφηέ  του συμφωνητικουέ , η διαδικασιέα αναέ θεσης της συέ μβασης ματαιωέ νεται, συέ μφωνα με 
την περιέπτωση β της παραγραέ φου 1 του αέ ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ, στην περιέπτωση αυτηέ ν, να αναζητηέ σει αποζημιέωση, πεέρα αποέ  την 
καταπιέπτουσα εγγυητικηέ  επιστοληέ , ιδιέως δυναέ μει των αέ ρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

 
Εαέ ν η αναθεέτουσα αρχηέ  δεν απευθυέ νει στον αναέ δοχο την ως αέ νω ειδικηέ  προέ σκληση, εντοέ ς χρονικουέ  
διαστηέ ματος εξηέ ντα (60) ημερωέ ν αποέ  την οριστικοποιέηση της αποέ φασης κατακυέ ρωσης, και με την 
επιφυέ λαξη της υέ παρξης επιτακτικουέ  λοέγου δημοέ σιου συμφεέροντος ηέ  αντικειμενικωέ ν λοέγων ανωτεέρας 
βιέας, ο αναέ δοχος δικαιουέ ται να απεέχει αποέ  την υπογραφηέ  του συμφωνητικουέ , χωριές να εκπεέσει η 
εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του, καθωέ ς και να αναζητηέ σει αποζημιέωση ιδιέως δυναέ μει των αέ ρθρων 197 και 
198 ΑΚ. 
 
 

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

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιοριέζοντας ειδικωέ ς τις νομικεές και πραγματικεές αιτιαέ σεις που δικαιολογουέ ν το αιέτημαέ  του. 

 
Σε περιέπτωση προσφυγηέ ς καταέ  πραέ ξης της αναθεέτουσας αρχηέ ς, η προθεσμιέα για την αέ σκηση της 
προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς ειέναι: 
(α) δεέκα (10) ημεέρες αποέ  την κοινοποιέηση της προσβαλλοέ μενης πραέ ξης στον ενδιαφεροέ μενο 
οικονομικοέ  φορεέα αν η πραέ ξη κοινοποιηέ θηκε με ηλεκτρονικαέ  μεέσα ηέ  τηλεομοιοτυπιέα ηέ   
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(β) δεκαπεέντε (15) ημεέρες αποέ  την κοινοποιέηση της προσβαλλοέ μενης πραέ ξης σε αυτοέ ν αν 
χρησιμοποιηέ θηκαν αέ λλα μεέσα επικοινωνιέας, αέ λλως   
(γ) δεέκα (10) ημεέρες αποέ  την πληέ ρη, πραγματικηέ  ηέ  τεκμαιροέ μενη, γνωέ ση της πραέ ξης που βλαέ πτει τα 
συμφεέροντα του ενδιαφεροέ μενου οικονομικουέ  φορεέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περιέπτωση παραέ λειψης που αποδιέδεται στην αναθεέτουσα αρχηέ , η προθεσμιέα για την αέ σκηση της 
προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς ειέναι δεκαπεέντε (15) ημεέρες αποέ  την επομεένη της συντεέλεσης της 
προσβαλλοέ μενης παραέ λειψης. 
 
Η προδικαστικηέ  προσφυγηέ , συνταέ σσεται υποχρεωτικαέ  με τη χρηέ ση του τυποποιημεένου εντυέ που του 
Παραρτηέ ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιέθεται ηλεκτρονικαέ  στην ηλεκτρονικηέ  περιοχηέ  του 
συγκεκριμεένου διαγωνισμουέ  μεέσω της λειτουργικοέ τητας «Επικοινωνιέα» του υποσυστηέ ματος προς την 
Αναθεέτουσα Αρχηέ , επιλεέγοντας την εένδειξη «Προδικαστικηέ  Προσφυγηέ » συέ μφωνα με αέ ρθρο 15 της ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοέ σια Έργα.  
 
Οι προθεσμιέες ως προς την υποβοληέ  των προδικαστικωέ ν προσφυγωέ ν και των παρεμβαέ σεων αρχιέζουν 
την επομεένη της ημεέρας της προαναφερθειέσας καταέ  περιέπτωση κοινοποιέησης ηέ  γνωέ σης και ληέ γουν 
οέ ταν περαέ σει ολοέ κληρη η τελευταιέα ημεέρα και ωέ ρα 23:59:59 και, αν αυτηέ  ειέναι εξαιρετεέα ηέ  Σαέ ββατο, 
οέ ταν περαέ σει ολοέ κληρη η επομεένη εργαέ σιμη ημεέρα και ωέ ρα 23:59:59 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμιέα για την αέ σκηση της προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς και η αέ σκησηέ  της κωλυέ ουν τη συέ ναψη της 
συέ μβασης επιέ ποινηέ  ακυροέ τητας, η οποιέα διαπιστωέ νεται με αποέ φαση της ΑΕΠΠ μεταέ  αποέ  αέ σκηση 
προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μοέ νη η αέ σκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
Η αέ σκηση της προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς αποτελειέ προϋποέ θεση για την αέ σκηση των εένδικων 
βοηθημαέ των της αιέτησης αναστοληέ ς και της αιέτησης ακυέ ρωσης του αέ ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταέ  
των εκτελεστωέ ν πραέ ξεων ηέ  παραλειέψεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς. 
 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή 
της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης 
του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική 
προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 
ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου 
ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση 
και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
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δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικαέ  με την υπογραφηέ  του συμφωνητικουέ , ισχυέ ουν τα προβλεποέ μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
αέ ρθρου 105 καθωέ ς και στο αέ ρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  εέγγραφα της συέ μβασης  με βαέ ση τα οποιέα θα εκτελεσθειέ το εέργο ειέναι τα αναφεροέ μενα 
παρακαέ τω. Σε περιέπτωση ασυμφωνιέας των περιεχομεένων σε αυταέ  οέ ρων, η σειραέ  ισχυέ ος 
καθοριέζεται  ως κατωτεέρω:  
  

1. Το συμφωνητικοέ , συμπεριλαμβανομεένων των παρασχεθεισωέ ν εξηγηέ σεων του 
οικονομικουέ  φορεέα, συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιέως ως προς τον 
προσδιορισμοέ  οικονομικωέ ν μεγεθωέ ν με τις οποιέες ο αναέ δοχος διαμοέ ρφωσε την προσφοραέ  
του, 
2. Η παρουέ σα Διακηέ ρυξη. 
3. Η Οικονομικηέ  Προσφοραέ . 
4. Το Τιμολοέ γιο Δημοπραέ τησης  
5. Η Ειδικηέ  Συγγραφηέ  Υποχρεωέ σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικηέ  Συγγραφηέ  Υποχρεωέ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεές Προδιαγραφεές και τα  
 Παραρτηέ ματα τους,  
7. Η Τεχνικηέ  Περιγραφηέ  (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμοέ ς Δημοπραέ τησης. 
9. Οι εγκεκριμεένες μελεέτες του εέργου.  
10.  Το εγκεκριμεένο Χρονοδιαέ γραμμα κατασκευηέ ς του εέργου. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα εέγγραφα της συέ μβασης συνταέ σσονται υποχρεωτικαέ  στην ελληνικηέ  γλωέ σσα και προαιρετικαέ  

και σε αέ λλες γλωέ σσες, συνολικαέ  ηέ  μερικαέ . Σε περιέπτωση ασυμφωνιέας μεταξυέ  των τμημαέ των 
των εγγραέ φων της συέ μβασης που εέχουν συνταχθειέ σε περισσοέ τερες γλωέ σσες, επικρατειέ η 
ελληνικηέ  εέκδοση. Τυχοέ ν προδικαστικεές προσφυγεές υποβαέ λλονται στην ελληνικηέ  γλωέ σσα. 

6.2.  Οι προσφορεές και τα περιλαμβανοέ μενα σε αυτεές στοιχειέα, καθωέ ς και τα αποδεικτικαέ  εέγγραφα 
συνταέ σσονται στην ελληνικηέ  γλωέ σσα ηέ  συνοδευέ ονται αποέ  επιέσημη μεταέ φρασηέ  τους στην 
ελληνικηέ  γλωέ σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπαέ  δημοέ σια εέγγραφα και δικαιολογητικαέ  εφαρμοέ ζεται η Συνθηέ κη της Χαέ γης της 
5.10.1961, που κυρωέ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 
4.2.β) της παρουέ σας. Τα αλλοδαπαέ  δημοέ σια και ιδιωτικαέ  εέγγραφα  συνοδευέ ονται αποέ  
μεταέ φρασηέ  τους στην ελληνικηέ  γλωέ σσα επικυρωμεένη ειέτε αποέ  προέ σωπο αρμοέ διο καταέ  τις 
διαταέ ξεις της εθνικηέ ς νομοθεσιέας ειέτε αποέ  προέ σωπο καταέ  νοέ μο αρμοέ διο της χωέ ρας στην οποιέα 
εέχει συνταχθειέ το εέγγραφο και γιένονται αποδεκταέ  συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα, ομοιέως, στο 
αέ ρθρο 4.2.β) της παρουέ σας.   

6.4.    Ενημερωτικαέ  και τεχνικαέ  φυλλαέ δια και αέ λλα εέντυπα-εταιρικαέ  ηέ  μη – με ειδικοέ  τεχνικοέ  
περιεχοέ μενο, δηλαδηέ  εέντυπα με αμιγωέ ς τεχνικαέ  χαρακτηριστικαέ , οέ πως αριθμουέ ς, αποδοέ σεις σε 
διεθνειές μοναέ δες, μαθηματικουέ ς τυέ πους και σχεέδια, που ειέναι δυνατοέ ν να διαβαστουέ ν σε καέ θε 
γλωέ σσα και δεν ειέναι απαραιέτητη η μεταέ φρασηέ  τους, μπορουέ ν να υποβαέ λλονται σε αέ λλη 
γλωέ σσα, χωριές να συνοδευέ ονται αποέ  μεταέ φραση στην ελληνικηέ . 

 

6.5. Η  επικοινωνιέα με την αναθεέτουσα αρχηέ , καθωέ ς και μεταξυέ  αυτηέ ς και του αναδοέχου, θα γιένονται 
υποχρεωτικαέ  στην ελληνικηέ  γλωέ σσα. 

 
 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τη δημοπραέ τηση του εέργου, την εκτεέλεση της συέ μβασης και την κατασκευηέ  του, 

εφαρμοέ ζονται οι διαταέ ξεις των παρακαέ τω νομοθετημαέ των, οέ πως ισχυέ ουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

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

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

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

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
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της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
7.2   Οι σε εκτεέλεση των ανωτεέρω διαταέ ξεων εκδοθειέσες κανονιστικεές πραέ ξεις, καθωέ ς και λοιπεές 

διαταέ ξεις που αναφεέρονται ρηταέ  ηέ  απορρεέουν αποέ  τα οριζοέ μενα στα συμβατικαέ  τευέ χη της 
παρουέ σας καθωέ ς και το συέ νολο των διαταέ ξεων του ασφαλιστικουέ , εργατικουέ , περιβαλλοντικουέ  
και φορολογικουέ  δικαιέου και γενικοέ τερα καέ θε διαέ ταξη (Νοέ μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηέ  
εγκυέ κλιος που διεέπει την αναέ θεση και εκτεέλεση του εέργου της παρουέ σας συέ μβασης, εέστω και 
αν δεν αναφεέρονται ρηταέ . 

 
 

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

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το εέργο χρηματοδοτειέται εξ ολοκληέ ρου αποέ  το Π.Δ.Ε. με εναέ ριθμο του εέργου 2014ΣΕ57100004 

της ΣΑΕ 571, σε βαέ ρος του ΚΑΕ 64.7323.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 
Αστυπάλαιας. 

 Το εέργο υποέ κειται στις κρατηέ σεις που προβλεέπονται για τα εέργα αυταέ , περιλαμβανομεένης 
της κραέ τησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν.4412/2016 και 
στον ν. 4413/2016 (Α΄ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσης της χρηματοδότησης, υπέρ της νέας Ενιαίας Αρχής Δημόσιων 
Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με 
το άρθρο 4 του ν.4912/22, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση του 
πέμπτου εδαφίου του άρθρου 350 του ν.4412/16 όπως τροποποιείται, της κραέ τησης 2,5‰ 
υπεέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του  

https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-347-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%be%ce%ad%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-4-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
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ν.4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 αποέ φασης του Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και  
Μεταφορωέ ν (Β' 2780), της κράτησης 6‰ υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ στο λογαριασμό που τηρεί  το ΤΕΕ 

(περίπτ. θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.4412/2016, Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 
εγκ.20/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466/06.10.2017, Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.06.2017 - ΦΕΚ 2235/29.06.2017 τεύχος Β',  Υπ. Υποδομών & 
Μεταφορών εγκ.15/ΔΝΣγ/οικ. 58458/ΦΝ 466/11.08.2017, καθωέ ς και της κραέ τησης υέ ψους  

0,02% υπεέρ της αναέ πτυξης και συντηέ ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συέ μφωνα με το αέ ρθρο 36  
παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
    

 
8.2. Τα γενικαέ  εέξοδα, οέ φελος κ.λ.π. του Αναδοέ χου και οι επιβαρυέ νσεις αποέ  φοέ ρους, δασμουέ ς 

κ.λ.π. καθοριέζονται στο αντιέστοιχο αέ ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυέ νει τον Κυέ ριο του Έργου. 
  
8.3. Οι πληρωμεές θα γιένονται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιέστοιχο 

αέ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηέ  του εργολαβικουέ  τιμηέ ματος θα γιένεται σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθεέτουσα αρχηέ  τηρωέ ντας τις αρχεές της ιέσης μεταχειέρισης και της διαφαέ νειας, ζηταέ  αποέ  τους 
προσφεέροντες οικονομικουέ ς φορειές, οέ ταν οι πληροφοριέες ηέ  η τεκμηριέωση που πρεέπει να 
υποβαέ λλονται ειέναι ηέ  εμφανιέζονται ελλιπειές ηέ  λανθασμεένες, συμπεριλαμβανομεένων εκειένων στο ΕΕΕΣ, 
ηέ  οέ ταν λειέπουν συγκεκριμεένα εέγγραφα, να υποβαέ λλουν, να συμπληρωέ νουν, να αποσαφηνιέζουν ηέ  να 
ολοκληρωέ νουν τις σχετικεές πληροφοριέες ηέ  τεκμηριέωση, εντοέ ς προθεσμιέας οέχι μικροέ τερης των δεέκα 
(10) ημερωέ ν και οέχι μεγαλυέ τερης των ειέκοσι (20) ημερωέ ν αποέ  την ημερομηνιέα κοινοποιέησης σε αυτουέ ς 
της σχετικηέ ς προέ σκλησης, μεέσω της λειτουργικοέ τητας « Επικοινωνιέα» του υποσυστηέ ματος, συέ μφωνα 
με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στις διαταέ ξεις των αέ ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπληέ ρωση ηέ  η αποσαφηέ νιση ζητειέται και γιένεται αποδεκτηέ  υποέ  την προϋποέ θεση οέ τι δεν 
τροποποιειέται η προσφοραέ  του οικονομικουέ  φορεέα και οέ τι αφοραέ  σε στοιχειέα ηέ  δεδομεένα, των οποιέων 
ειέναι αντικειμενικαέ  εξακριβωέ σιμος ο προγενεέστερος χαρακτηέ ρας σε σχεέση με το πεέρας της 
καταληκτικηέ ς προθεσμιέας παραλαβηέ ς προσφορωέ ν. Τα ανωτεέρω ισχυέ ουν κατ΄ αναλογιέαν και για τυχοέ ν 
ελλειέπουσες δηλωέ σεις, υποέ  την προϋποέ θεση οέ τι βεβαιωέ νουν γεγονοέ τα αντικειμενικωέ ς εξακριβωέ σιμα. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρουέ σα διαδικασιέα εέχει εκδοθειέ η αποέ φαση με αρ.πρωτ. 6222/21-09-2022 για την αναέ ληψη 
υποχρεέωσης/εέγκριση δεέσμευσης πιέστωσης για το οικονομικοέ  εέτος 2022 και με αρ.  354/2022 
καταχωέ ρηση στο βιβλιέο εγκριέσεων και εντολωέ ν πληρωμηέ ς της Δ.Ο.Υ. σε συνεέχεια της εέκδοσης της 
αρ.420/2022 (ΑΔΑ 6Κ7ΟΩΨΧ-Ι3Ν) Αποέ φασης Δημαέ ρχου με θεέμα Έγκριση Αναέ ληψης Υποχρεέωσης 
Πολυετουέ ς Δαπαέ νης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-53-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-20%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%B9%CE%BA-71245%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-20%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%B9%CE%BA-71245%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%B9-7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%B9-7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-15%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%B9%CE%BA-58458%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-15%CE%B4%CE%BD%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%B9%CE%BA-58458%CF%86/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τιέτλος του εέργου ειέναι:  
 « Διαμόρφωση , κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών 

δρόμων στην περιοχή Αγ. Βασίλης και Πρόβαρμα» . 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμοέ ς δημοπραέ τησης του εέργου ανεέρχεται σε  288.709,68 Ευρωέ  πλεέον ΦΠΑ 
24%  και αναλυέ εται σε: 
Δαπαέ νη Εργασιωέ ν 211.892,84 €   
Γενικαέ  εέξοδα και Όφελος εργολαέ βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  38.140,71 €   
Απροέ βλεπτα (ποσοστουέ  15% επιέ της δαπαέ νης εργασιωέ ν και του κονδυλιέου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
37.505,03 €, που αναλωέ νονται συέ μφωνα με τους οέ ρους του αέ ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
 
Δεν τιέθενται στη διαέ θεση του εργολαέ βου αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ  αγαθαέ  και υπηρεσιέες  
 
Στο ανωτεέρω ποσοέ  προβλεέπεται αναθεωέ ρηση στις τιμεές ποσουέ  1.171,10 €  συέ μφωνα με 
το αέ ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρηέ τρα προέ σθετης καταβοληέ ς (πριμ), (εφοέ σον προβλεέπεται),  συέ μφωνα με το αέ ρθρο 149 
του ν. 4412/2016 και το αέ ρθρο 16 της παρουέ σας Δεν Προβλέπεται. 
 
Η παρουέ σα συέ μβαση δεν υποδιαιρειέται σε τμηέ ματα και ανατιέθεται ως ενιαιέο συέ νολο.  
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Νήσος Αστυπάλαια.  
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Αντικειέμενο της μελεέτης ειέναι η ορθηέ  τοποθεέτηση και η υψομετρικηέ  τακτοποιέηση της ερυθραέ ς των 
υφισταέ μενων δημοτικωέ ν δροέ μων στην περιοχηέ  του Αγιέου Βασιλειέου στον οικισμοέ  Λιβαέ δι και στην 
περιοχηέ  Προέ βαρμα του οικισμουέ  Χωέ ρα του Δηέ μου Αστυπαέ λαιας. Και οι δυέ ο περιοχεές που εξυπηρετουέ ν 
οι υποέ  μελεέτη δροέ μοι εμφανιέζουν εέντονη κλιέση αποέ  20 εέως 40 %. Η κτηματογραφικηέ  και υψομετρικηέ  
αποτυέ πωση των περιοχωέ ν και στην συνεέχεια η αποέ δοση των οριέων των οικοπεέδων και των δημοτικωέ ν 
δροέ μων. Τεέλος βασιζοέ μενοι σε οέ λα αυταέ  τα δεδομεένα θα σχεδιασθουέ ν  εξ' αρχηέ ς οι μηκοτομεές των 
δροέ μων λαμβαέ νοντας υποέ ψη μας τα κατωέ φλια των οικοδομωέ ν που εέχουν ηέ δη ανεγερθειέ. Για την 
υλοποιέηση των δροέ μων σε καέ ποια τμηέ ματα στην ορθηέ  τους θεέση ειέναι απαραιέτητη η κατασκευηέ  τοιέχων 
αντιστηέ ριξης. 
 
Ο προϋπολογισμοέ ς του εέργου ανεέρχεται στο ποσοέ  των 358.000,00 € με Φ.Π.Α, (συέ νολο εργασιωέ ν 
288.709,68 €  και Φ.Π.Α 24% - 69.290,32 €) και η χρηματοδοέ τηση θα γιένει εξ ολοκληέ ρου αποέ  το Π.Δ.Ε. 
με εναέ ριθμο του εέργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΑΕ 571, σε βαέ ρος του ΚΑΕ 64.7323.01 του 
προϋπολογισμουέ  του 2022.  
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Επισημαίνεται οέ τι, το φυσικοέ  και οικονομικοέ  αντικειέμενο των δημοπρατουέ μενων εέργων  δεν πρεέπει 
να μεταβαέ λλεται ουσιωδωέ ς καταέ  τη διαέ ρκεια εκτεέλεσης της συέ μβασης, καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρ. 4 
του αέ ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοέ τητα μεταβοληέ ς υφιέσταται, μοέ νο υποέ  τις προϋποθεέσεις των 
αέ ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρεέπεται η χρηέ ση των «επιέ εέλασσον» δαπανωέ ν με τους ακοέ λουθους οέ ρους και περιορισμουέ ς: 

• Δεν τροποποιειέται το «βασικοέ  σχεέδιο» της προκηέ ρυξης, ουέ τε οι προδιαγραφεές του εέργου, οέ πως 
περιγραέ φονται στα συμβατικαέ  τευέ χη, ουέ τε καταργειέται ομαέ δα εργασιωέ ν της αρχικηέ ς συέ μβασης.  

• Δεν θιέγεται η πληροέ τητα, ποιοέ τητα και λειτουργικοέ τητα του εέργου.  

• Δεν χρησιμοποιειέται για την πληρωμηέ  νεέων εργασιωέ ν που δεν υπηέ ρχαν στην αρχικηέ  συέ μβαση.  

• Δεν υπερβαιένει η δαπαέ νη αυτηέ , καταέ  τον τελικοέ  εγκεκριμεένο Ανακεφαλαιωτικοέ  Πιένακα Εργασιωέ ν 
του εέργου, ποσοστοέ  ειέκοσι τοις εκατοέ  (20%) της συμβατικηέ ς δαπαέ νης ομαέ δας εργασιωέ ν του εέργου 
ουέ τε, αθροιστικαέ , ποσοστοέ  δεέκα τοις εκατοέ  (10%) της δαπαέ νης της αρχικηέ ς αξιέας συέ μβασης χωριές 
Φ.Π.Α., αναθεωέ ρηση τιμωέ ν και απροέ βλεπτες δαπαέ νες. Στην αθροιστικηέ  αυτηέ  ανακεφαλαιέωση 
λαμβαέ νονται υποέ ψη μοέ νο οι μεταφορεές δαπαέ νης αποέ  μιέα ομαέ δα εργασιωέ ν σε αέ λλη. 
Τα ποσαέ  που εξοικονομουέ νται, εφοέ σον υπερβαιένουν τα ανωτεέρω οέ ρια (20% ηέ  και 10%), μειωέ νουν 
ισοέ ποσα τη δαπαέ νη της αξιέας συέ μβασης χωριές Φ.Π.Α., αναθεωρηέ σεις και απροέ βλεπτες δαπαέ νες. 
Για τη χρηέ ση των «επιέ εέλασσον δαπανωέ ν» απαιτειέται σε καέ θε περιέπτωση η συέ μφωνη γνωέ μη του 
Τεχνικουέ  Συμβουλιέου, υέ στερα αποέ  εισηέ γηση του φορεέα υλοποιέησης. 
Ο προϋπολογισμοέ ς των εέργων στα οποιέα εφαρμοέ ζεται η παραέ γραφος αυτηέ  αναλυέ εται σε Ομαέ δες 
εργασιωέ ν, οι οποιέες συντιέθενται αποέ  εργασιέες που υπαέ γονται σε ενιαιέα υποσυέ νολα του τεχνικουέ  
αντικειμεένου των εέργων, εέχουν παροέ μοιο τροέ πο κατασκευηέ ς και επιδεέχονται το ιέδιο ποσοστοέ  
εέκπτωσης στις τιμεές μοναέ δας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Αποέ φαση του 
Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και Μεταφορωέ ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία 
έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποιέα εέχει εφαρμογηέ  σε οέ λα τα ως 
αέ νω εέργα, προσδιοριέζονται οι ομαέ δες εργασιωέ ν αναέ  κατηγοριέα εέργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολικηέ  προθεσμιέα εκτεέλεσης του εέργου, οριέζεται σε οκτώ (8) μηέ νες αποέ  την ημεέρα υπογραφηέ ς 
της συέ μβασης. 
Αναλυτικοέ τερα στοιχειέα για τις προθεσμιέες  του εέργου αναφεέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογηέ  του Αναδοέ χου, θα γιένει συέ μφωνα με την «ανοικτηέ  διαδικασιέα» του αέ ρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υποέ  τις προϋποθεέσεις του νοέ μου αυτουέ . 
  
13.2 Η οικονομικηέ  προσφοραέ  των διαγωνιζομεένων, θα συνταχθειέ και υποβληθειέ συέ μφωνα 

με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθωέ ς και στην παρ. 3.5 
περ. γ εέως στ της παρουέ σας.  

 .  
13.3  Καέ θε προσφεέρων μπορειέ να υποβαέ λει μοέ νο μιέα προσφοραέ .  
  
13.4  Δεν επιτρεέπεται η υποβοληέ  εναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν. 
 
13.5 Δε γιένονται δεκτεές προσφορεές για μεέρος του αντικειμεένου της συέ μβασης. 
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτηέ ριο για την αναέ θεση της συέ μβασης ειέναι η πλεέον συμφεέρουσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη 
προσφοραέ  μοέ νο βαέ σει τιμηέ ς (χαμηλοέ τερη τιμηέ ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχηέ  στον διαγωνισμοέ  απαιτειέται η καταέ θεση αποέ  τους συμμετεέχοντες 

οικονομικουέ ς φορειές, καταέ  τους οέ ρους της παρ. 1 του αέ ρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς συμμετοχηέ ς, που ανεέρχεται στο ποσοέ  των πεέντε χιλιαέ δων 
επτακοσιέων εβδομηέ ντα ευρωέ  (5.770,00 €).  

 
 Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς περιλαμβαέ νει 

και τον οέ ρο οέ τι η εγγυέ ηση καλυέ πτει τις υποχρεωέ σεις οέ λων των οικονομικωέ ν φορεέων 
που συμμετεέχουν στην εένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικεές επιστολεές συμμετοχηέ ς περιλαμβαέ νουν, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 72 παρ. 

12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαέ χιστον τα ακοέ λουθα στοιχειέα: 
 α) την ημερομηνιέα εέκδοσης, 
 β) τον εκδοέ τη, 
 γ) την αναθεέτουσα αρχηέ  ηέ  τον κυέ ριο του εέργου ηέ  το φορεέα κατασκευηέ ς του εέργου 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ  ,  προς τον οποιέο απευθυέ νονται, 
 δ) τον αριθμοέ  της εγγυέ ησης, 
 ε) το ποσοέ  που καλυέ πτει η εγγυέ ηση, 
 στ) την πληέ ρη επωνυμιέα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευέ θυνση του οικονομικουέ  φορεέα υπεέρ 

του οποιέου εκδιέδεται η εγγυέ ηση (στην περιέπτωση εένωσης αναγραέ φονται οέ λα τα 
παραπαέ νω για καέ θε μεέλος της εένωσης), 
ζ) τους οέ ρους οέ τι: αα) η εγγυέ ηση παρεέχεται ανεέκκλητα και ανεπιφυέ λακτα, ο δε 
εκδοέ της παραιτειέται του δικαιωέ ματος της διαιρεέσεως και της διζηέ σεως, και ββ) οέ τι σε 
περιέπτωση καταέ πτωσης αυτηέ ς, το ποσοέ  της καταέ πτωσης υποέ κειται στο εκαέ στοτε 
ισχυέ ον τεέλος χαρτοσηέ μου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμοέ ζεται για τις εγγυηέ σεις που 
παρεέχονται με γραμμαέ τιο του Ταμειέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων). 

 η) τα στοιχειέα της διακηέ ρυξης ( αριθμοέ ς, εέτος, τιέτλος εέργου ) και την  καταληκτικηέ  
ημερομηνιέα υποβοληέ ς προσφορωέ ν, 

 θ) την ημερομηνιέα ληέ ξης ηέ  τον χροέ νο ισχυέ ος της εγγυέ ησης, 
 ι) την αναέ ληψη υποχρεέωσης αποέ  τον εκδοέ τη της εγγυέ ησης να καταβαέ λει το ποσοέ  της 

εγγυέ ησης ολικαέ  ηέ  μερικαέ  εντοέ ς πεέντε (5) ημερωέ ν μεταέ  αποέ  απληέ  εέγγραφη ειδοποιέηση 
εκειένου προς τον οποιέο απευθυέ νεται. 

 
15.3 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς πρεέπει να ισχυέ ει τουλαέ χιστον για τριαέ ντα (30) ημεέρες μεταέ  τη 

ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς του αέ ρθρου 19 της παρουέ σας, ηέ τοι μεέχρι                  
08/01/2024,  αέ λλως η προσφοραέ  απορριέπτεται. Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ, πριν τη 
ληέ ξη της προσφοραέ ς, να ζηταέ  αποέ  τους προσφεέροντες να παρατειένουν, πριν τη ληέ ξη 
τους, τη διαέ ρκεια ισχυέ ος της προσφοραέ ς και της εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς. 

 
15.4 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς καταπιέπτει, αν ο προσφεέρων: 

• αποσυέ ρει την προσφοραέ  του καταέ  τη διαέ ρκεια ισχυέ ος αυτηέ ς,  
• παρεέχει, εν γνωέ σει του, ψευδηέ  στοιχειέα ηέ  πληροφοριέες που αναφεέρονται στο 

αέ ρθρο 22  
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• δεν προσκομιέσει εγκαιέρως τα προβλεποέ μενα στο αέ ρθρο 23 της παρουέ σας 
δικαιολογητικαέ  

• στις περιπτωέ σεις των παρ. 3, 4 και 5 του αέ ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περιέ 
προέ σκλησης για υποβοληέ  δικαιολογητικωέ ν αποέ  τον προσωρινοέ  αναέ δοχο, αν, 
καταέ  τον εέλεγχο των παραπαέ νω δικαιολογητικωέ ν, συέ μφωνα με τα αέ ρθρο 4.2 της 
παρουέ σας, διαπιστωθειέ οέ τι τα στοιχειέα που δηλωέ θηκαν στο ΕΕΕΣ ειέναι εκ 
προθεέσεως απατηλαέ , ηέ  οέ τι εέχουν υποβληθειέ πλασταέ  αποδεικτικαέ  στοιχειέα, ηέ  αν, 
αποέ  τα παραπαέ νω δικαιολογητικαέ  που προσκομιέσθηκαν νομιέμως και 
εμπροθεέσμως, δεν αποδεικνυέ εται η μη συνδρομηέ  των λοέ γων αποκλεισμουέ  του 
αέ ρθρου 18 ηέ  η πληέ ρωση μιας ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τις απαιτηέ σεις των, 

• δεν προσεέλθει εγκαιέρως για υπογραφηέ  του συμφωνητικουέ . 
• υποβαέ λει μη καταέ λληλη προσφοραέ  με την εέννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

αέ ρθρου2 του ν. 4412/2016 
• δεν ανταποκριθειέ στη σχετικηέ  προέ σκληση της αναθεέτουσας αρχηέ ς εντοέ ς της 

προβλεποέ μενης, στο αέ ρθρο 4.1 (η) προθεσμιέας και δεν υποβαέ λλει εξηγηέ σεις, σε 
περιέπτωση ασυνηέ θιστα χαμηληέ ς προσφοραέ ς,  
 

  
15.5  Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς επιστρεέφεται στον αναέ δοχο με την προσκοέ μιση της εγγυέ ησης 
 καληέ ς εκτεέλεσης. 
 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς επιστρεέφεται στους λοιπουέ ς προσφεέροντες, συέ μφωνα με τα 

ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης 
καταβολής (Πριμ) 
 
16.1  
 
Δεν προβλεέπεται η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς στον Αναέ δοχο  
 
16.2   
 
Δεν προβλεέπεται  η πληρωμηέ  πριμ στην παρουέ σα συέ μβαση  
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφηέ  της συέ μβασης απαιτειέται η παροχηέ  εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέλεσης, συέ μφωνα 
με το αέ ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υέ ψος της οποιέας καθοριέζεται σε ποσοστοέ   5%  επιέ της 
εκτιμωέ μενης αξιέας της συέ μβαση, χωριές να συμπεριλαμβαέ νονται τα δικαιωέ ματα προαιέρεσης, χωριές 
Φ.Π.Α. και κατατιέθεται μεέχρι και την υπογραφηέ  του συμφωνητικουέ  . 

Σε περιέπτωση τροποποιέησης της συέ μβασης καταέ  το αέ ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποιέα 
συνεπαέ γεται αυέ ξηση της συμβατικηέ ς αξιέας, η αναθεέτουσα αρχηέ  οφειέλει να απαιτειέ αποέ  τον 
αναέ δοχο να καταθεέσει, μεέχρι και την υπογραφηέ  της τροποποιημεένης συέ μβασης, συμπληρωματικηέ  
εγγυέ ηση το υέ ψος της οποιέας ανεέρχεται σε ποσοστοέ  5% επιέ του ποσουέ  της αυέ ξησης της αξιέας της 
συέ μβασης, χωριές ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικεές επιστολεές καληέ ς εκτεέλεσης περιλαμβαέ νουν κατ’ ελαέ χιστον τα αναφεροέ μενα στην 
παραέ γραφο 15.2 της παρουέ σας, πλην της περ. (η), και επιπροέ σθετα, τον αριθμοέ  και τον τιέτλο της 
σχετικηέ ς συέ μβασης . 
 
Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης της συέ μβασης καλυέ πτει συνολικαέ  και χωριές διακριέσεις την εφαρμογηέ  
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οέ λων των οέ ρων της συέ μβασης και καέ θε απαιέτηση της αναθεέτουσας αρχηέ ς ηέ  του κυριέου του εέργου 
εέναντι του αναδοέ χου. 

Ο χροέ νος ισχυέ ος της εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέλεσης πρεέπει να ειέναι μεγαλυέ τερος καταέ  τρεις (3) 
τουλαέ χιστον μηέ νες αποέ  το αέ θροισμα της συμβατικηέ ς προθεσμιέας, της οριακηέ ς προθεσμιέας και του 
χροέ νου υποχρεωτικηέ ς συντηέ ρησης του εέργου, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
εέγγραφα της παρουέ σας συέ μβασης. 

Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς, στην περιέπτωση 
παραέ βασης αποέ  τον αναέ δοχο των οέ ρων της συέ μβασης, οέ πως αυτηέ  ειδικοέ τερα οριέζει. 

Οι εγγυητικεές επιστολεές καληέ ς εκτεέλεσης, καταπιέπτουν με αιτιολογημεένη αποέ φαση της 
αναθεέτουσας αρχηέ ς, η οποιέα εκδιέδεται μεταέ  αποέ  προηγουέ μενη εισηέ γηση της Διευθυέ νουσας 
Υπηρεσιέας. 

Ειδικαέ , σε περιέπτωση οριστικοποιέησης της αποέ φασης εέκπτωσης του αναδοέ χου, το συέ νολο των 
εγγυηέ σεων για την καληέ  εκτεέλεση του εέργου, καταπιέπτει υπεέρ του κυριέου του εέργου, ως ειδικηέ  
ποινικηέ  ρηέ τρα, και καταέ  μεέγιστο μεέχρι το υπολειποέ μενο προς κατασκευηέ  ποσοέ  της συέ μβασης και 
εφοέ σον ληφθειέ υποέ ψη προς επιστροφηέ  αρνητικοέ ς λογαριασμοέ ς. 

Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης, οέ πως αυτηέ  διαμορφωέ θηκε κατοέ πιν τροποποιηέ σεων της συέ μβασης, 
καταέ  το αέ ρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειωέ νεται αμεέσως μεταέ  αποέ  την εέγκριση της τελικηέ ς 
επιμεέτρησης αποέ  τη διευθυέ νουσα υπηρεσιέα, καταέ  ποσοστοέ  εβδομηέ ντα τοις εκατοέ  (70%) της 
συνολικηέ ς αξιέας.  

Το συέ νολο των εγγυηέ σεων καληέ ς εκτεέλεσης επιστρεέφεται χωριές καθυστεέρηση, αμεέσως μεταέ  αποέ  
την εέγκριση του πρωτοκοέ λλου παραλαβηέ ς και την εέγκριση του τελικουέ  λογαριασμουέ  του εέργου. 

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δεν προβλέπεται. 

 

17. 3 Οι κρατηέ σεις της παρ. 12 του αέ ρθρου 152 του ν. 4412/2016, περιέ λογαριασμωέ ν και 
πιστοποιηέ σεων, μπορειέ να αντικατασταθουέ ν οποτεδηέ ποτε αποέ  τον αναέ δοχο, μερικαέ  ηέ  ολικαέ , με 
ισοέ ποση εγγυητικηέ  επιστοληέ . Οι εγγυηέ σεις αυτεές περιοριέζονται καταέ  ποσοστοέ  πεέντε τοις εκατοέ  
(5%) επιέ της αξιέας των εργασιωέ ν που περιλαμβαέ νονται στις υποβεβλημεένες στην υπηρεσιέα 
επιμετρηέ σεις. Η μειέωση αποφασιέζεται αποέ  τη διευθυέ νουσα υπηρεσιέα, υέ στερα αποέ  αιέτηση του 
αναδοέ χου, η οποιέα συνοδευέ εται αποέ  ειδικοέ  απολογισμοέ  των εργασιωέ ν των οποιέων εέχουν 
υποβληθειέ οι επιμετρηέ σεις. 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικεές επιστολεές των αέ ρθρων 15, 16 και 17 εκδιέδονται αποέ  πιστωτικαέ  ηέ  
χρηματοδοτικαέ  ιδρυέ ματα ηέ  ασφαλιστικεές επιχειρηέ σεις καταέ  την εέννοια των περιπτωέ σεων β΄ και 
γ΄ της παρ. 1 του αέ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουέ ν νοέ μιμα στα κραέ τη- μεέλη 
της Ένωσης ηέ  του Ευρωπαϊκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου ηέ  στα κραέ τη-μεέρη της ΣΔΣ και εέχουν, 
συέ μφωνα με τις ισχυέ ουσες διαταέ ξεις, το δικαιέωμα αυτοέ . Μπορουέ ν, επιέσης, να εκδιέδονται αποέ  το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηέ  να παρεέχονται με γραμμαέ τιο του Ταμειέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων με 
παρακαταέ θεση σε αυτοέ  του αντιέστοιχου χρηματικουέ  ποσουέ . Αν συσταθειέ παρακαταθηέ κη με 
γραμμαέ τιο παρακαταέ θεσης χρεογραέ φων στο Ταμειέο Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων, τα 
τοκομεριέδια ηέ  μεριέσματα που ληέ γουν καταέ  τη διαέ ρκεια της εγγυέ ησης επιστρεέφονται μεταέ  τη ληέ ξη 
τους στον υπεέρ ου η εγγυέ ηση οικονομικοέ  φορεέα. 
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικεές επιστολεές εκδιέδονται κατ’ επιλογηέ  του οικονομικουέ  φορεέα/αναδοέ χου αποέ  
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εένα ηέ  περισσοέ τερους εκδοέ τες της παραπαέ νω παραγραέ φου, ανεξαρτηέ τως του υέ ψους των.   
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
Άρθρο 18:  Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
Αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνιέα και ωέ ρα ληέ ξης της προθεσμιέας υποβοληέ ς των προσφορωέ ν οριέζεται η 09/12/2022, 
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00  

Ως ημερομηνιέα και ωέ ρα ηλεκτρονικηέ ς αποσφραέ γισης  των προσφορωέ ν οριέζεται η 09/12/2022, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00  

 

Αν, για λοέγους ανωτεέρας βιέας ηέ  για τεχνικουέ ς λοέγους δεν διενεργηθειέ η αποσφραέ γιση καταέ  την 
ορισθειέσα ημεέρα ηέ  αν μεέχρι τη μεέρα αυτηέ  δεν εέχει υποβληθειέ καμιέα προσφοραέ , η αποσφραέ γιση και η 
καταληκτικηέ  ημερομηνιέα αντιέστοιχα μετατιέθενται σε οποιαδηέ ποτε αέ λλη ημεέρα, με αποέ φαση της 
αναθεέτουσας αρχηέ ς. Η αποέ φαση αυτηέ  κοινοποιειέται  στους προσφεέροντες, μεέσω της 
λειτουργικοέ τητας “Επικοινωνιέα”,  πεέντε (5) τουλαέ χιστον εργαέ σιμες ημεέρες πριν τη νεέα ημερομηνιέα,  
και αναρταέ ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς, εφοέ σον διαθεέτει, καθωέ ς και 
στον ειδικοέ , δημοέ σια προσβαέ σιμο, χωέ ρο “ηλεκτρονικοιέ διαγωνισμοιέ” της πυέ λης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεέα αυτηέ  ημερομηνιέα δεν καταστειέ δυνατηέ  η 
αποσφραέ γιση των προσφορωέ ν ηέ  δεν υποβληθουέ ν προσφορεές, μπορειέ να ορισθειέ και νεέα ημερομηνιέα, 
εφαρμοζομεένων καταέ  τα λοιπαέ  των διαταέ ξεων των δυέ ο προηγουέ μενων εδαφιέων. Σε περιέπτωση που 
και στη νεέα αυτηέ  ημερομηνιέα δεν καταστειέ δυνατηέ  η αποσφραέ γιση των προσφορωέ ν ηέ  δεν 
υποβληθουέ ν προσφορεές, διεξαέ γεται νεέα διαδικασιέα συέ ναψης δημοέ σιας συέ μβασης για το εν λοέ γω 
εέργο με την εκ νεέου τηέ ρηση οέ λων των διατυπωέ σεων δημοσιοέ τητας που προβλεέπονται στις 
διαταέ ξεις του παροέ ντος (επαναληπτικοέ ς διαγωνισμοέ ς, συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Καέ θε υποβαλλοέ μενη προσφοραέ  δεσμευέ ει τον συμμετεέχοντα στον διαγωνισμοέ  καταέ  τη διαέ ταξη του 
αέ ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαέ στημα δώδεκα (12) μηνωέ ν, αποέ  την ημερομηνιέα ληέ ξης της 
προθεσμιέας υποβοληέ ς των προσφορωέ ν. 

19.2 Προσφοραέ  που οριέζει χροέ νο ισχυέ ος μικροέ τερο αποέ  αυτοέ ν που προβλεέπεται στο παροέ ν 
απορριέπτεται ως μη κανονικηέ . 
 

19.3 Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ, πριν τη ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς, να ζηταέ  αποέ  
τους προσφεέροντες να παρατειένουν τη διαέ ρκεια ισχυέ ος της προσφοραέ ς τους και της εγγυέ ησης 
συμμετοχηέ ς. κατ’ ανωέ τατο οέ ριο για χρονικοέ  διαέ στημα ιέσο με το προβλεποέ μενο στην παρ. 19.1 . 
Μεταέ  αποέ  τη ληέ ξη και του παραπαέ νω ανωέ τατου χρονικουέ  οριέου παραέ τασης ισχυέ ος της 
προσφοραέ ς, τα αποτελεέσματα της παρουέ σας διαδικασιέας αναέ θεσης ματαιωέ νονται, εκτοέ ς αν η 
αναθεέτουσα αρχηέ  κριένει, καταέ  περιέπτωση, αιτιολογημεένα, οέ τι η συνεέχιση της διαδικασιέας 
εξυπηρετειέ το δημοέ σιο συμφεέρον, οποέ τε οι οικονομικοιέ φορειές που συμμετεέχουν στη διαδικασιέα 
μπορουέ ν να επιλεέξουν να παρατειένουν την προσφοραέ  τους, εφοέ σον τους ζητηθειέ πριν αποέ  την 
παέ ροδο του ανωτεέρω ανωέ τατου οριέου παραέ τασης της προσφοραέ ς τους. Η διαδικασιέα αναέ θεσης 
συνεχιέζεται με οέ σους παρεέτειναν τις προσφορεές τους και αποκλειέονται οι λοιποιέ οικονομικοιέ 
φορειές. 
 
19.4 Αν ληέ ξει ο χροέ νος ισχυέ ος των προσφορωέ ν και δεν ζητηθειέ παραέ ταση της προσφοραέ ς, η 
αναθεέτουσα αρχηέ  δυέ ναται, με αιτιολογημεένη αποέ φασηέ  της, εφοέ σον η εκτεέλεση της συέ μβασης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εξυπηρετειέ το δημοέ σιο συμφεέρον, να ζητηέ σει, εκ των υστεέρων, αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές που 
συμμετεέχουν στη διαδικασιέα να παρατειένουν τον χροέ νο ισχυέ ος της προσφοραέ ς τους, καθωέ ς και 
της εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς, οποέ τε η διαδικασιέα συνεχιέζεται με τους οικονομικουέ ς φορειές, οι οποιέοι 
προεέβησαν στις ανωτεέρω ενεέργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρουέ σα Διακηέ ρυξη αναρτηέ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 193898, και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
3. Στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς (https://www.astypalaia.gr/), αναρταέ ται σχετικηέ  
ενημεέρωση, συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 2 της παρουέ σας.  
 
4. Περιέληψη της παρουέ σας Διακηέ ρυξης δημοσιευέ εται στον Ελληνικοέ  Τυέ πο, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 
66 ν. 4412/2016 και αναρταέ ται στο προέ γραμμα “Διαυέ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα εέξοδα των εκ της κειέμενης νομοθεσιέας απαραιέτητων δημοσιευέ σεων της περιέληψης της δημοπρασιέας 
στην οποιέα αναδειέχθηκε αναέ δοχος, βαρυέ νουν τον ιέδιο και εισπραέ ττονται με τον πρωέ το λογαριασμοέ  
πληρωμηέ ς του εέργου.  Τα εέξοδα δημοσιευέ σεων των τυχοέ ν προηγουέ μενων διαγωνισμωέ ν για την αναέ θεση 
του ιέδιου εέργου, καθωέ ς και τα εέξοδα των μη απαραιέτητων εκ του νοέ μου δημοσιευέ σεων βαρυέ νουν την 
αναθεέτουσα αρχηέ  και καταβαέ λλονται αποέ  τις πιστωέ σεις του εέργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης 
 
Δεν Προβλέπεται 

 
 

https://www.astypalaia.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η συέ μβαση ανατιέθεται βαέ σει του κριτηριέου του αέ ρθρου 14 της παρουέ σας, σε προσφεέροντα ο οποιέος 
δεν αποκλειέεται αποέ  τη συμμετοχηέ  βαέ σει της παρ. Α του αέ ρθρου 22 της παρουέ σας και πληροιέ τα 
κριτηέ ρια επιλογηέ ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αέ ρθρου 22 της παρουέ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαιέωμα συμμετοχηέ ς εέχουν φυσικαέ  ηέ  νομικαέ  προέ σωπα, ηέ  ενωέ σεις αυτωέ ν που 
δραστηριοποιουέ νται στις κατηγορίες έργων  ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ από την τάξη Α2 και άνω   
και που ειέναι εγκατεστημεένα σε: 
α) σε κραέ τος-μεέλος της Ένωσης, 
β) σε κραέ τος-μεέλος του Ευρωπαϊκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τριέτες χωέ ρες που εέχουν υπογραέ ψει και κυρωέ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  που η υποέ  αναέ θεση δημοέ σια 
συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ  τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεές σημειωέ σεις του σχετικουέ  
με την Ένωση Προσαρτηέ ματος I της ως αέ νω Συμφωνιέας, καθωέ ς και 
δ) σε τριέτες χωέ ρες που δεν εμπιέπτουν στην περιέπτωση γ΄ της παρουέ σας παραγραέ φου και εέχουν 
συναέ ψει διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες με την Ένωση σε θεέματα διαδικασιωέ ν αναέ θεσης δημοσιέων 
συμβαέ σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 
21.2 Οικονομικοέ ς φορεέας συμμετεέχει ειέτε μεμονωμεένα ειέτε ως μεέλος εένωσης, 
 
21.3 Οι ενωέ σεις οικονομικωέ ν φορεέων συμμετεέχουν υποέ  τους οέ ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αέ ρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αέ ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειέται αποέ  τις εν λοέγω ενωέ σεις να περιβληθουέ ν συγκεκριμεένη νομικηέ  μορφηέ  για την υποβοληέ  
προσφοραέ ς. Σε περιέπτωση που η εένωση αναδειχθειέ αναέ δοχος η νομικηέ  της μορφηέ  πρεέπει να ειέναι 
τεέτοια που να εξασφαλιέζεται η υέ παρξη ενοέ ς και μοναδικουέ  φορολογικουέ  μητρωέ ου για την εένωση (πχ 
κοινοπραξιέα). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμεένοι προσφεέροντες πρεέπει να ικανοποιουέ ν οέ λα τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς.  

Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, ισχυέ ουν τα εξηέ ς : 

- αναφορικαέ  με τις απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας, αυτεές θα πρεέπει να ικανοποιουέ νται αποέ  
καέ θε μεέλος της εένωσης  

- αναφορικαέ  με τις απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22.Β της παρουέ σας, καέ θε μεέλος της εένωσης θα πρεέπει να 
ειέναι εγγεγραμμεένο στο σχετικοέ  επαγγελματικοέ  μητρωέ ο, συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα στο ως αέ νω αέ ρθρο, 
τουλαέ χιστον σε μια αποέ  τις κατηγοριέες που αφοραέ  στο υποέ  αναέ θεση εέργο. Περαιτεέρω, αθροιστικαέ  
πρεέπει να καλυέ πτονται οέ λες οι κατηγοριέες του εέργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Καέ θε προσφεέρων αποκλείεται αποέ  τη συμμετοχηέ  στην παρουέ σα διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης, 
εφοέ σον συντρεέχει στο προέ σωποέ  του (αν προέ κειται για μεμονωμεένο φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο) ηέ  σε 
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εένα αποέ  τα μεέλη του (αν προέ κειται περιέ εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων) εένας αποέ  τους λοέγους των 
παρακαέ τω περιπτωέ σεων: 

22.A.1. Όταν υπαέ ρχει εις βαέ ρος του αμεταέ κλητη καταδικαστικηέ  αποέ φαση για εένα αποέ  τα ακοέ λουθα  
εγκληέ ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οέ πως αυτηέ  οριέζεται στο αέ ρθρο 2 της αποέ φασης-πλαιέσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 24ης Οκτωβριέου 2008, για την καταπολεέμηση του οργανωμεένου 
εγκληέ ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληέ ματα του αέ ρθρου 187 του Ποινικουέ  Κωέ δικα 
(εγκληματικηέ  οργαέ νωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, οέ πως οριέζεται στο αέ ρθρο 3 της συέ μβασης περιέ της καταπολεέμησης της 
δωροδοκιέας, στην οποιέα ενεέχονται υπαέ λληλοι των Ευρωπαϊκωέ ν Κοινοτηέ των ηέ  των κρατωέ ν-μελωέ ν της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αέ ρθρου 2 της αποέ φασης-πλαιέσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 22ας Ιουλιέου 2003, για την καταπολεέμηση της δωροδοκιέας στον 
ιδιωτικοέ  τομεέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωέ ς και οέ πως οριέζεται στο εθνικοέ  διέκαιο του 
οικονομικουέ  φορεέα, και τα εγκληέ ματα των αέ ρθρων 159Α (δωροδοκιέα πολιτικωέ ν προσωέ πων), 236 
(δωροδοκιέα υπαλληέ λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιέα δικαστικωέ ν λειτουργωέ ν), 237Α παρ. 2 (εμποριέα 
επιρροηέ ς – μεσαέ ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκιέα στον ιδιωτικοέ  τομεέα) του Ποινικουέ  Κωέ δικα, 

γ) απάτη, εις βαέ ρος των οικονομικωέ ν συμφεροέ ντων της Ένωσης καταέ  την εέννοια των αέ ρθρων 3 και 4 
της Οδηγιέας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκουέ  Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου της 5ης Ιουλιέου 2017 
σχετικαέ  με την καταπολεέμηση, μεέσω του ποινικουέ  δικαιέου, της απαέ της εις βαέ ρος των οικονομικωέ ν 
συμφεροέ ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληέ ματα των αέ ρθρων 159Α (δωροδοκιέα 
πολιτικωέ ν προσωέ πων), 216 (πλαστογραφιέα), 236 (δωροδοκιέα υπαλληέ λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκιέα 
δικαστικωέ ν λειτουργωέ ν), 242 (ψευδηέ ς βεβαιέωση, νοέ θευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμεένη κλοπηέ ), 375 
(υπεξαιέρεση), 386 (απαέ τη), 386Α (απαέ τη με υπολογιστηέ ), 386Β (απαέ τη σχετικηέ  με τις επιχορηγηέ σεις), 
390 (απιστιέα) του Ποινικουέ  Κωέ δικα και των αέ ρθρων 155 επ. του Εθνικουέ  Τελωνειακουέ  Κωέ δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), οέ ταν αυταέ  στρεέφονται καταέ  των οικονομικωέ ν συμφεροέ ντων της Ευρωπαϊκηέ ς 
Ένωσης ηέ  συνδεέονται με την προσβοληέ  αυτωέ ν των συμφεροέ ντων, καθωέ ς και τα εγκληέ ματα των 
αέ ρθρων 23 (διασυνοριακηέ  απαέ τη σχετικαέ  με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικεές διαταέ ξεις για την ποινικηέ  
προστασιέα των οικονομικωέ ν συμφεροέ ντων της Ευρωπαϊκηέ ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεές δραστηριοέ τητες, οέ πως 
οριέζονται, αντιστοιέχως, στα αέ ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιέας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκουέ  
Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου της 15ης Μαρτιέου 2017, για την καταπολεέμηση της τρομοκρατιέας και 
την αντικαταέ σταση της αποέ φασης-πλαισιέου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιέου και για την τροποποιέηση 
της αποέ φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιέου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ηέ  ηθικηέ  αυτουργιέα ηέ  συνεέργεια 
ηέ  αποέ πειρα διαέ πραξης εγκληέ ματος, οέ πως οριέζονται στο αέ ρθρο 14 αυτηέ ς, και τα εγκληέ ματα των αέ ρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικουέ  Κωέ δικα, καθωέ ς και τα εγκληέ ματα των αέ ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηέ  χρηματοδοέ τηση της τρομοκρατιέας, 
οέ πως αυτεές οριέζονται στο αέ ρθρο 1 της Οδηγιέας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκουέ  Κοινοβουλιέου και του 
Συμβουλιέου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικαέ  με την προέ ληψη της χρησιμοποιέησης του 
χρηματοπιστωτικουέ  συστηέ ματος για τη νομιμοποιέηση εσοέ δων αποέ  παραέ νομες δραστηριοέ τητες ηέ  για 
τη χρηματοδοέ τηση της τρομοκρατιέας, την τροποποιέηση του κανονισμουέ  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκουέ  Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου, και την καταέ ργηση της οδηγιέας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκουέ  Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου και της οδηγιέας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπηέ ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκληέ ματα των αέ ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οέ πως οριέζονται στο αέ ρθρο 2 της 
Οδηγιέας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκουέ  Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου της 5ης Απριλιέου 2011, για 
την προέ ληψη και την καταπολεέμηση της εμποριέας ανθρωέ πων και για την προστασιέα των θυμαέ των της, 
καθωέ ς και για την αντικαταέ σταση της αποέ φασης-πλαιέσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιέου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκληέ ματα του αέ ρθρου 323Α του Ποινικουέ  Κωέ δικα (εμποριέα ανθρωέ πων). Ο 
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οικονομικοέ ς φορεέας αποκλειέεται επιέσης οέ ταν το προέ σωπο εις βαέ ρος του οποιέου εκδοέ θηκε αμεταέ κλητη 
καταδικαστικηέ  αποέ φαση ειέναι μεέλος του διοικητικουέ , διευθυντικουέ  ηέ  εποπτικουέ  οργαέ νου του εν λοέγω 
οικονομικουέ  φορεέα ηέ  εέχει εξουσιέα εκπροσωέ πησης, ληέ ψης αποφαέ σεων ηέ  ελεέγχου σε αυτοέ . 

Η υποχρεέωση του προηγουέ μενου εδαφιέου αφοραέ : 

α) Στις περιπτωέ σεις εταιρειωέ ν περιορισμεένης ευθυέ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικωέ ν εταιρειωέ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικωέ ν Κεφαλαιουχικωέ ν Εταιρειωέ ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστεές. 

β) Στις περιπτωέ σεις ανωνυέ μων εταιρειωέ ν (Α.Ε.) τον Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο, τα μεέλη του Διοικητικουέ  
Συμβουλιέου, καθωέ ς και τα προέ σωπα στα οποιέα με αποέ φαση του Διοικητικουέ  Συμβουλιέου εέχει ανατεθειέ 
το συέ νολο της διαχειέρισης και εκπροσωέ πησης της εταιρειέας. 
 
γ) Στις περιπτωέ σεις των συνεταιρισμωέ ν, τα μεέλη του Διοικητικουέ  Συμβουλιέου, ηέ  

δ) στις υποέ λοιπες περιπτωέ σεις νομικωέ ν προσωέ πων, τον, καταέ  περιέπτωση, νοέ μιμο  εκπροέ σωπο. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφεέρων εέχει αθετηέ σει τις υποχρεωέ σεις του οέ σον αφοραέ  στην καταβοληέ  φοέ ρων ηέ  
εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης και αυτοέ  εέχει διαπιστωθειέ αποέ  δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αποέ φαση με 
τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ  ισχυέ , συέ μφωνα με διαταέ ξεις της χωέ ρας οέ που ειέναι εγκατεστημεένος ηέ  την 
εθνικηέ  νομοθεσιέα  ηέ /και  

β) η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ να αποδειέξει με τα καταέ λληλα μεέσα οέ τι ο προσφεέρων εέχει αθετηέ σει τις 
υποχρεωέ σεις του οέ σον αφοραέ  την καταβοληέ  φοέ ρων ηέ  εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης. 

Αν ο προσφεέρων ειέναι Έλληνας πολιέτης ηέ  εέχει την εγκαταέ στασηέ  του στην Ελλαέ δα, οι υποχρεωέ σεις του 
που αφορουέ ν τις εισφορεές κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης καλυέ πτουν, τοέ σο την κυέ ρια, οέ σο και την επικουρικηέ  
ασφαέ λιση. 

Οι υποχρεωέ σεις των περ. α’ και β’ θεωρειέται οέ τι δεν εέχουν αθετηθειέ εφοέ σον δεν εέχουν καταστειέ 
ληξιπροέ θεσμες ηέ  εφοέ σον αυτεές εέχουν υπαχθειέ σε δεσμευτικοέ  διακανονισμοέ  που τηρειέται. 

Δεν αποκλειέεται ο προσφεέρων, οέ ταν εέχει εκπληρωέ σει τις υποχρεωέ σεις του, ειέτε καταβαέ λλοντας τους 
φοέ ρους ηέ  τις εισφορεές κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης που οφειέλει, συμπεριλαμβανομεένων, καταέ  περιέπτωση, 
των δεδουλευμεένων τοέ κων ηέ  των προστιέμων, ειέτε υπαγοέ μενος σε δεσμευτικοέ  διακανονισμοέ  για την 
καταβοληέ  τους, στο μεέτρο που τηρειέ τους οέ ρους του δεσμευτικουέ  κανονισμουέ  

 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εέχει αθετηέ σει τις υποχρεωέ σεις που προβλεέπονται στην παρ. 2 του αέ ρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περιέ αρχωέ ν που εφαρμοέ ζονται στις διαδικασιέες συέ ναψης δημοσιέων συμβαέ σεων,                    

(β) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας τελειέ υποέ  πτωέ χευση ηέ  εέχει υπαχθειέ σε διαδικασιέα  ειδικηέ ς εκκαθαέ ρισης 
ηέ  τελειέ υποέ  αναγκαστικηέ  διαχειέριση αποέ  εκκαθαριστηέ  ηέ  αποέ  το δικαστηέ ριο ηέ  εέχει υπαχθειέ σε 
διαδικασιέα πτωχευτικουέ  συμβιβασμουέ  ηέ  εέχει αναστειέλει τις επιχειρηματικεές του δραστηριοέ τητες ηέ  εέχει 
υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσης και δεν τηρειέ τους οέ ρους αυτηέ ς ηέ  εαέ ν βριέσκεται σε οποιαδηέ ποτε 
αναέ λογη καταέ σταση προκυέ πτουσα αποέ  παροέ μοια διαδικασιέα, προβλεποέ μενη σε εθνικεές διαταέ ξεις 
νοέ μου.  

Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ να μην αποκλειέει εέναν οικονομικοέ  φορεέα, ο οποιέος βριέσκεται σε μια εκ των 
κατασταέ σεων που αναφεέρονται στην παρουέ σα περιέπτωση, υποέ  την προϋποέ θεση οέ τι η αναθεέτουσα 
αρχηέ  εέχει αποδειέξει οέ τι ο εν λοέγω φορεέας ειέναι σε θεέση να εκτελεέσει τη συέ μβαση, λαμβαέ νοντας υποέ ψη 
τις ισχυέ ουσες διαταέ ξεις και τα μεέτρα για τη συνεέχιση της επιχειρηματικηέ ς του λειτουργιέας (παρ. 5 
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αέ ρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) εαέ ν, με την επιφυέ λαξη της παραγραέ φου 3β του αέ ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιέ ποινικωέ ν 
κυρωέ σεων και αέ λλων διοικητικωέ ν συνεπειωέ ν, η αναθεέτουσα αρχηέ  διαθεέτει επαρκωέ ς ευέ λογες ενδειέξεις 
που οδηγουέ ν στο συμπεέρασμα οέ τι ο οικονομικοέ ς φορεέας συνηέ ψε συμφωνιέες με αέ λλους οικονομικουέ ς 
φορειές με στοέχο τη στρεέβλωση του ανταγωνισμουέ , 

(δ) εαέ ν μιέα καταέ σταση συέ γκρουσης συμφεροέ ντων καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορειέ να θεραπευθειέ αποτελεσματικαέ  με αέ λλα, λιγοέ τερο παρεμβατικαέ , μεέσα, 

(ε) εαέ ν μιέα καταέ σταση στρεέβλωσης του ανταγωνισμουέ  αποέ  την προέ τερη συμμετοχηέ  των οικονομικωέ ν 
φορεέων καταέ  την προετοιμασιέα της διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης, συέ μφωνα με οέ σα οριέζονται στο 
αέ ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειέ να θεραπευθειέ με αέ λλα, λιγοέ τερο παρεμβατικαέ , μεέσα, 

(στ) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει επιδειέξει σοβαρηέ  ηέ  επαναλαμβανοέ μενη πλημμεέλεια καταέ  την 
εκτεέλεση ουσιωέ δους απαιέτησης στο πλαιέσιο προηγουέ μενης δημοέ σιας συέ μβασης, προηγουέ μενης 
συέ μβασης με αναθεέτοντα φορεέα ηέ  προηγουέ μενης συέ μβασης παραχωέ ρησης που ειέχε ως αποτεέλεσμα 
την προέ ωρη καταγγελιέα της προηγουέ μενης συέ μβασης, αποζημιωέ σεις ηέ  αέ λλες παροέ μοιες κυρωέ σεις, 

(ζ) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει κριθειέ εένοχος εκ προθεέσεως σοβαρωέ ν  απατηλωέ ν δηλωέ σεων, καταέ  
την παροχηέ  των πληροφοριωέ ν που απαιτουέ νται για την εξακριέβωση της απουσιέας των λοέγων 
αποκλεισμουέ  ηέ  την πληέ ρωση των κριτηριέων επιλογηέ ς, εέχει αποκρυέ ψει τις πληροφοριέες αυτεές ηέ  δεν 
ειέναι σε θεέση να προσκομιέσει τα δικαιολογητικαέ  που απαιτουέ νται κατ’ εφαρμογηέ  του αέ ρθρου 79 του ν. 
4412/2016, περιέ Ευρωπαϊκουέ  Ενιαιέου Εγγραέ φου Συέ μβασης, καθωέ ς και του αέ ρθρου 23 της παρουέ σας, 

(η) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας επιχειέρησε να επηρεαέ σει με αθεέμιτο τροέ πο τη διαδικασιέα ληέ ψης 
αποφαέ σεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς, να αποκτηέ σει εμπιστευτικεές πληροφοριέες που ενδεέχεται να του 
αποφεέρουν αθεέμιτο πλεονεέκτημα στη διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης ηέ  να παραέ σχει με απατηλοέ  τροέ πο 
παραπλανητικεές πληροφοριέες που ενδεέχεται να επηρεαέ σουν ουσιωδωέ ς τις αποφαέ σεις που αφορουέ ν 
τον αποκλεισμοέ , την επιλογηέ  ηέ  την αναέ θεση, 

(θ) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει διαπραέ ξει σοβαροέ  επαγγελματικοέ  παραέ πτωμα, το οποιέο θεέτει σε 
αμφιβολιέα την ακεραιοέ τηταέ  του. 

22.Α.5.  Αποκλειέεται αποέ  τη συμμετοχηέ  στη διαδικασιέα συέ ναψης δημοέ σιας συέ μβασης (διαγωνισμοέ ), 
οικονομικοέ ς φορεέας εαέ ν συντρεέχουν οι προϋποθεέσεις εφαρμογηέ ς της παρ. 4 του αέ ρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού).  

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

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

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

 

22.Α.6. Η αναθεέτουσα αρχηέ  αποκλειέει οικονομικοέ  φορεέα σε οποιοδηέ ποτε χρονικοέ  σημειέο καταέ  τη 
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διαέ ρκεια της διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης, οέ ταν αποδεικνυέ εται οέ τι αυτοέ ς βριέσκεται λοέγω πραέ ξεων 
ηέ  παραλειέψεων αυτουέ  ειέτε πριν ειέτε καταέ  τη διαδικασιέα, σε μιέα αποέ  τις περιπτωέ σεις των 
προηγουέ μενων παραγραέ φων.  

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

 

22.Α.7. Οικονομικοέ ς φορεέας που εμπιέπτει σε μια αποέ  τις κατασταέ σεις που αναφεέρονται στις 
παραγραέ φους 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτοέ ς αποέ  την περιέπτωση β, μπορειέ να προσκομιέζει στοιχειέα 
προκειμεένου να αποδειέξει οέ τι τα μεέτρα που εέλαβε επαρκουέ ν για να αποδειέξουν την αξιοπιστιέα του, 
παροέ τι συντρεέχει ο σχετικοέ ς λοέγος αποκλεισμουέ . Για τον σκοποέ  αυτοέ ν, ο οικονομικοέ ς φορεέας 
αποδεικνυέ ει οέ τι εέχει καταβαέ λει ηέ  εέχει δεσμευθειέ να καταβαέ λει αποζημιέωση για ζημιέες που 
προκληέ θηκαν αποέ  το ποινικοέ  αδιέκημα ηέ  το παραέ πτωμα, οέ τι εέχει διευκρινιέσει τα γεγονοέ τα και τις 
περισταέ σεις με ολοκληρωμεένο τροέ πο, μεέσω ενεργουέ  συνεργασιέας με τις ερευνητικεές αρχεές, και εέχει 
λαέ βει συγκεκριμεένα τεχνικαέ  και οργανωτικαέ  μεέτρα, καθωέ ς και μεέτρα σε επιέπεδο προσωπικουέ  
καταέ λληλα για την αποφυγηέ  περαιτεέρω ποινικωέ ν αδικημαέ των ηέ  παραπτωμαέ των. Τα μεέτρα που 
λαμβαέ νονται αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές αξιολογουέ νται σε συναέ ρτηση με τη σοβαροέ τητα και τις 
ιδιαιέτερες περισταέ σεις του ποινικουέ  αδικηέ ματος ηέ  του παραπτωέ ματος. Εαέ ν τα στοιχειέα κριθουέ ν 
επαρκηέ , ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας δεν αποκλειέεται αποέ  τη διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης. Αν τα 
μεέτρα κριθουέ ν ανεπαρκηέ , γνωστοποιειέται στον οικονομικοέ  φορεέα το σκεπτικοέ  της αποέ φασης αυτηέ ς. 
Οικονομικοέ ς φορεέας που εέχει αποκλειστειέ, συέ μφωνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις, με τελεσιέδικη αποέ φαση, 
αποέ  τη συμμετοχηέ  σε διαδικασιέες συέ ναψης συέ μβασης ηέ  αναέ θεσης παραχωέ ρησης δεν μπορειέ να καέ νει 
χρηέ ση της ανωτεέρω δυνατοέ τητας καταέ  την περιέοδο του αποκλεισμουέ  που οριέζεται στην εν λοέγω 
αποέ φαση 

22.Α.8. Η αποέ φαση για την διαπιέστωση της επαέ ρκειας ηέ  μη των επανορθωτικωέ ν μεέτρων καταέ  την 
προηγουέ μενη παραέ γραφο εκδιέδεται συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στις παρ. 8 και 9 του αέ ρθρου 73 του ν. 
4412/2016.  

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

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφοραέ  την καταλληλοέ τητα για την αέ σκηση της επαγγελματικηέ ς δραστηριοέ τητας, απαιτειέται  οι 
οικονομικοιέ φορειές να ειέναι εγγεγραμμεένοι στο σχετικοέ  επαγγελματικοέ  μητρωέ ο που τηρειέται στο 
κραέ τος εγκαταέ στασηέ ς τους. Ειδικαέ  οι προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα απαιτειέται 
να ειέναι εγγεγραμμεένοι στο Μητρωέ ο Εργοληπτικωέ ν Επιχειρηέ σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικοέ  διαέ στημα 
που εξακολουθουέ ν να ισχυέ ουν οι μεταβατικεές διαταέ ξεις του αέ ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ηέ  στο Μητρωέ ο 
Εργοληπτικωέ ν Επιχειρηέ σεων Δημοέ σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποέ  την εέναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου ηέ  
στα Μητρωέ α Περιφερειακωέ ν Ενοτηέ των, αναέ  περιέπτωση, στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 
της παρουέ σας. Οι προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι σε κραέ τος μεέλος της Ευρωπαϊκηέ ς Ένωσης 
απαιτειέται να ειέναι εγγεγραμμεένοι στα Μητρωέ α του παραρτηέ ματος ΧΙ του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 
4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι προσφεέροντες οικονομικοιέ φορειές που δραστηριοποιουέ νται στην κατηγοριέα έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 και άνω και (βάσει των ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων τα οποία 
τίθεται στο άρθρο 54 του Π.Δ. 71/2019 που τις καταταέ σσει στην Α2 τάξη εργοληπτικής επιχείρησης 
του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), για τις οποίες δεν απαιτείται ελάχιστο όριο οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς 
επαέ ρκειας (άρθρο 51 του Π.Δ.. 71/2019). 

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

Ειδικαέ  οι εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις που ειέναι εγγεγραμμεένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικοέ  διαέ στημα που 
εξακολουθουέ ν να ισχυέ ουν οι μεταβατικεές διαταέ ξεις του αέ ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρεέπει να 
υπερβαιένουν τα ανωέ τατα επιτρεπταέ  οέ ρια ανεκτεέλεστου υπολοιέπου εργολαβικωέ ν συμβαέ σεων, 
συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οέ πως ισχυέ ει. 

Μεταέ  αποέ  τη ληέ ξη των ως αέ νω μεταβατικωέ ν διαταέ ξεων και την πληέ ρη εέναρξη ισχυέ ος του π.δ 71/2019, 
οι εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις που ειέναι εγγεγραμμεένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεέπει να υπερβαιένουν 
τα ανωέ τατα επιτρεπταέ  οέ ρια ανεκτεέλεστου υπολοιέπου εργολαβικωέ ν συμβαέ σεων, συέ μφωνα με τα 
ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 64 αυτουέ . 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι προσφεέροντες οικονομικοιέ φορειές που δραστηριοποιουέ νται στην κατηγοριέα έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ηέ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ταέ ξης Α2 και αέ νω και (βάσει των ορίων εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων έργων τα οποία 
τίθεται στο άρθρο 54 του Π.Δ. 71/2019 που τις καταταέ σσει στην Α2 τάξη εργοληπτικής επιχείρησης 
του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις (άρθρο 52 του Π.Δ.. 71/2019): 
Περιλαμβάνουν στη στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας 
της αντίστοιχης κατηγορίας. 

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

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση. 

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

Όσον αφοραέ  τα κριτηέ ρια της οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας και τα κριτηέ ρια σχετικαέ  
με την τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα, εένας οικονομικοέ ς φορεέας μπορειέ, να στηριέζεται στις 
ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων, ασχεέτως της νομικηέ ς φυέ σης των δεσμωέ ν του με αυτουέ ς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφοραέ  τα κριτηέ ρια που σχετιέζονται με τους τιέτλους σπουδωέ ν και τα επαγγελματικαέ  προσοέ ντα 
που οριέζονται στην περιέπτωση στ του Μεέρους ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηέ ματος Α ν. 
4412/2016 ηέ  με την σχετικηέ  επαγγελματικηέ  εμπειριέα, οι οικονομικοιέ φορειές, μπορουέ ν να βασιέζονται 
στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων μοέ νο εαέ ν οι τελευταιέοι θα εκτελεέσουν τις εργασιέες ηέ  τις υπηρεσιέες για 
τις οποιέες απαιτουέ νται οι συγκεκριμεένες ικανοέ τητες. 

Όταν ο οικονομικοέ ς φορεέας στηριέζεται στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων οέ σον αφοραέ  τα κριτηέ ρια που 
σχετιέζονται με την οικονομικηέ  και χρηματοοικονομικηέ  επαέ ρκεια, ο οικονομικοέ ς φορεέας και αυτοιέ οι 
φορειές ειέναι αποέ  κοινουέ  υπευέ θυνοι για την εκτεέλεση της συέ μβασης. 
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Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η εένωση μπορειέ να στηριέζεται στις ικανοέ τητες των 
συμμετεχοέ ντων στην εένωση ηέ  αέ λλων φορεέων (για τα κριτηέ ρια της οικονομικηέ ς και 
χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας και τα κριτηέ ρια σχετικαέ  με την τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα). 
 
Η αναθεέτουσα αρχηέ  ελεέγχει, συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 23 της παρουέ σας, εαέ ν οι φορειές, στις 
ικανοέ τητες των οποιέων προτιέθεται να στηριχθειέ ο προσφεέρων, πληρουέ ν τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς 
και, εαέ ν συντρεέχουν λοέγοι αποκλεισμουέ  καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρουέ σα διακηέ ρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας. 
 
Η αντικαταέ σταση του φορεέα, στις ικανοέ τητες του οποιέου στηριέζεται ο οικονομικοέ ς φορεέας που δεν 
πληροιέ σχετικοέ  κριτηέ ριο επιλογηέ ς  ηέ  για τον οποιέον συντρεέχουν λοέγοι αποκλεισμουέ  της παρουέ σας, 
γιένεται κατοέ πιν προέ σκλησης προς τον οικονομικοέ  φορεέα, εντοέ ς τριαέ ντα (30) ημερωέ ν αποέ  την 
ημερομηνιέα κοινοποιέησης της προέ σκλησης στον οικονομικοέ  φορεέα, για καέ θε τριέτο στις ικανοέ τητες του 
οποιέου στηριέζεται, στο πλαιέσιο της παρουέ σας διαδικασιέας αναέ θεσης συέ μβασης. Ο φορεέας με τον οποιέο 
αντικαθιέσταται ο φορεέας του προηγουέ μενου εδαφιέου δεν επιτρεέπεται να αντικατασταθειέ εκ νεέου. 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Καταέ  την υποβοληέ  προσφορωέ ν οι οικονομικοιέ φορειές υποβαέ λλουν το Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο 
Συέ μβασης (ΕΕΕΣ), συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποιέο 
ισοδυναμειέ με  ενημερωμεένη υπευέ θυνη δηέ λωση, με τις συνεέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικαταέ σταση των πιστοποιητικωέ ν που εκδιέδουν δημοέ σιες αρχεές ηέ  
τριέτα μεέρη, επιβεβαιωέ νοντας οέ τι ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας πληροιέ τις ακοέ λουθες προϋποθεέσεις: 
α) δεν βριέσκεται σε μιέα αποέ  τις κατασταέ σεις του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας, 
β) πληροιέ τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς τα οποιέα εέχουν καθορισθειέ, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 22 Β-Ε της 
παρουέ σας. 
 
Σε οποιοδηέ ποτε χρονικοέ  σημειέο καταέ  τη διαέ ρκεια της διαδικασιέας, μπορειέ να ζητηθειέ αποέ  τους 
προσφεέροντες να υποβαέ λλουν οέ λα ηέ  ορισμεένα δικαιολογητικαέ  της εποέ μενης παραγραέ φου, οέ ταν αυτοέ  
απαιτειέται για την ορθηέ  διεξαγωγηέ  της διαδικασιέας. 
 
Το ΕΕΕΣ φεέρει υπογραφηέ  με ημερομηνιέα εντοέ ς του χρονικουέ  διαστηέ ματος, καταέ  το οποιέο μπορουέ ν να 
υποβαέ λονται προσφορεές.  
 
Αν στο διαέ στημα που μεσολαβειέ μεταξυέ  της ημερομηνιέας υπογραφηέ ς του ΕΕΕΣ και της καταληκτικηέ ς 
ημερομηνιέας υποβοληέ ς προσφορωέ ν εέχουν επεέλθει μεταβολεές στα δηλωθεέντα στοιχειέα, εκ μεέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικοέ ς φορεέας αποσυέ ρει την προσφοραέ  του, χωριές να απαιτειέται αποέ φαση της 
αναθεέτουσας αρχηέ ς. Στη συνεέχεια μπορειέ να την υποβαέ λει εκ νεέου με επιέκαιρο ΕΕΕΣ.. 
 
Ο οικονομικοέ ς φορεέας δυέ ναται να διευκρινιέζει τις δηλωέ σεις και πληροφοριέες που παρεέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτικηέ  υπευέ θυνη δηέ λωση, την οποιέα υποβαέ λλει μαζιέ με το ΕΕΕΣ.  
 
Καταέ  την υποβοληέ  του ΕΕΕΣ, καθωέ ς και της συνοδευτικηέ ς υπευέ θυνης δηέ λωσης, ειέναι δυνατηέ , με μοέ νη 
την υπογραφηέ  του καταέ  περιέπτωση εκπροσωέ που του οικονομικουέ  φορεέα, η προκαταρκτικηέ  αποέ δειξη 
των λοέγων αποκλεισμουέ  που αναφεέρονται στο αέ ρθρο 22.Α.1 της παρουέ σας, για το συέ νολο των 
φυσικωέ ν προσωέ πων που ειέναι μεέλη του διοικητικουέ , διευθυντικουέ  ηέ  εποπτικουέ  οργαέ νου του ηέ  εέχουν 
εξουσιέα εκπροσωέ πησης, ληέ ψης αποφαέ σεων ηέ  ελεέγχου σε αυτοέ ν. 
 
Ως εκπροέ σωπος του οικονομικουέ  φορεέα, για την εφαρμογηέ  του παροέ ντος, νοειέται ο νοέ μιμος 
εκπροέ σωπος αυτουέ , οέ πως προκυέ πτει αποέ  το ισχυέ ον καταστατικοέ  ηέ  το πρακτικοέ  εκπροσωέ πησηέ ς του 
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καταέ  το χροέ νο υποβοληέ ς της προσφοραέ ς ηέ  το αρμοδιέως εξουσιοδοτημεένο φυσικοέ  προέ σωπο να 
εκπροσωπειέ τον οικονομικοέ  φορεέα για διαδικασιέες συέ ναψης συμβαέ σεων ηέ  για τη συγκεκριμεένη 
διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Επισημαιένεται οέ τι, καταέ  την απαέ ντηση οικονομικουέ  φορεέα στο ερωέ τημα του ΕΕΕΣ ηέ  αέ λλου αντιέστοιχου 
εντυέ που ηέ  δηέ λωσης για συέ ναψη συμφωνιωέ ν με αέ λλους οικονομικουέ ς φορειές με στοέχο τη στρεέβλωση 
του ανταγωνισμουέ , η συνδρομηέ  περισταέ σεων, οέ πως η τριετηέ ς παραγραφηέ  της παρ. 10 του αέ ρθρου 73, 
περιέ λοέγων αποκλεισμουέ , ηέ  η εφαρμογηέ  της παρ. 3β του αέ ρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυέ εται 
στο σχετικοέ  πεδιέο που προβαέ λλει κατοέ πιν θετικηέ ς απαέ ντησης. 
 
Οι προηγουέ μενες αρνητικεές απαντηέ σεις στο ανωτεέρω ερωέ τημα του ΕΕΕΣ ηέ  αέ λλου αντιέστοιχου εντυέ που 
ηέ  δηέ λωσης, αποέ  οικονομικουέ ς φορειές οι οποιέοι εμπιέπτουν στο πεδιέο εφαρμογηέ ς της παρ. 3β του αέ ρθρου 
44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουέ ν τον λοέγο αποκλεισμουέ  των περ. ζ’ ηέ / και θ’ της παρ. 4 του 
αέ ρθρου 73 του παροέ ντος και δεν απαιτειέται να δηλωθουέ ν καταέ  τη συμπληέ ρωση του ΕΕΕΣ και καέ θε 
αντιέστοιχου εντυέ που. 
 
Όσον αφοραέ  τις υποχρεωέ σεις  για την καταβοληέ  φοέ ρων ηέ  εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης (περ. α’ και 
β’ της παρ. 2 του αέ ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτεές θεωρειέται οέ τι δεν εέχουν αθετηθειέ εφοέ σον δεν 
εέχουν καταστειέ ληξιπροέ θεσμες ηέ  εφοέ σον εέχουν υπαχθειέ σε δεσμευτικοέ  διακανονισμοέ  που τηρειέται. 
Στην περιέπτωση αυτηέ , ο οικονομικοέ ς φορεέας δεν υποχρεουέ ται να απαντηέ σει καταφατικαέ  στο σχετικοέ  
πεδιέο του ΕΕΕΣ, με το οποιέο ερωταέ ται εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει ανεκπληέ ρωτες υποχρεωέ σεις οέ σον 
αφοραέ  στην καταβοληέ  φοέ ρων ηέ  εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης ηέ , καταέ  περιέπτωση, εαέ ν εέχει 
αθετηέ σει τις παραπαέ νω υποχρεωέ σεις του.  
 
Στην περιέπτωση υποβοληέ ς προσφοραέ ς αποέ  εένωση οικονομικωέ ν φορεέων, το Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο 
Έγγραφο Συέ μβασης (ΕΕΕΣ), υποβαέ λλεται χωρισταέ  αποέ  καέ θε μεέλος της εένωσης. 
 
Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας δηλωέ νει στο Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο 
Συέ μβασης (ΕΕΕΣ) την προέ θεσηέ  του για αναέ θεση υπεργολαβιέας, υποβαέ λλει μαζιέ με το δικοέ  του ΕΕΕΣ και 
το ΕΕΕΣ  του υπεργολαέ βου. 

 
Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας στηριέζεται στις ικανοέ τητες ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων 
φορεέων υποβαέ λλει μαζιέ με το δικοέ  του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καέ θε φορεέα, στις ικανοέ τητες του οποιέου 
στηριέζεται. 
 
Τεέλος, επισημαιένεται οέ τι οι προσφεέροντες δηλωέ νουν το ανεκτεέλεστο υποέ λοιπο εργολαβικωέ ν 
συμβαέ σεων στο Μεέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενοέ τητα Β («Οικονομικηέ  και Χρηματοοικονομικηέ  Επαέ ρκεια»), στο 
πεδιέο «Λοιπεές οικονομικεές ηέ  χρηματοοικονομικεές απαιτηέ σεις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαιέωμα συμμετοχηέ ς και οι οέ ροι και προϋποθεέσεις συμμετοχηέ ς, οέ πως οριέστηκαν στα αέ ρθρα 21 και 
22 της παρουέ σας, κριένονται: 
α) καταέ  την υποβοληέ  της προσφοραέ ς, με την υποβοληέ  του ΕΕΕΣ,  
β) καταέ  την υποβοληέ  των δικαιολογητικωέ ν κατακυέ ρωσης, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4.2 (α  εέως δ) και  
γ)καταέ  την εξεέταση της υπευέ θυνης δηέ λωσης, συέ μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του αέ ρθρου 105 του 
ν.4412/16, και στο αέ ρθρο 4.2  (ε) της παρουέ σας. 





36 

 
Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας ηέ  εένωση αυτωέ ν στηριέζεται στις ικανοέ τητες 
αέ λλων φορεέων, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 22.ΣΤ της παρουέ σας, οι φορειές στην ικανοέ τητα των οποιέων 
στηριέζεται ο προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας ηέ  εένωση αυτωέ ν, υποχρεουέ νται στην υποβοληέ  των 
δικαιολογητικωέ ν που αποδεικνυέ ουν οέ τι δεν συντρεέχουν οι λοέγοι αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 22 Α της 
παρουέ σας και οέ τι πληρουέ ν τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς καταέ  περιέπτωση (αέ ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικοιέ φορειές δεν υποχρεουέ νται να υποβαέ λλουν δικαιολογητικαέ  ηέ  αέ λλα αποδεικτικαέ  στοιχειέα, 
αν και στο μεέτρο που η αναθεέτουσα αρχηέ  εέχει τη δυνατοέ τητα να λαμβαέ νει τα πιστοποιητικαέ  ηέ  τις 
συναφειές πληροφοριέες απευθειέας μεέσω προέ σβασης σε εθνικηέ  βαέ ση δεδομεένων σε οποιοδηέ ποτε κραέ τος 
- μεέλος της Ένωσης, η οποιέα διατιέθεται δωρεαέ ν, οέ πως εθνικοέ  μητρωέ ο συμβαέ σεων, εικονικοέ  φαέ κελο 
επιχειέρησης, ηλεκτρονικοέ  συέ στημα αποθηέ κευσης εγγραέ φων ηέ  συέ στημα προεπιλογηέ ς. Η δηέ λωση για την 
προέ σβαση σε εθνικηέ  βαέ ση δεδομεένων εμπεριεέχεται στο Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο Συέ μβασης (ΕΕΕΣ). 
Η δηέ λωση για την προέ σβαση σε εθνικηέ  βαέ ση δεδομεένων εμπεριεέχεται  στο Ευρωπαϊκοέ  Ενιαιέο Έγγραφο 
Συέ μβασης (ΕΕΕΣ), στο οποιέο περιεέχονται επιέσης οι πληροφοριέες που απαιτουέ νται για τον 
συγκεκριμεένο σκοποέ , οέ πως η ηλεκτρονικηέ  διευέ θυνση της βαέ σης δεδομεένων, τυχοέ ν δεδομεένα 
αναγνωέ ρισης και, καταέ  περιέπτωση, η απαραιέτητη δηέ λωση συναιένεσης.  
 
Οι οικονομικοιέ φορειές δεν υποχρεουέ νται να υποβαέ λουν δικαιολογητικαέ , οέ ταν η αναθεέτουσα αρχηέ  που 
εέχει αναθεέσει τη συέ μβαση διαθεέτει ηέ δη τα δικαιολογητικαέ  αυταέ . 
 
Όλα τα αποδεικτικαέ  εέγγραφα του αέ ρθρου 23.3 εέως 23.10 της παρουέ σας, υποβαέ λλονται και γιένονται 
αποδεκταέ , συέ μφωνα με τα αναλυτικαέ  οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 4.2 (β) της παρουέ σας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινοέ ς αναέ δοχος, κατοέ πιν σχετικηέ ς ηλεκτρονικηέ ς προέ σκλησης αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ , 
υποβαέ λλει τα ακοέ λουθα δικαιολογητικαέ , καταέ  τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 4.2 της παρουέ σας: 

Για την αποέ δειξη της μη συνδρομηέ ς των λοέγων αποκλεισμουέ  του άρθρου 22Α, ο προσωρινοέ ς αναέ δοχος 
υποβαέ λλει  αντιέστοιχα τα παρακαέ τω δικαιολογητικαέ : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ηέ , ελλειέψει αυτουέ , ισοδυέ ναμου εγγραέ φου που εκδιέδεται αποέ  
αρμοέ δια δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αρχηέ  του κραέ τους-μεέλους ηέ  της χωέ ρας καταγωγηέ ς ηέ  της χωέ ρας οέ που 
ειέναι εγκατεστημεένος ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας, αποέ  το οποιέο προκυέ πτει οέ τι πληρουέ νται αυτεές οι 
προϋποθεέσεις, που να εέχει εκδοθειέ εέως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ  την υποβοληέ  του. Η υποχρεέωση 
προσκοέ μισης του ως αέ νω αποσπαέ σματος αφοραέ  και τα προέ σωπα των τελευταιέων  τεσσαέ ρων εδαφιέων  
της παραγραέ φου Α.1 του αέ ρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ  του 
οικειέου κραέ τους - μεέλους ηέ  χωέ ρας, περιέ του οέ τι εέχουν εκπληρωθειέ οι υποχρεωέ σεις του οικονομικουέ  
φορεέα, οέ σον αφοραέ  στην καταβοληέ  φοέ ρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβοληέ  των 
εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης (ασφαλιστική ενημερότητα), συέ μφωνα με την ισχυέ ουσα 
νομοθεσιέα του κραέ τους εγκαταέ στασης ηέ  την ελληνικηέ  νομοθεσιέα αντιέστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τους προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι ηέ  εκτελουέ ν εέργα στην Ελλαέ δα τα σχετικαέ  
δικαιολογητικαέ  που υποβαέ λλονται ειέναι: 
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β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιέδεται αποέ  την Ανεξαέ ρτητη Αρχηέ  Δημοσιέων 
Εσοέ δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικοέ  φορεέα και για τις κοινοπραξιέες στις οποιέες συμμετεέχει για τα 
δημοέ σια εέργα που ειέναι σε εξεέλιξη. Οι αλλοδαποιέ προσφεέροντες θα υποβαέ λλουν υπευέ θυνη δηέ λωση περιέ 
του οέ τι δεν εέχουν υποχρεέωση καταβοληέ ς φοέ ρων στην Ελλαέ δα. Σε περιέπτωση που εέχουν τεέτοια 
υποχρεέωση θα υποβαέ λλουν σχετικοέ  αποδεικτικοέ  της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιέδεται αποέ  τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικηέ  
ενημεροέ τητα καλυέ πτει τις ασφαλιστικεές υποχρεωέ σεις του προσφεέροντος οικονομικουέ  φορεέα α) ως 
φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο για το προσωπικοέ  τους με σχεέση εξαρτημεένης εργασιέας, β) για εέργα που 
εκτελειέ μοέ νος του ηέ  σε κοινοπραξιέα καθωέ ς και γ)  για τα στελεέχη-μηχανικουέ ς του που στελεχωέ νουν το 
πτυχιέο της εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης και που εέχουν υποχρεέωση ασφαέ λισης στον eΕΦΚΑ (τομεέας 
πρωέ ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα οικονομικοιέ φορειές υποβαέ λλουν αποδεικτικοέ  
ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας (κυέ ριας και επικουρικηέ ς ασφαέ λισης) για το προσωπικοέ  τους με σχεέση 
εξαρτημεένης εργασιέας. Δεν αποτελουέ ν αποέ δειξη ενημεροέ τητας της προσφεέρουσας εταιριέας, 
αποδεικτικαέ  ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας  των φυσικωέ ν προσωέ πων που στελεχωέ νουν το πτυχιέο της 
εταιριέας ως εταιέροι. Οι αλλοδαποιέ προσφεέροντες (φυσικαέ  και νομικαέ  προέ σωπα), που δεν υποβαέ λουν 
τα αέ νω αποδεικτικαέ , υποβαέ λλουν υπευέ θυνη δηέ λωση περιέ του οέ τι δεν απασχολουέ ν προσωπικοέ , για το 
οποιέο υπαέ ρχει υποχρεέωση ασφαέ λισης σε ημεδαπουέ ς ασφαλιστικουέ ς οργανισμουέ ς. Αν απασχολουέ ν 
τεέτοιο προσωπικοέ , πρεέπει να υποβαέ λλουν σχετικοέ  αποδεικτικοέ  ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας 
εκδιδοέ μενο αποέ  τον eΕΦΚΑ.  

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεέροντος οέ τι δεν εέχει εκδοθειέ δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αποέ φαση με 
τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ  ισχυέ  για την αθεέτηση των υποχρεωέ σεωέ ν του οέ σον αφοραέ  στην καταβοληέ  
φοέ ρων ηέ  εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  την αρμοέ δια 
δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αρχηέ  του οικειέου κραέ τους - μεέλους ηέ  χωέ ρας, που να εέχει εκδοθειέ εέως τρεις (3) 
μηέ νες πριν αποέ  την υποβοληέ  του.  
 
Για τους οικονομικουέ ς φορειές που ειέναι εγκαταστημεένοι ηέ  εκτελουέ ν εέργα στην Ελλαέ δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποιέο βεβαιωέ νεται οέ τι δεν τελουέ ν 
υποέ  πτωέ χευση, πτωχευτικοέ  συμβιβασμοέ , αναγκαστικηέ  διαχειέριση, δεν εέχουν υπαχθειέ σε διαδικασιέα 
εξυγιέανσης  καθωέ ς και  οέ τι το νομικοέ  προέ σωπο δεν εέχει τεθειέ υποέ  εκκαθαέ ριση με δικαστικηέ  αποέ φαση. 
Το εν λοέγω πιστοποιητικοέ  εκδιέδεται αποέ  το αρμοέ διο πρωτοδικειέο της εέδρας του οικονομικουέ  φορεέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. συέ μφωνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις, ως καέ θε 
φοραέ  ισχυέ ουν.  Τα φυσικαέ  προέ σωπα δεν υποβαέ λλουν πιστοποιητικοέ  περιέ μη θεέσης σε εκκαθαέ ριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κραέ τος-μεέλος ηέ  χωέ ρα δεν εκδιέδει τα υποέ  των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικαέ  ηέ  οέ που τα 
πιστοποιητικαέ  αυταέ  δεν καλυέ πτουν οέ λες τις περιπτωέ σεις υποέ   1 και 2 και 4 (β) του αέ ρθρου 22 Α, το 
εέγγραφο ηέ  το πιστοποιητικοέ  μπορειέ να αντικαθιέσταται αποέ  εένορκη βεβαιέωση ηέ , στα κραέ τη - μεέλη ηέ  
στις χωέ ρες οέ που δεν προβλεέπεται εένορκη βεβαιέωση, αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεένου 
ενωέ πιον αρμοέ διας δικαστικηέ ς ηέ  διοικητικηέ ς αρχηέ ς, συμβολαιογραέ φου ηέ  αρμοέ διου επαγγελματικουέ  ηέ  
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εμπορικουέ  οργανισμουέ  του κραέ τους μεέλους ηέ  της χωέ ρας καταγωγηέ ς ηέ  της χωέ ρας οέ που ειέναι 
εγκατεστημεένος ο οικονομικοέ ς φορεέας. 

Στην περιέπτωση αυτηέ  οι αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεές παρεέχουν επιέσημη δηέ λωση στην οποιέα αναφεέρεται 
οέ τι δεν εκδιέδονται τα εέγγραφα ηέ  τα  πιστοποιητικαέ  της παρουέ σας παραγραέ φου ηέ  οέ τι τα εέγγραφα ηέ  τα  
πιστοποιητικαέ  αυταέ  δεν καλυέ πτουν οέ λες τις περιπτωέ σεις που αναφεέρονται στα υποέ   1 και 2 και 4 (β) 
του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας  

Οι επιέσημες δηλωέ σεις καθιέστανται διαθεέσιμες μεέσω του επιγραμμικουέ  αποθετηριέου πιστοποιητικωέ ν 
(e-Certis) του αέ ρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπεές περιπτωέ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβαέ λλεται υπευέ θυνη δηέ λωση 
του προσφεέροντος οέ τι δεν συντρεέχουν στο προέ σωποέ  του οι οριζοέ μενοι λοέγοι αποκλεισμουέ . 

Ειδικαέ  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις 
που ειέναι εγγεγραμμεένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαέ λλονται πιστοποιητικαέ  χορηγουέ μενα αποέ  τα αρμοέ δια 
επιμελητηέ ρια και φορειές (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οέ πως προβλεέπεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) αποέ φαση, περιέ ενημεροέ τητας πτυχιέου, οέ πως ισχυέ ει, αποέ  τα 
οποιέα αποδεικνυέ εται οέ τι τα προέ σωπα με βεβαιέωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωέ νουν την εργοληπτικηέ  
επιχειέρηση, δεν εέχουν διαπραέ ξει σοβαροέ  επαγγελματικοέ  παραέ πτωμα. 

Μεταέ  τη ληέ ξη ισχυέ ος των μεταβατικωέ ν διαταέ ξεων του αέ ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληέ ρη 
εέναρξη ισχυέ ος των διαταέ ξεωέ ν του τελευταιέου, για τις εγγεγραμμεένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικεές 
επιχειρηέ σεις, η μη συνδρομηέ  του ως αέ νω λοέγου αποκλεισμουέ  περιέ σοβαρουέ  επαγγελματικουέ  
παραπτωέ ματος, αποδεικνυέ εται με την υποβοληέ  του πιστοποιητικουέ  του Τμηέ ματος ΙΙ του εν λοέγω 
μητρωέ ου που συνισταέ  επιέσημο καταέ λογο, συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα προβλεποέ μενα στο αέ ρθρο 47 του 
ως αέ νω π.δ. 

(στ) Για την περιέπτωση του αέ ρθρου 22.Α.9. της παρουέ σας διακηέ ρυξης, υπευέ θυνη δηέ λωση του 
προσφεέροντος οέ τι δεν εέχει εκδοθειέ σε βαέ ρος του αποέ φαση αποκλεισμουέ . 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφοραέ  την καταλληλοέ τητα για την αέ σκηση της επαγγελματικηέ ς δραστηριοέ τητας, οι 
προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα υποβαέ λλουν βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.ΕΠ 
μεέχρι τη ληέ ξη της μεταβατικηέ ς περιοέ δου ισχυέ ος, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και αποέ  
την πληέ ρη εέναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Τμηέ μα Ι του Μητρωέ ου 
Εργοληπτικωέ ν Επιχειρηέ σεων Δημοσιέων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), ηέ  βεβαιέωση εγγραφηέ ς στα Μητρωέ α 
Περιφερειακωέ ν Ενοτηέ των, αναέ  περιέπτωση, στην/στις κατηγοριέα/ες ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 
τάξης και άνω . 
 
(β) Οι προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι σε λοιπαέ  κραέ τη μεέλη της Ευρωπαϊκηέ ς Ένωσης 
προσκομιέζουν τις δηλωέ σεις και πιστοποιητικαέ  που περιγραέ φονται στο Παραέ ρτημα XI του 
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι σε κραέ τος μεέλος του Ευρωπαϊκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου 
(Ε.Ο.Χ) ηέ  σε τριέτες χωέ ρες που εέχουν υπογραέ ψει και κυρωέ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  που η υποέ  αναέ θεση 
δημοέ σια συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ  τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεές σημειωέ σεις του 
σχετικουέ  με την Ένωση Προσαρτηέ ματος I της ως αέ νω Συμφωνιέας, ηέ  σε τριέτες χωέ ρες που δεν εμπιέπτουν 
στην προηγουέ μενη  περιέπτωση και εέχουν συναέ ψει διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες με την Ένωση σε 
θεέματα διαδικασιωέ ν αναέ θεσης δημοσιέων συμβαέ σεων, προσκομιέζουν πιστοποιητικοέ  αντιέστοιχου 
επαγγελματικουέ  ηέ  εμπορικουέ  μητρωέ ου. Στην περιέπτωση που χωέ ρα δεν τηρειέ τεέτοιο μητρωέ ο, το 
εέγγραφο ηέ  το πιστοποιητικοέ  μπορειέ να αντικαθιέσταται αποέ  εένορκη βεβαιέωση ηέ , στα κραέ τη - μεέλη ηέ  
στις χωέ ρες οέ που δεν προβλεέπεται εένορκη βεβαιέωση, αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεένου 
ενωέ πιον αρμοέ διας δικαστικηέ ς ηέ  διοικητικηέ ς αρχηέ ς, συμβολαιογραέ φου ηέ  αρμοέ διου επαγγελματικουέ  ηέ  
εμπορικουέ  οργανισμουέ  της χωέ ρας καταγωγηέ ς ηέ  της χωέ ρας οέ που ειέναι εγκατεστημεένος ο οικονομικοέ ς 
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φορεέας, οέ τι δεν τηρειέται τεέτοιο μητρωέ ο και οέ τι ασκειέ τη δραστηριοέ τητα του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας. 
 
 Τα ως αέ νω δικαιολογητικαέ  υποέ  α), β) και γ) γιένονται αποδεκταέ , εφοέ σον εέχουν εκδοθειέ εέως τριαέ ντα 
(30) εργαέ σιμες ημεέρες πριν αποέ  την υποβοληέ  τους, εκτοέ ς αν συέ μφωνα με τις ειδικοέ τερες διαταέ ξεις 
εέκδοσης αυτωέ ν προβλεέπεται συγκεκριμεένος χροέ νος ισχυέ ος και ειέναι σε ισχυέ  καταέ  την υποβοληέ  τους 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικηέ  και χρηματοοικονομικηέ  επαέ ρκεια των οικονομικωέ ν φορεέων αποδεικνυέ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηέ  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
• ειέτε αποέ  τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιέα αποτελειέ τεκμηέ ριο των πληροφοριωέ ν που 

περιεέχει, μεέχρι τη ληέ ξη της μεταβατικηέ ς περιοέ δου ισχυέ ος, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και αποέ  την πληέ ρη εέναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου, βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Τμηέ μα ΙΙ 
του Μητρωέ ου Εργοληπτικωέ ν Επιχειρηέ σεων Δημοσιέων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ειέτε, στην περιέπτωση που οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22.Γ δεν καλυέ πτονται  αποέ  την ως αέ νω  
βεβαιέωση εγγραφηέ ς, με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που 
προβλεέπονται στο Μεέρος Ι του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαέ  μεέσα για τα κριτηέ ρια επιλογηέ ς) 
του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε καέ θε περιέπτωση,  η βεβαιέωση εγγραφηέ ς μπορειέ να υποβαέ λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεένων 
απαιτηέ σεων οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας του αέ ρθρου 22.Γ, ενωέ  για την αποέ δειξη 
των λοιπωέ ν απαιτηέ σεων μπορουέ ν να προσκομιέζονται  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα 
που προβλεέπονται στο Μεέρος Ι του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  αναέ λογα με την τιθεέμενη στο 
αέ ρθρο 22.Γ απαιέτηση. 
 
Ειδικαέ , για την αποέ δειξη της απαιέτησης της μη υπεέρβασης των ανωέ τατων επιτρεπτωέ ν οριέων 
ανεκτεέλεστου υπολοιέπου εργολαβικωέ ν συμβαέ σεων: 
• με την υποβοληέ  ενημεροέ τητας πτυχιέου εν ισχυέ ει, συνοδευοέ μενης, αναέ  περιέπτωση, αποέ  πιένακα 

οέ λων των υποέ  εκτεέλεση εέργων (ειέτε ως μεμονωμεένος αναέ δοχος ειέτε στο πλαιέσιο κοινοπραξιέας 
ηέ  υπεργολαβιέας) και αναφοραέ  για το ανεκτεέλεστο υποέ λοιπο αναέ  εέργο και το συνολικοέ  
ανεκτεέλεστο, για τα εέργα που ειέναι υποέ  εξεέλιξη και δεν συμπεριλαμβαέ νονται στην ενημεροέ τητα 
πτυχιέου ηέ  

• με την υποβοληέ  υπευέ θυνης δηέ λωσης του προσωρινουέ  αναδοέχου, συνοδευοέ μενης αποέ  πιένακα 
οέ λων των υποέ  εκτεέλεση εέργων (ειέτε ως μεμονωμεένος αναέ δοχος ειέτε στο πλαιέσιο κοινοπραξιέας 
ηέ  υπεργολαβιέας) και αναφοραέ  για το ανεκτεέλεστο υποέ λοιπο αναέ  εέργο και το συνολικοέ  
ανεκτεέλεστο, για τις εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις που δεν διαθεέτουν ενημεροέ τητα πτυχιέου, καταέ  
τις κειέμενες διαταέ ξεις.  

 
 
Ειδικαέ  για τους εγγεγραμμεένους στα Μητρωέ α Περιφερειακωέ ν Ενοτηέ των,  οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 
22.Γ αποδεικνυέ ονται με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που 
προβλεέπονται στο Μεέρος Ι του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαέ  μεέσα για τα κριτηέ ρια επιλογηέ ς) του 
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που ειέναι εγγεγραμμεένοι σε επίσημους καταλόγους ηέ  διαθεέτουν 
πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται με τα ευρωπαϊκαέ  προέ τυπα 
πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορουέ ν να προσκομιέζουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ  την 
αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  πιστοποιέησης, καταέ  τα 
οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραέ γραφο 9 του παροέ ντος αέ ρθρου . 
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(γ) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που δεν ειέναι εγγεγραμμεένοι σε επιέσημους καταλοέγους ηέ  
διαθεέτουν πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς πιστοποιέησης καταέ  τα ανωτεέρω, υποβαέ λλουν ως 
δικαιολογητικαέ  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος Ι του 
Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα των οικονομικωέ ν φορεέων αποδεικνυέ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ηέ  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 
 
• ειέτε αποέ  τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιέα αποτελειέ τεκμηέ ριο των πληροφοριωέ ν που 

περιεέχει μεέχρι τη ληέ ξη της μεταβατικηέ ς περιοέ δου ισχυέ ος, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και αποέ  την πληέ ρη εέναρξη ισχυέ ος του τελευταιέου, βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Τμηέ μα ΙΙ 
του Μητρωέ ου Εργοληπτικωέ ν Επιχειρηέ σεων Δημοσιέων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ειέτε, στην περιέπτωση που οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22.Δ δεν καλυέ πτονται αποέ  την ως 
αέ νω βεβαιέωση εγγραφηέ ς, με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  
μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαέ  μεέσα για τα 
κριτηέ ρια επιλογηέ ς) του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016, αναέ λογα με την τιθεέμενη στο 
αέ ρθρο 22.Δ απαιέτηση. 

 
Σε καέ θε περιέπτωση,  η βεβαιέωση εγγραφηέ ς μπορειέ να υποβαέ λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεένων 
απαιτηέ σεων τεχνικηέ ς και επαγγελματικηέ ς ικανοέ τητας του αέ ρθρου 22.Δ, ενωέ  για την αποέ δειξη των 
λοιπωέ ν απαιτηέ σεων μπορουέ ν να προσκομιέζονται  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που 
προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικαέ  για τους εγγεγραμμεένους στα Μητρωέ α Περιφερειακωέ ν Ενοτηέ των,   οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 
22.Δ αποδεικνυέ ονται με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που 
προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαέ  μεέσα για τα κριτηέ ρια επιλογηέ ς) του 
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που ειέναι εγγεγραμμεένοι σε επίσημους καταλόγους ηέ  
διαθεέτουν πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται με τα ευρωπαϊκαέ  
προέ τυπα πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορουέ ν να προσκομιέζουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς 
εκδιδοέ μενο αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  
πιστοποιέησης, καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραέ γραφο 9 του 
παροέ ντος αέ ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποιέ οικονομικοιέ φορειές που δεν ειέναι εγγεγραμμεένοι σε επιέσημους καταλοέγους ηέ  
διαθεέτουν πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς πιστοποιέησης καταέ  τα ανωτεέρω, υποβαέ λλουν ως 
δικαιολογητικαέ  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του 
Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων. 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περιέπτωση νομικουέ  προσωέ που, υποβαέ λλονται ηλεκτρονικαέ , μεέσω της λειτουργικοέ τητας 
«Επικοινωνιέα», με θεέμα: “Δικαιολογητικαέ  Προσωρινουέ  Αναδοέχου- Κατακυέ ρωση’’, τα νομιμοποιητικαέ  
εέγγραφα αποέ  τα οποιέα προκυέ πτει η εξουσιέα υπογραφηέ ς του νομιέμου εκπροσωέ που και τα οποιέα πρεέπει 
να εέχουν εκδοθειέ εέως τριαέ ντα (30) εργαέ σιμες ημεέρες πριν αποέ  την υποβοληέ  τους, εκτοέ ς αν συέ μφωνα 
με τις ειδικοέ τερες διαταέ ξεις αυτωέ ν φεέρουν συγκεκριμεένο χροέ νο ισχυέ ος  
 
Ειδικοέ τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτωέ σεις που ο οικονομικοέ ς φορεέας ειέναι νομικό πρόσωπο και εγγραέ φεται υποχρεωτικαέ  
ηέ  προαιρετικαέ  στο ΓΕΜΗ και δηλωέ νει την εκπροσωέ πηση και τις μεταβολεές της στο ΓΕΜΗ: 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.   
 
β) Για την αποέ δειξη της νοέ μιμης συέ στασης και των μεταβολωέ ν του νομικουέ  προσωέ που, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιέο πρεέπει να εέχει εκδοθειέ εέως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ  
την υποβοληέ  του. 
 
2) Στις λοιπεές περιπτωέ σεις τα, καταέ  περιέπτωση, νομιμοποιητικαέ  εέγγραφα συέ στασης και νοέ μιμης 
εκπροσωέ πησης (οέ πως καταστατικαέ , πιστοποιητικαέ  μεταβολωέ ν, αντιέστοιχα ΦΕΚ, αποφαέ σεις 
συγκροέ τησης οργαέ νων διοιέκησης σε σωέ μα, κλπ., αναέ λογα με τη νομικηέ  μορφηέ  του οικονομικουέ  φορεέα), 
συνοδευοέ μενα αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση του νοέ μιμου εκπροσωέ που οέ τι εξακολουθουέ ν να ισχυέ ουν καταέ  
την υποβοληέ  τους. 
 
Σε περιέπτωση που για τη διενεέργεια της παρουέ σας διαδικασιέας αναέ θεσης εέχουν χορηγηθειέ εξουσιέες σε 
προέ σωπο πλεέον αυτωέ ν που αναφεέρονται στα παραπαέ νω εέγγραφα, προσκομιέζεται επιπλεέον αποέ φαση- 
πρακτικοέ  του αρμοδιέου καταστατικουέ  οργαέ νου διοιέκησης του νομικουέ  προσωέ που  χορηγηέ θηκαν οι 
σχετικεές εξουσιέες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιέζουν τα προβλεποέ μενα, καταέ  τη νομοθεσιέα της χωέ ρας 
εγκαταέ στασης, αποδεικτικαέ  εέγγραφα, και εφοέ σον δεν προβλεέπονται, υπευέ θυνη δηέ λωση  του νοέ μιμου 
εκπροσωέ που, αποέ  την οποιέα αποδεικνυέ ονται τα ανωτεέρω ως προς τη νοέ μιμη συέ σταση, μεταβολεές και 
εκπροσωέ πηση του οικονομικουέ  φορεέα. 
Οι ως αέ νω υπευέ θυνες δηλωέ σεις γιένονται αποδεκτεές, εφοέ σον εέχουν συνταχθειέ μεταέ  την κοινοποιέηση 
της προέ σκλησης για την υποβοληέ  των δικαιολογητικωέ ν. 
Αποέ  τα ανωτεέρω εέγγραφα πρεέπει να προκυέ πτουν η νοέ μιμη συέ σταση  του οικονομικουέ  φορεέα, οέ λες οι 
σχετικεές τροποποιηέ σεις των καταστατικωέ ν, το/τα προέ σωπο/α που δεσμευέ ει/ουν νοέ μιμα την εταιριέα 
καταέ  την ημερομηνιέα διενεέργειας του διαγωνισμουέ  (νοέ μιμος εκπροέ σωπος, δικαιέωμα υπογραφηέ ς κλπ.), 
τυχοέ ν τριέτοι, στους οποιέους εέχει χορηγηθειέ εξουσιέα εκπροσωέ πησης, καθωέ ς και η θητειέα του/των ηέ /και 
των μελωέ ν του οργαέ νου διοιέκησης/ νοέ μιμου εκπροσωέ που. 
 
Γ. Οι ενωέ σεις οικονομικωέ ν φορεέων που υποβαέ λλουν κοινηέ  προσφοραέ , υποβαέ λλουν τα παραπαέ νω, καταέ  
περιέπτωση δικαιολογητικαέ , για καέ θε οικονομικοέ  φορεέα που συμμετεέχει στην εένωση, συέ μφωνα με τα 
ειδικοέ τερα προβλεποέ μενα στο αέ ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Δ. Σε περιέπτωση που ο προσφεέρων ειέναι φυσικοέ  προέ σωπο/ ατομικηέ  επιχειέρηση, τα φυσικαέ , εφοέ σον 
εέχει χορηγηέ σει εξουσιέες εκπροσωέ πησης σε τριέτα προέ σωπα, προσκομιέζεται εξουσιοδοέ τηση του 
οικονομικουέ  φορεέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοιέ φορειές που ειέναι εγγεγραμμεένοι σε επιέσημους καταλοέ γους ηέ  διαθεέτουν 
πιστοποιέηση αποέ  οργανισμουέ ς πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται με τα ευρωπαϊκαέ  προέ τυπα 
πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορουέ ν να  υποβαέ λλουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ  την 
αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  πιστοποιέησης. 
Στα πιστοποιητικαέ  αυταέ  αναφεέρονται τα δικαιολογητικαέ  βαέ σει των οποιέων εέγινε η εγγραφηέ  των 
εν λοέ γω οικονομικωέ ν φορεέων στον επιέσημο καταέ λογο ηέ  η πιστοποιέηση και η καταέ ταξη στον εν 
λοέ γω καταέ λογο. 
Η πιστοποιουέ μενη εγγραφηέ  στους επιέσημους καταλοέ γους αποέ  τους αρμοέ διους οργανισμουέ ς ηέ  το 
πιστοποιητικοέ , που εκδιέδεται αποέ  τον οργανισμοέ  πιστοποιέησης, συνισταέ  τεκμηέ ριο 
καταλληλοέ τητας οέ σον αφοραέ  τις απαιτηέ σεις ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς, τις οποιέες καλυέ πτει ο επιέσημος 
καταέ λογος ηέ  το πιστοποιητικοέ . 
Οι οικονομικοιέ φορειές που ειέναι εγγεγραμμεένοι σε επιέσημους καταλοέ γους απαλλαέ σσονται αποέ  
την υποχρεέωση υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν που αναφεέρονται στο πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς 
τους. 
 
(β) Οι οικονομικοιέ φορειές που ειέναι εγγεγραμμεένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταέ ξεις 3η εέως και 7η, μεέχρι 
τη ληέ ξη της μεταβατικηέ ς περιοέ δου ισχυέ ος, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβαέ λλοντας «Ενημεροέ τητα Πτυχιέου» εν ισχυέ  απαλλαέ σσονται αποέ  την υποχρεέωση υποβοληέ ς 
των δικαιολογητικωέ ν: 
- αποέ σπασμα ποινικουέ  μητρωέ ου του αέ ρθρου 23.3.(α) της παρουέ σας για τον Προέ εδρο και 
Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης. Για τα λοιπαέ  μεέλη του Δ.Σ της εταιρειέας, θα 
πρεέπει να υποβληθειέ αυτοτελωέ ς αποέ σπασμα ποινικουέ  μητρωέ ου, καθοέ σον τα προέ σωπα αυταέ  δεν 
καλυέ πτονται αποέ  την Ενημεροέ τητα Πτυχιέου.  
- φορολογικηέ  και ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα του αέ ρθρου 23.3.(β) της παρουέ σας. 
- τα πιστοποιητικαέ  αποέ  το αρμοέ διο Πρωτοδικειέο και το ΓΕΜΗ του αέ ρθρου 23.3.(γ) της παρουέ σας 
υποέ  την προϋποέ θεση οέ μως οέ τι καλυέ πτονται πληέ ρως (οέ λες οι προβλεποέ μενες περιπτωέ σεις) αποέ  
την Ενημεροέ τητα Πτυχιέου. 
- το πιστοποιητικοέ  αποέ  το αρμοέ διο επιμελητηέ ριο οέ σον αφοραέ  το λοέ γο αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικοέ  της αρμοέ διας αρχηέ ς για την ονομαστικοποιέηση των μετοχωέ ν του αέ ρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδεικτικαέ  εέγγραφα νομιμοποιέησης  της εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης. 
   
Σε περιέπτωση που καέ ποιο αποέ  τα ανωτεέρω δικαιολογητικαέ  εέχει ληέ ξει, προσκομιέζεται το σχετικοέ  
δικαιολογητικοέ  εν ισχυέ . Εφοέ σον στην Ενημεροέ τητα Πτυχιέου δεν αναφεέρεται ρηταέ  οέ τι τα στελεέχη 
του πτυχιέου του προσφεέροντα ειέναι ασφαλιστικωέ ς ενηέ μερα στον eΕΦΚΑ (τομεέας πρωέ ην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφεέρων προσκομιέζει επιπλεέον της ενημεροέ τητας πτυχιέου, ασφαλιστικηέ  
ενημεροέ τητα για τα στελεέχη αυταέ . 
 
Αποέ  την πληέ ρη εέναρξη ισχυέ ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς στο Τμηέ μα ΙΙ του 
Μητρωέ ου Εργοληπτικωέ ν Επιχειρηέ σεων Δημοσιέων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελειέ επιέσημο 
καταέ λογο και απαλλαέ σσει τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις αποέ  την προσκοέ μιση των 
αποδεικτικωέ ν μεέσων που προβλεέπονται στα αέ ρθρα 47 εποέ μενα. 
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23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περιέπτωση που οικονομικοέ ς φορεέας επιθυμειέ να στηριχθειέ στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων, 
η αποέ δειξη οέ τι θα εέχει στη διαέ θεσηέ  του τους αναγκαιέους ποέ ρους, γιένεται με την  υποβοληέ  σχετικουέ  
συμφωνητικουέ  των φορεέων αυτωέ ν για τον σκοποέ  αυτοέ . 
 
Ειδικοέ τερα, προσκομιέζεται εέγγραφο (συμφωνητικοέ  ηέ  σε περιέπτωση νομικουέ  προσωέ που αποέ φαση του 
αρμοδιέου οργαέ νου διοιέκησης αυτουέ  ηέ  σε περιέπτωση φυσικουέ  προσωέ που υπευέ θυνη δηέ λωση), δυναέ μει 
του οποιέου αμφοέ τεροι, διαγωνιζοέ μενος  οικονομικοέ ς φορεέας και τριέτος φορεέας, εγκριένουν τη μεταξυέ  
τους συνεργασιέα για την καταέ  περιέπτωση παροχηέ  προς τον διαγωνιζοέ μενο της χρηματοοικονομικηέ ς 
ηέ /και τεχνικηέ ς ηέ /και επαγγελματικηέ ς ικανοέ τητας του φορεέα, ωέ στε αυτηέ  να ειέναι στη διαέ θεση του 
διαγωνιζοέ μενου  για την εκτεέλεση της Συέ μβασης. Η σχετικηέ  αναφοραέ  θα πρεέπει να ειέναι λεπτομερηέ ς 
και να αναφεέρει κατ’ ελαέ χιστον τους συγκεκριμεένους ποέ ρους που θα ειέναι διαθεέσιμοι για την εκτεέλεση 
της συέ μβασης και τον τροέ πο δια του οποιέου θα χρησιμοποιηθουέ ν αυτοιέ για την εκτεέλεση της συέ μβασης. 
Ο τριέτος θα δεσμευέ εται ρηταέ  οέ τι θα διαθεέσει στον διαγωνιζοέ μενο τους συγκεκριμεένους ποέ ρους καταέ  
τη διαέ ρκεια της συέ μβασης και ο διαγωνιζοέ μενος  οέ τι θα καέ νει χρηέ ση αυτωέ ν σε περιέπτωση που του 
ανατεθειέ η συέ μβαση. Σε περιέπτωση που ο τριέτος διαθεέτει χρηματοοικονομικηέ  επαέ ρκεια, θα δηλωέ νει 
επιέσης οέ τι καθιέσταται αποέ  κοινουέ  με τον διαγωνιζοέ μενο υπευέ θυνος για την εκτεέλεση της συέ μβασης. Σε 
περιέπτωση που ο τριέτος διαθεέτει στοιχειέα τεχνικηέ ς ηέ  επαγγελματικηέ ς καταλληλοέ τητας που 
σχετιέζονται με τους τιέτλους σπουδωέ ν και τα επαγγελματικαέ  προσοέ ντα που οριέζονται στην περιέπτωση 
στ’ του Μεέρους ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016 ηέ  με την σχετικηέ  
επαγγελματικηέ  εμπειριέα, θα δεσμευέ εται οέ τι θα εκτελεέσει τις εργασιέες ηέ  υπηρεσιέες για τις οποιέες 
απαιτουέ νται οι συγκεκριμεένες ικανοέ τητες, δηλωέ νοντας το τμηέ μα της συέ μβασης που θα εκτελεέσει. 
 
23. 11 Επισημαιένεται οέ τι γιένονται αποδεκτεές: 
• οι εένορκες βεβαιωέ σεις που αναφεέρονται στην παρουέ σα Διακηέ ρυξη, εφοέ σον εέχουν συνταχθειέ 
εέως τρεις (3) μηέ νες πριν αποέ  την υποβοληέ  τους,  
• οι υπευέ θυνες δηλωέ σεις, εφοέ σον εέχουν συνταχθειέ μεταέ  την κοινοποιέηση της προέ σκλησης για 
την υποβοληέ  των δικαιολογητικωέ ν Σημειωέ νεται οέ τι δεν απαιτειέται θεωέ ρηση του γνησιέου της 
υπογραφηέ ς τους. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφοραέ  των διαγωνιζομεένων περιλαμβαέ νει τους ακοέ λουθους ηλεκτρονικουέ ς 
υποφακεέλους: 
(α)  υποφαέ κελο με την εένδειξη «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» 
 (β)  υποφαέ κελο με την εένδειξη «Οικονομικηέ  Προσφοραέ » 
συέ μφωνα με τα κατωτεέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικοέ ς υποφαέ κελος «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» πρεέπει, επιέ ποινηέ  αποκλεισμουέ , 
να περιεέχει τα ακοέ λουθα υποέ  (α) και (β) στοιχειέα:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επιέσης δυέ ναται να περιλαμβαέ νει και συνοδευτικηέ  υπευέ θυνη δηέ λωση, με την οποιέα ο οικονομικοέ ς 
φορεέας μπορειέ να διευκρινιέζει τις δηλωέ σεις και πληροφοριέες που παρεέχει στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτικηέ  υπευέ θυνη δηέ λωση υπογραέ φεται, συέ μφωνα με οέ σα προβλεέπονται στο αέ ρθρο 79Α του 
ιέδιου ν. 4412/2016. 
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β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικοέ ς υποφαέ κελος «Οικονομικηέ  Προσφοραέ » περιεέχει το αρχειέο pdf, το οποιέο 
παραέ γεται αποέ  το υποσυέ στημα, αφουέ  συμπληρωθουέ ν καταλληέ λως οι σχετικεές φοέ ρμες και 
υπογραέ φεται, τουλαέ χιστον με προηγμεένη ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ , η οποιέα υποστηριέζεται αποέ  
αναγνωρισμεένο (εγκεκριμεένο) πιστοποιητικοέ . 
 
 
24.4 Στην περιέπτωση που με την προσφοραέ  υποβαέ λλονται δημοέ σια ηέ / και ιδιωτικαέ  εέγγραφα, 
αυταέ  γιένονται αποδεκταέ , συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 4.2 β της παρουέ σας. 
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας αναφεέρει στην προσφοραέ  του το τμηέ μα της συέ μβασης που 
προτιέθεται να αναθεέσει υποέ  μορφηέ  υπεργολαβιέας σε τριέτους, καθωέ ς και τους υπεργολαέ βους που 
προτειένει. Αν ο αναέ δοχος προέ τεινε συγκεκριμεένους υπεργολαέ βους καταέ  την υποβοληέ  της προσφοραέ ς 
του, υποχρεουέ ται, καταέ  την υπογραφηέ  της συέ μβασης εκτεέλεσης, να προσκομιέσει την υπεργολαβικηέ  
συέ μβαση. Η Διευθυέ νουσα Υπηρεσιέα μπορειέ να χορηγηέ σει προθεσμιέα στον αναέ δοχο κατ’ αιέτησηέ  του, για 
την προσκοέ μιση της υπεργολαβικηέ ς συέ μβασης με τον αρχικωέ ς προταθεέντα υπεργολαέ βο ηέ  αέ λλον, που 
διαθεέτει τα αναγκαιέα, καταέ  την κριέση της υπηρεσιέας αυτηέ ς, προσοέ ντα, εφοέ σον συντρεέχει σοβαροέ ς 
λοέγος.  
 

 
25.2 Η τηέ ρηση των υποχρεωέ σεων της παρ. 2 του αέ ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποέ  υπεργολαέ βους δεν 
αιέρει την ευθυέ νη του κυριέου αναδοέχου. 

 
25.3  Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, η απευθείας καταβολή από την Αναθέτουσα Αρχή στον 
υπεργολάβο, της αμοιβής του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει υπεργολαβίας 
σύμβασης με τον ανάδοχο.  
 
25.4  Η αναθεέτουσα αρχηέ : 
 
α) ελεέγχει την επαγγελματικηέ  καταλληλοέ τητα του υπεργολαέ βου να εκτελεέσει το προς αναέ θεση τμηέ μα, 
καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 22.Β (αέ ρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευέ ει τη μη 
συνδρομηέ , στο προέ σωποέ  του, των λοέγω αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αέ ρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συέ μφωνα με τα καταέ  περιέπτωση ειδικωέ ς προβλεποέ μενα στο αέ ρθρο 
23 της παρουέ σας (αέ ρθρα 79 εέως 81 ν. 4412/2016).  
 
β) απαιτειέ υποχρεωτικαέ  αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα να αντικαταστηέ σει εέναν υπεργολαέ βο, οέ ταν κατοέ πιν 
του ελεέγχου και της επαληέ θευσης της ως αέ νω περιέπτωσης (α), διαπιστωέ νεται οέ τι δεν πληρουέ νται οι 
οέ ροι επαγγελματικηέ ς καταλληλλοέ τητας του υπεργολαέ βου ηέ  οέ ταν συντρεέχουν οι ως αέ νω λοέγοι 
αποκλεισμουέ  του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Καέ θε διαφοραέ  μεταξυέ  των συμβαλλοέ μενων μερωέ ν που προκυέ πτει ηέ  σχετιέζεται με την  ερμηνειέα και/ ηέ  
το κυέ ρος και/ηέ  την εφαρμογηέ  και/ηέ  την εκτεέλεση της συμβαέ σης  επιλυέ εται με την αέ σκηση προσφυγηέ ς 
ηέ  αγωγηέ ς στο διοικητικοέ  εφετειέο της περιφεέρειας, στην οποιέα εέχει υπογραέ φει η συέ μβαση συέ μφωνα με 
τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 
Τα συμβαλλοέ μενα μεέρη συμφωνουέ ν και συναποδεέχονται οέ τι οέ λες οι διαφορεές που προκυέ πτουν ηέ  
σχετιέζονται με την  ερμηνειέα και/ ηέ  το κυέ ρος και/ηέ  την εφαρμογηέ  και/ηέ  την εκτεέλεση  της  συέ μβασης, 
επιλυέ ονται οριστικαέ  αποέ  διαιτητικοέ  δικαστηέ ριο /οέ ργανο  το οποιέο διοριέζεται και διεξαέ γει τη διαιτησιέα 
συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις που εκαέ στοτε ισχυέ ουν για τις διαιτησιέες του Δημοσιέου. (Καταέ  παρεέκκλιση 
αποέ  τις διαταέ ξεις που ισχυέ ουν για τις διαιτησιέες του Δημοσιέου, η αναθεέτουσα αρχηέ   μπορειέ να 
καθοριέσει στο σημειέο αυτοέ , καταέ  περιέπτωση, το περιεχοέ μενο της διαιτητικηέ ς ρηέ τρας συέ μφωνα με τον 
επιλεγεέντα φορεέα διαιτησιέας, περιεέχον μεταξυέ  αέ λλων, τους κανοέ νες που διεέπουν τον ορισμοέ  των 
διαιτητωέ ν, τους εφαρμοστεέους κανοέ νες διαιτησιέας, την εέδρα του διαιτητικουέ  δικαστηριέου (ηέ  οργαέ νου), 
τις αμοιβεές των διαιτητωέ ν (εφοέ σον δεν οριέζονται αποέ  τους εφαρμοστεέους κανοέ νες διαιτησιέας), τη 
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γλωέ σσα στην οποιέα θα διεξαχθειέ η διαιτησιέα και καέ θε αέ λλο σχετικοέ  θεέμα). 
  
Η διεξαγωγηέ  της διαιτησιέας υποέ κειται στον «Κανονισμοέ  Διαφαέ νειας στις δυναέ μει Συνθηέ κης Διαιτησιέες 
Επενδυτωέ ν-Κρατωέ ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπηέ ς 
των Ηνωμεένων Εθνωέ ν για το Διεθνεές Εμπορικοέ  Διέκαιο (UNCITRAL), οι διαταέ ξεις του οποιέου 
κατισχυέ ουν των εφαρμοστεέων κανοέ νων διαιτησιέας που καθοριέζονται συέ μφωνα με την παρ. 3 του 
αέ ρθρου 175 ν. 4412/2016,  
 
Της προσφυγηέ ς στο διαιτητικοέ  δικαστηέ ριο/ οέ ργανο προηγειέται σταέ διο συμβιβαστικηέ ς επιέλυσης 
διαφορωέ ν. Για τη συμβιβαστικηέ  επιέλυση της διαφοραέ ς συγκροτειέται Συμβουέ λιο Επιέλυσης Διαφορωέ ν 
(ΣΕΔ). Η αμοιβηέ  καέ θε μεέλους του ΣΕΔ καθοριέζεται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περιέ 
αμοιβηέ ς διαμεσολαβητηέ . Καταέ  τα λοιπαέ  εφαρμοέ ζονται οι παρ. 7 και 8 του αέ ρθρου 176 ν. 4412/2016 
και ο ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η εέγκριση κατασκευηέ ς του δημοπρατουέ μενου εέργου, αποφασιέστηκε με την αριθμ.  204/ 
29-09-2022 (ΑΔΑ:9Κ6ΦΩΨΧ-Θ7Κ) Αποέ φαση της Οικονομικηέ ς Επιτροπηέ ς του Δηέ μου Αστυπαέ λαιας. 
 
26.2  Ο Κυέ ριος του Έργου μπορειέ να εγκαταστηέ σει για το εέργο αυτοέ  Τεχνικοέ  Συέ μβουλο. Ο 
Αναέ δοχος του εέργου, εέχει την υποχρεέωση να διευκολυέ νει τις δραστηριοέ τητες του Τεχνικουέ  
Συμβουέ λου, που πηγαέ ζουν αποέ  τη συμβατικηέ  σχεέση της Υπηρεσιέας με αυτοέ ν. 
 
26.3 Οι προσφεέροντες, με την υποβοληέ  της προσφοραέ ς τους, αποδεέχονται ανεπιφυέ λακτα τους 
οέ ρους της παρουέ σας Διακηέ ρυξης  
 
26. 4 Η Αναθεέτουσα Αρχηέ  ενημερωέ νει το φυσικοέ  προέ σωπο που υπογραέ φει την προσφοραέ  ως 
προσφεέρων ηέ  ως νοέ μιμος εκπροέ σωπος προσφεέροντος, οέ τι η ιέδια ηέ  και τριέτοι, κατ’ εντοληέ  και για 
λογαριασμοέ  της, θα επεξεργαέ ζονται προσωπικαέ  δεδομεένα που περιεέχονται στους φακεέλους της 
προσφοραέ ς και τα αποδεικτικαέ  μεέσα τα οποιέα υποβαέ λλονται σε αυτηέ ν, στο πλαιέσιο του παροέ ντος 
Διαγωνισμουέ , για το σκοποέ  της αξιολοέ γησης των προσφορωέ ν και της ενημεέρωσης εέτερων 
συμμετεχοέ ντων σε αυτοέ ν, λαμβαέ νοντας καέ θε ευέ λογο μεέτρο για τη διασφαέ λιση του αποέ ρρητου και 
της ασφαέ λειας της επεξεργασιέας των δεδομεένων και της προστασιέας τους αποέ  καέ θε μορφηέ ς 
αθεέμιτη επεξεργασιέα, συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις της κειέμενης νομοθεσιέας περιέ προστασιέας 
προσωπικωέ ν δεδομεένων. 
 
26. 5 Αν, μεταέ  αποέ  την τυχοέ ν οριστικοποιέηση της εέκπτωσης του αναδοέ χου, συέ μφωνα με τα 
ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμεένη Αρχηέ  αποφασιέσει την 
ολοκληέ ρωση του εέργου, προσκαλειέ τον εποέ μενο καταέ  σειραέ  μειοδοέ τη του παροέ ντος  διαγωνισμουέ  
και του προτειένει να αναλαέ βει αυτοέ ς το εέργο ολοκληέ ρωσης της εέκπτωτης εργολαβιέας, με τους 
ιέδιους οέ ρους και προϋποθεέσεις και βαέ σει της προσφοραέ ς που υπεέβαλε στον διαγωνισμοέ . Η 
συέ μβαση εκτεέλεσης συναέ πτεται, εφοέ σον εντοέ ς δεκαπεέντε (15) ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της 
προέ τασης περιεέλθει στην Προϊσταμεένη Αρχηέ  εέγγραφη και ανεπιφυέ λακτη αποδοχηέ  της. Η αέ πρακτη 
παέ ροδος της προθεσμιέας θεωρειέται ως αποέ ρριψη της προέ τασης. Αν ο ανωτεέρω μειοδοέ της δεν 
δεχθειέ την προέ ταση συέ ναψης συέ μβασης, η Προϊσταμεένη Αρχηέ  προσκαλειέ τον εποέ μενο καταέ  σειραέ  
μειοδοέ τη, ακολουθωέ ντας καταέ  τα λοιπαέ  την ιέδια διαδικασιέα. Εφοέ σον και αυτοέ ς απορριέψει την 
προέ ταση, η Προϊσταμεένη Αρχηέ  για την αναέ δειξη αναδοέ χου στο εέργο προσφευέ γει καταέ  την κριέση 
της ειέτε στην ανοικτηέ  δημοπρασιέα ειέτε στη διαδικασιέα με διαπραγμαέ τευση, καταέ  τις οικειέες 
διαταέ ξεις του ν. 4412/2016. 
 
Η διαδικασιέα της παρουέ σας δεν εφαρμοέ ζεται μοέ νο στην περιέπτωση που η Προϊσταμεένη Αρχηέ  
κριένει, οέ τι οι παραπαέ νω προσφορεές δεν ειέναι ικανοποιητικεές για τον κυέ ριο του εέργου ηέ  εέχουν 
επεέλθει λοέ γω εφαρμογηέ ς νεέων κανονισμωέ ν αλλαγεές στον τροέ πο κατασκευηέ ς του εέργου, ενωέ  
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μπορειέ να εφαρμοέ ζεται αναλογικαέ  και σε περιέπτωση ολοκληέ ρωσης του εέργου, υέ στερα αποέ  
αυτοδιέκαιη διαέ λυση της συέ μβασης κατοέ πιν πτωέ χευσης του αναδοέ χου ηέ  διαέ λυση με υπαιτιοέ τητα 
του κυριέου του εέργου καταέ  τις κειέμενες διαταέ ξεις. 
 
26.6 Δεν τιέθενται προέ βλεψη για τη συέ σταση κατασκευαστικηέ ς κοινοπραξιέας στην παρουέ σα συέ μβαση. 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ,  23/11/2022 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την με αριθμ.: 204/29-09-2022 (ΑΔΑ:9Κ6ΦΩΨΧ-Θ7Κ) Αποέ φαση της Οικονομικηέ ς Επιτροπηέ ς του 
Δηέ μου Αστυπαέ λαιας . 
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