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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

3 Ο Δήμος Καρδίτσας

π ρ ο σ κ α λ ε ίπ ρ ο σ κ α λ ε ί

όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς γία την επίλόγη
  αναδό
χόυ κατασκευη
 ς τόυ ε
ργόυ:
Αποκατάσταση της πλατείας Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου από ζημιές λόγω της θεομηνίας της 18ης -

19ης Σεπτεμβρίου 2020

Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

πόυ θα δίεξαχθεί
 συ
 μφωνα με: 
α) τίς δίατα
 ξείς τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τόυς ό
 ρόυς της παρόυ
 σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθε
τόυσα αρχη
 : Δήμος Καρδίτσας 
                         Αρίθμό
 ς Φόρόλόγίκόυ
  Μητρω
 όυ (Α.Φ.Μ.): 997648454
                         Κωδίκό
 ς ηλεκτρόνίκη
 ς τίμόλό
γησης …………………………………..4

Οδό
 ς : Αρτεσιανού 1 
Ταχ.Κωδ. : 43131
Τηλ. : 24413 54877
Γενίκη
  Δίευ
 θυνση  στό
Δίαδί
κτυό (URL)

www.dimoskarditsas.gov.gr

E-Mail : aleklappas@gmail.com 
Πληρόφόρί
ες: : Αλεξ. Λάππας 

1.2       Εργόδό
 της η
  Κυ
 ρίός τόυ Έργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.3       Φόρε
ας κατασκευη
 ς τόυ ε
ργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.4       Πρόί;σταμε
νη Αρχη
 : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας
1.5       Δίευθυ
 νόυσα Υπηρεσί
α: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
1.6       Αρμό
 δίό Τεχνίκό
  Συμβόυ
 λίό: Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Εφό
 σόν  όί  ανωτε
ρω  υπηρεσί
ες  μεταστεγασθόυ
 ν  κατα
  τη  δία
 ρκεία  της  δίαδίκασί
ας  συ
 ναψης  η

εκτε
λεσης τόυ ε
ργόυ, υπόχρεόυ
 νταί να δηλω
 σόυν α
 μεσα τα νε
α τόυς στόίχεί
α στόυς πρόσφε
ρόντες η

στόν ανα
 δόχό.
Εφό
 σόν  όί  ανωτε
ρω  υπηρεσί
ες  η
 /καί  τα  απόφαίνό
 μενα  ό
 ργανα  τόυ  Φόρε
α  Κατασκευη
 ς
καταργηθόυ
 ν,  συγχωνευτόυ
 ν  η
  με  όπόίόνδη
 πότε  τρό
 πό  μεταβληθόυ
 ν  κατα
  τη  δία
 ρκεία  της
δίαδίκασί
ας  συ
 ναψης  η
  εκτε
λεσης  τόυ  ε
ργόυ,  υπόχρεόυ
 νταί  να  δηλω
 σόυν  α
 μεσα,  στόυς
πρόσφε
ρόντες5 η
  στόν ανα
 δόχό τα στόίχεί
α των υπηρεσίω
 ν η
  απόφαίνό
 μενων όργα
 νων, τα όπόί
α
κατα
  τόν  νό
 μό  απότελόυ
 ν  καθόλίκό
  δία
 δόχό  των  εν  λό
γω  όργα
 νων  πόυ  υπείσε
ρχόνταί  στα
δίκαίω
 ματα καί υπόχρεω
 σείς τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα  ε
γγραφα της  συ
 μβασης κατα
  την ε
ννόία  της  περίπτ.  14  της  παρ.  1  τόυ α
 ρθρόυ 2 τόυ  ν.
4412/2016, γία τόν παρό
 ντα ηλεκτρόνίκό
  δίαγωνίσμό
 , εί
ναί τα ακό
 λόυθα :
α) η παρόυ
 σα πρό
 σκληση,
β) τό Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό Έγγραφό Συ
 μβασης (ΕΕΕΣ)6  
γ)τό  ε
ντυπό  όίκόνόμίκη
 ς  πρόσφόρα
 ς,  ό
 πως  παρα
 γεταί  από
  την  είδίκη
  ηλεκτρόνίκη
  φό
 ρμα  τόυ
υπόσυστη
 ματός,
δ) ό πρόυ; πόλόγίσμό
 ς δημόπρα
 τησης, 
ε) τό τίμόλό
γίό δημόπρα
 τησης, 
στ) η είδίκη
  συγγραφη
  υπόχρεω
 σεων,
ζ) η τεχνίκη
  συγγραφη
  υπόχρεω
 σεων 
η) τό τευ
 χός συμπληρωματίκω
 ν τεχνίκω
 ν πρόδίαγραφω
 ν,
θ) τό υπό
 δείγμα ….7

ί) τό τευ
 χός τεχνίκη
 ς περίγραφη
 ς,
ία) η τεχνίκη
  μελε
τη,
ίβ)τυχό
 ν συμπληρωματίκε
ς πληρόφόρί
ες καί δίευκρίνί
σείς πόυ θα παρασχεθόυ
 ν από
  την αναθε
τόυσα
αρχη
   επί
 ό
 λων των ανωτε
ρω
ίγ) ............................8

2.2 Πρόσφε
ρεταί  ελευ
 θερη,  πλη
 ρης,  α
 μεση  καί  δωρεα
 ν  ηλεκτρόνίκη
  πρό
 σβαση  στα ε
γγραφα  της
συ
 μβασης9 στόν  είδίκό
 ,  δημό
 σία  πρόσβα
 σίμό,  χω
 ρό  “ηλεκτρόνίκόί
  δίαγωνίσμόί
”  της  πυ
 λης
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www.promitheus.gov.gr.  Στην  ίστόσελί
δα  της  αναθε
τόυσας αρχη
 ς  (www.dimoskarditsas.gov.gr →
Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων) αναρτα
 ταί σχετίκη
  ενημε
ρωση με αναφόρα

στόν συστημίκό
  αρίθμό
  δίαγωνίσμόυ
  καί δίασυ
 νδεση στόν ανωτε
ρω ψηφίακό
  χω
 ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ -
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κα
 θε  εί
δόυς  επίκόίνωνί
α  καί  ανταλλαγη
  πληρόφόρίω
 ν  πραγματόπόίεί
ταί  με
σω  της  δίαδίκτυακη
 ς
πυ
 λης www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

2.3 Εφό
 σόν ε
χόυν ζητηθεί
 εγκαί
ρως, η
 τόί ε
ως την 4/7/2022 10  η αναθε
τόυσα αρχη
  παρε
χεί σε ό
 λόυς
τόυς  πρόσφε
ρόντες  πόυ  συμμετε
χόυν  στη  δίαδίκασί
α  συ
 ναψης  συ
 μβασης  συμπληρωματίκε
ς
πληρόφόρί
ες σχετίκα
  με τα ε
γγραφα της συ
 μβασης, τό αργό
 τερό στίς 7/7/202211

Απαντη
 σείς  σε  τυχό
 ν  δίευκρίνί
σείς  πόυ  ζητηθόυ
 ν,  αναρτω
 νταί  στόν  δημό
 σία  πρόσβα
 σίμό
ηλεκτρόνίκό
  χω
 ρό  τόυ  δίαγωνίσμόυ
  στην  πρόαναφερό
 μενη  πυ
 λη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   τόυ
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζί
  με  τα  υπό
 λόίπα  ε
γγραφα  της  συ
 μβασης  πρός  ενημε
ρωση  των
ενδίαφερό
 μενων όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων, όί όπόί
όί εί
ναί υπόχρεωμε
νόί να ενημερω
 νόνταί με δίκη
  τόυς
ευθυ
 νη με
σα από
  τόν υπό
 ψη ηλεκτρόνίκό
  χω
 ρό.

Η αναθε
τόυσα αρχη
  παρατεί
νεί  την  πρόθεσμί
α  παραλαβη
 ς  των πρόσφόρω
 ν,  όυ
 τως ω
 στε  ό
 λόί  όί
ενδίαφερό
 μενόί  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  να  μπόρόυ
 ν  να  λα
 βόυν  γνω
 ση  ό
 λων  των  αναγκαί
ων
πληρόφόρίω
 ν γία την κατα
 ρτίση των πρόσφόρω
 ν στίς ακό
 λόυθες περίπτω
 σείς:

α) ό
 ταν,  γία  όπόίόνδη
 πότε  λό
γό,  πρό
 σθετες  πληρόφόρί
ες,  αν  καί  ζητη
 θηκαν από
  τόν  όίκόνόμίκό

φόρε
α ε
γκαίρα, δεν ε
χόυν παρασχεθεί
 τό αργό
 τερό τε
σσερίς (4) ημε
ρες πρίν από
  την πρόθεσμί
α πόυ
όρί
ζεταί γία την παραλαβη
  των πρόσφόρω
 ν, 

β) ό
 ταν τα ε
γγραφα της συ
 μβασης υφί
στανταί σημαντίκε
ς αλλαγε
ς. 

Η δία
 ρκεία της παρα
 τασης θα εί
ναί ανα
 λόγη με τη σπόυδαίό
 τητα των πληρόφόρίω
 ν πόυ ζητη
 θηκαν η

των αλλαγω
 ν.

Όταν  όί  πρό
 σθετες  πληρόφόρί
ες  δεν  ε
χόυν  ζητηθεί
  ε
γκαίρα  η
  δεν  ε
χόυν  σημασί
α  γία  την
πρόετόίμασί
α  κατα
 λληλων  πρόσφόρω
 ν,  η  παρα
 ταση  της  πρόθεσμί
ας  εναπό
 κείταί  στη  δίακρίτίκη

ευχε
ρεία της αναθε
τόυσας αρχη
 ς.

2.4 Τρόπόπόί
ηση των ό
 ρων της δίαγωνίστίκη
 ς δίαδίκασί
ας (πχ αλλαγη
 /μετα
 θεση της καταληκτίκη
 ς
ημερόμηνί
ας υπόβόλη
 ς  πρόσφόρω
 ν,  καθω
 ς καί σημαντίκε
ς αλλαγε
ς των εγγρα
 φων της συ
 μβασης,
συ
 μφωνα με την πρόηγόυ
 μενη παρα
 γραφό), δημόσίευ
 όνταί στό ΚΗΜΔΗΣ12.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οί όίκόνόμίκόί
 φόρεί
ς δεσμευ
 όνταί ό
 τί:

α) τηρόυ
 ν καί θα εξακόλόυθη
 σόυν να τηρόυ
 ν κατα
  την εκτε
λεση της συ
 μβασης, εφό
 σόν επίλεγόυ
 ν,
τίς υπόχρεω
 σείς τόυς πόυ απόρρε
όυν από
  τίς δίατα
 ξείς της περίβαλλόντίκη
 ς, κόίνωνίκόασφαλίστίκη
 ς
καί εργατίκη
 ς νόμόθεσί
ας, πόυ ε
χόυν θεσπίστεί
 με τό δί
καίό της Ένωσης, τό εθνίκό
  δί
καίό, συλλόγίκε
ς
συμβα
 σείς  η
  δίεθνεί
ς  δίατα
 ξείς  περίβαλλόντίκόυ
 ,  κόίνωνίκόυ
  καί  εργατίκόυ
  δίκαί
όυ,  όί  όπόί
ες
απαρίθμόυ
 νταί στό Παρα
 ρτημα Χ τόυ Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τη
 ρηση των εν λό
 γω
υπόχρεω
 σεων ελε
γχεταί καί βεβαίω
 νεταί από
  τα ό
 ργανα πόυ επίβλε
πόυν την εκτε
λεση των δημόσί
ων
συμβα
 σεων  καί  τίς  αρμό
 δίες  δημό
 σίες  αρχε
ς  καί  υπηρεσί
ες  πόυ  ενεργόυ
 ν  εντό
 ς  των  όρί
ων  της
ευθυ
 νης καί της αρμόδίό
 τητα
 ς τόυς 13,
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β) δεν  θα ενεργη
 σόυν αθε
μίτα,  παρα
 νόμα η
  καταχρηστίκα
  καθ΄  ό
 λη  τη δία
 ρκεία της  δίαδίκασί
ας
ανα
 θεσης, αλλα
  καί κατα
  τό στα
 δίό εκτε
λεσης της συ
 μβασης, εφό
 σόν επίλεγόυ
 ν καί

γ) λαμβα
 νόυν τα κατα
 λληλα με
τρα γία να δίαφυλα
 ξόυν την εμπίστευτίκό
 τητα των πληρόφόρίω
 ν πόυ
ε
χόυν χαρακτηρίσθεί
 ως τε
τόίες από
  την αναθε
τόυσα αρχη
 .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οί  πρόσφόρε
ς  υπόβα
 λλόνταί  από
  τόυς  ενδίαφερόμε
νόυς  ηλεκτρόνίκα
 ,  με
σω  της
δίαδίκτυακη
 ς  πυ
 λης  www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  με
χρί  την  καταληκτίκη

ημερόμηνί
α  καί  ω
 ρα  πόυ  όρί
ζεταί  στό  α
 ρθρό  18  της  παρόυ
 σας  πρό
 σκλησης,  σε  ηλεκτρόνίκό

φα
 κελό  τόυ  υπόσυστη
 ματός  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  καί  υπόγρα
 φόνταί,  τόυλα
 χίστόν,  με
πρόηγμε
νη  ηλεκτρόνίκη
  υπόγραφη
 ,  η  όπόί
α  υπόστηρί
ζεταί  από
  αναγνωρίσμε
νό  (εγκεκρίμε
νό)
πίστόπόίητίκό
 , συ
 μφωνα με την παρ. 2 τόυ α
 ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016.14  

Γία τη συμμετόχη
  στην παρόυ
 σα δίαδίκασί
α όί ενδίαφερό
 μενόί όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς ακόλόυθόυ
 ν τη
δίαδίκασί
α εγγραφη
 ς τόυ α
 ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε
ως 1.4 της Κόίνη
 ς Υπόυργίκη
 ς Από
 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 ε
νωση όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων υπόβα
 λλεί κόίνη
  πρόσφόρα
 , η όπόί
α υπόχρεωτίκα
  υπόγρα
 φεταί,
συ
 μφωνα με τα ανωτε
ρω, εί
τε από
  ό
 λόυς τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς πόυ απότελόυ
 ν την ε
νωση,
εί
τε από
  εκπρό
 σωπό
  τόυς, νόμί
μως εξόυσίόδότημε
νό. Στην πρόσφόρα
 , πρόσδίόρί
ζεταί η ε
κταση
καί τό εί
δός της συμμετόχη
 ς τόυ κα
 θε με
λόυς της ε
νωσης, συμπερίλαμβανόμε
νης της κατανόμη
 ς
αμόίβη
 ς  μεταξυ
  τόυς,  καθω
 ς  καί  ό  εκπρό
 σωπός/συντόνίστη
 ς  αυτη
 ς.  Η  εν  λό
 γω  δη
 λωση
περίλαμβα
 νεταί  εί
τε  στό ΕΕΕΣ (Με
ρός ΙΙ.  Ενό
 τητα Α)  εί
τε  στη συνόδευτίκη
  υπευ
 θυνη δη
 λωση
πόυ δυ
 ναταί να υπόβα
 λλόυν τα με
λη της ε
νωσης.

3.2 Στόν ηλεκτρόνίκό
  φα
 κελό πρόσφόρα
 ς περίε
χόνταί:

 (α) ε
νας (υπό)φα
 κελός με την ε
νδείξη «Δίκαίόλόγητίκα
  Συμμετόχη
 ς».
 (β)  ε
νας (υπό)φα
 κελός με την ε
νδείξη  «Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 ».

3.3 Από
  τόν πρόσφε
ρόντα σημαί
νόνταί, με χρη
 ση τόυ σχετίκόυ
  πεδί
όυ τόυ υπόσυστη
 ματός, κατα
  την
συ
 νταξη της πρόσφόρα
 ς,  τα στόίχεί
α  εκεί
να πόυ ε
χόυν εμπίστευτίκό
  χαρακτη
 ρα,  συ
 μφωνα με τα
όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016. 
Στην περί
πτωση αυτη
 , ό πρόσφε
ρων υπόβα
 λεί στόν όίκεί
ό (υπό)φα
 κελό σχετίκη
  αίτίόλό
 γηση με τη
μόρφη
  ψηφίακα
  υπόγεγραμμε
νόυ αρχεί
όυ pdf, αναφε
ρόντας ρητα
  ό
 λες τίς σχετίκε
ς δίατα
 ξείς νό
 μόυ η

δίόίκητίκε
ς  πρα
 ξείς  πόυ  επίβα
 λλόυν  την  εμπίστευτίκό
 τητα  της  συγκεκρίμε
νης  πληρόφόρί
ας,  ως
συνημμε
νό της ηλεκτρόνίκη
 ς τόυ πρόσφόρα
 ς.  Δεν χαρακτηρί
ζόνταί ως εμπίστευτίκε
ς πληρόφόρί
ες
σχετίκα
  με τίς τίμε
ς μόνα
 δός, τίς πρόσφερό
 μενες πόσό
 τητες καί την όίκόνόμίκη
  πρόσφόρα
 .  

3.4 Στην  περί
πτωση  της  υπόβόλη
 ς  στόίχεί
ων  με  χρη
 ση  μόρφό
 τυπόυ  φακε
λόυ  συμπίεσμε
νων
ηλεκτρόνίκω
 ν  αρχεί
ων  (π.χ.  ηλεκτρόνίκό
  αρχεί
ό  με  μόρφη
  ZIP),  εκεί
να  τα  όπόί
α  επίθυμεί
  ό
πρόσφε
ρων να χαρακτηρί
σεί ως εμπίστευτίκα
 , συ
 μφωνα με τα ανωτε
ρω αναφερό
 μενα, θα πρε
πεί να
τα υπόβα
 λλεί  ως χωρίστα
  ηλεκτρόνίκα
  αρχεί
α  με  μόρφη
  Portable  Document  Format  (PDF)  η
  ως
χωρίστό
  ηλεκτρόνίκό
  αρχεί
ό  μόρφό
 τυπόυ  φακε
λόυ  συμπίεσμε
νων ηλεκτρόνίκω
 ν  αρχεί
ων  πόυ  να
περίλαμβα
 νεί αυτα
 .

3.5 Ο  χρη
 στης  –  όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας  υπόβα
 λλεί  τόυς  ανωτε
ρω  (υπό)φακε
λόυς  με
σω  τόυ
υπόσυστη
 ματός, ό
 πως περίγρα
 φεταί κατωτε
ρω:
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α) Τα  στόίχεί
α  καί  δίκαίόλόγητίκα
  πόυ  περίλαμβα
 νόνταί  στόν  (υπό)φα
 κελό  με  την  ε
νδείξη
«Δίκαίόλόγητίκα
  Συμμετόχη
 ς» εί
ναί τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 24.2 της παρόυ
 σας, υπόβα
 λλόνταί από

τόν όίκόνόμίκό
  φόρε
α ηλεκτρόνίκα
  σε μόρφη
  αρχεί
όυ Portable Document Format (PDF) καί γί
νόνταί
απόδεκτα
 , ανα
  περί
πτωση, συ
 μφωνα με την παρ. β τόυ α
 ρθρόυ 4.2.της παρόυ
 σας.

β) Τό αργό
 τερό πρίν από
  την ημερόμηνί
α καί ω
 ρα απόσφρα
 γίσης των πρόσφόρω
 ν πόυ όρί
ζεταί στό
α
 ρθρό 18 της παρόυ
 σας, πρόσκόμί
ζόνταί στην Αναθε
τόυσα Αρχη
 15, με ευθυ
 νη τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α
όί πρωτό
 τυπες εγγυη
 σείς συμμετόχη
 ς,  πλην των εγγυη
 σεων πόυ εκδί
δόνταί ηλεκτρόνίκα
 ,  α
 λλως η
πρόσφόρα
  απόρρί
πτεταί ως απαρα
 δεκτη.16

Οί ανωτε
ρω πρωτό
 τυπες εγγυητίκε
ς επίστόλε
ς συμμετόχη
 ς πρόσκόμί
ζόνταί σε κλείστό
  φα
 κελό, στόν
όπόί
ό  αναγρα
 φεταί  τόυλα
 χίστόν  ό  απόστόλε
ας,  τα  στόίχεί
α  τόυ  παρό
 ντός  δίαγωνίσμόυ
  καί  ως
παραλη
 πτης η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 .

Η πρόσκό
 μίση των πρωτό
 τυπων εγγυη
 σεων συμμετόχη
 ς πραγματόπόίεί
ταί εί
τε με κατα
 θεση τόυ ως
α
 νω  φακε
λόυ  στην  υπηρεσί
α  πρωτόκό
 λλόυ  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  εί
τε  με  την  απόστόλη
  τόυ
ταχυδρόμίκω
 ς,  επί
  απόδεί
ξεί.  Τό βα
 ρός από
 δείξης της ε
γκαίρης πρόσκό
 μίσης  φε
ρεί  ό  όίκόνόμίκό
 ς
φόρε
ας.  Τό  εμπρό
 θεσμό  απόδείκνυ
 εταί  με  τόν  αρίθμό
  πρωτόκό
 λλόυ  εί
τε  με  την  επί
κληση  τόυ
σχετίκόυ
  απόδείκτίκόυ
  απόστόλη
 ς, ανα
  περί
πτωση.

Στην περί
πτωση πόυ  επίλεγεί
  η απόστόλη
  τόυ φακε
λόυ της εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς ταχυδρόμίκω
 ς, ό
όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας αναρτα
 , εφό
 σόν δεν δίαθε
τεί αρίθμό
  ε
γκαίρης είσαγωγη
 ς τόυ φακε
λόυ τόυ στό
πρωτό
 κόλλό της αναθε
τόυσας αρχη
 ς, τό αργό
 τερό ε
ως την ημερόμηνί
α καί ω
 ρα απόσφρα
 γίσης των
πρόσφόρω
 ν,  με
σω  της  λείτόυργί
ας  «επίκόίνωνί
α»,  τα  σχετίκό
  απόδείκτίκό
  στόίχεί
ό  πρόσκό
 μίσης
(απόδείκτίκό
  κατα
 θεσης σε υπηρεσί
ες ταχυδρόμεί
όυ - ταχυμεταφόρω
 ν),  πρόκείμε
νόυ να ενημερω
 σεί
την  αναθε
τόυσα  αρχη
  περί
  της  τη
 ρησης  της  υπόχρε
ωση
 ς  τόυ  σχετίκα
  με  την  (εμπρό
 θεσμη)
πρόσκό
 μίση της εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς τόυ στόν παρό
 ντα δίαγωνίσμό
 .

γ) Οί πρόσφε
ρόντες συντα
 σσόυν την όίκόνόμίκη
  τόυς πρόσφόρα
 , συμπληρω
 νόντας την αντί
στόίχη
είδίκη
  ηλεκτρόνίκη
  φό
 ρμα τόυ υπόσυστη
 ματός. 

δ) Oί  πρόσφε
ρόντες  δυ
 νανταί  να  πρόβαί
νόυν,  με
σω  των  λείτόυργίω
 ν  τόυ  υπόσυστη
 ματός,  σε
εκτυ
 πωση  ελε
γχόυ  όμαλό
 τητας  των  επίμε
ρόυς  πόσόστω
 ν  ε
κπτωσης,  ανα
  όμα
 δα  εργασίω
 ν,  στην
περί
πτωση υπόβόλη
 ς πρόσφόρα
 ς με επίμε
ρόυς πόσόστα
  ε
κπτωσης, κατ’ εφαρμόγη
  της παρ. 2α τόυ
α
 ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.17

ε) Στη  συνε
χεία,  όί  πρόσφε
ρόντες  παρα
 γόυν  από
  τό  υπόσυ
 στημα  τα  ηλεκτρόνίκα
  αρχεί
α
[«εκτυπω
 σείς»  των Δίκαίόλόγητίκω
 ν Συμμετόχη
 ς  καί της Οίκόνόμίκη
 ς  Πρόσφόρα
 ς  τόυς σε μόρφη

αρχεί
όυ  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχεί
α  αυτα
  γί
νόνταί  απόδεκτα
 ,  εφό
 σόν  φε
ρόυν,
τόυλα
 χίστόν  πρόηγμε
νη  ηλεκτρόνίκη
  υπόγραφη
 ,  η  όπόί
α  υπόστηρί
ζεταί  από
  αναγνωρίσμε
νό
(εγκεκρίμε
νό)  πίστόπόίητίκό
  καί  επίσυνα
 πτόνταί  στόυς  αντί
στόίχόυς  (υπό)φακε
λόυς  της
πρόσφόρα
 ς.  Κατα
  τη  συστημίκη
  υπόβόλη
  της  πρόσφόρα
 ς  τό  υπόσυ
 στημα  πραγματόπόίεί

αυτόματόπόίημε
νόυς  ελε
γχόυς  επίβεβαί
ωσης  της  ηλεκτρόνίκη
 ς  πρόσφόρα
 ς  σε  σχε
ση  με  τα
παραχθε
ντα ηλεκτρόνίκα
  αρχεί
α (Δίκαίόλόγητίκα
  Συμμετόχη
 ς καί Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 ) καί εφό
 σόν
όί  ε
λεγχόί  αυτόί
  απόβόυ
 ν  επίτυχεί
ς  η  πρόσφόρα
  υπόβα
 λλεταί  στό  υπόσυ
 στημα.  Δίαφόρετίκα
 ,  η
πρόσφόρα
  δεν υπόβα
 λλεταί καί τό υπόσυ
 στημα ενημερω
 νεί τόυς πρόσφε
ρόντες με σχετίκό
  μη
 νυμα
σφα
 λματός στη δίεπαφη
  τόυ χρη
 στη των πρόσφερό
 ντων, πρόκείμε
νόυ όί τελευταί
όί να πρόβόυ
 ν στίς
σχετίκε
ς ενε
ργείες δίό
 ρθωσης.

στ) Εφό
 σόν όί όίκόνόμίκόί
  ό
 ρόί δεν ε
χόυν απότυπωθεί
  στό συ
 νόλό
  τόυς στίς είδίκε
ς ηλεκτρόνίκε
ς
φό
 ρμες  τόυ  υπόσυστη
 ματός,  όί  πρόσφε
ρόντες  επίσυνα
 πτόυν  τα  σχετίκα
  ηλεκτρόνίκα
  αρχεί
α,
συ
 μφωνα με  τα ανωτε
ρω, στην  περί
πτωση ε.18
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ζ)  Από
  τό υπόσυ
 στημα εκδί
δεταί ηλεκτρόνίκη
  από
 δείξη υπόβόλη
 ς πρόσφόρα
 ς, η όπόί
α απόστε
λλεταί
στόν όίκόνόμίκό
  φόρε
α με μη
 νυμα ηλεκτρόνίκόυ
  ταχυδρόμεί
όυ.

Στίς περίπτω
 σείς πόυ με την πρόσφόρα
  υπόβα
 λλόνταί δημό
 σία η
 /καί ίδίωτίκα
  ε
γγραφα, εί
τε ε
χόυν
παραχθεί
  από
  τόν ί
δίό τόν πρόσφε
ρόντα εί
τε από
  τρί
τόυς, αυτα
  γί
νόνταί απόδεκτα
 , ανα
  περί
πτωση,
συ
 μφωνα με  την παρ. β τόυ α
 ρθρόυ 4.2.της παρόυ
 σας19 

η) Έως  την  ημε
ρα  καί  ω
 ρα  απόσφρα
 γίσης  των  πρόσφόρω
 ν  πρόσκόμί
ζόνταί,  με  ευθυ
 νη  τόυ
όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α,  στην αναθε
τόυσα αρχη
 ,  σε ε
ντυπη μόρφη
  καί σε κλείστό
  φα
 κελό, στόν όπόί
ό
αναγρα
 φεταί ό απόστόλε
ας καί ως παραλη
 πτης η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
  τόυ παρό
 ντός δίαγωνίσμόυ
 ,
τυχό
 ν  στόίχεί
α  της  ηλεκτρόνίκη
 ς  πρόσφόρα
 ς  τόυ,  η
 τόί  των  υπόφακε
λων  «Δίκαίόλόγητίκα

Συμμετόχη
 ς» καί «Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 », τα όπόί
α απαίτεί
ταί να πρόσκόμίσθόυ
 ν σε πρωτό
 τυπα η

ακρίβη
  αντί
γραφα20.

Τε
τόία στόίχεί
α καί δίκαίόλόγητίκα
  ενδείκτίκα
  εί
ναί :

i)  η  πρωτό
 τυπη  εγγυητίκη
  επίστόλη
  συμμετόχη
 ς,  πλην  των  περίπτω
 σεων  πόυ  αυτη
  εκδί
δεταί
ηλεκτρόνίκα
 ,  α
 λλως  η  πρόσφόρα
  απόρρί
πτεταί  ως  απαρα
 δεκτη,  συ
 μφωνα  με  τα  είδίκό
 τερα
όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 4.1. γ) της παρόυ
 σας,

ii)  αυτα
  πόυ δεν  υπα
 γόνταί  στίς  δίατα
 ξείς  τόυ α
 ρθρόυ  11 παρ.  2  τόυ ν.  2690/1999,  (ενδείκτίκα

συμβόλαίόγραφίκε
ς ε
νόρκες βεβαίω
 σείς η
  λόίπα
  συμβόλαίόγραφίκα
  ε
γγραφα),

iii)  ίδίωτίκα
  ε
γγραφα τα όπόί
α  δεν ε
χόυν  επίκυρωθεί
  από
  δίκηγό
 ρό  η
  δεν  φε
ρόυν θεω
 ρηση  από

υπηρεσί
ες  καί  φόρεί
ς  της  περί
πτωσης  α  της  παρ.  2  τόυ  α
 ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  η
  δεν
συνόδευ
 όνταί από
  υπευ
 θυνη δη
 λωση γία την ακρί
βεία
  τόυς, καθω
 ς καί

iv)  αλλόδαπα
  δημό
 σία  ε
ντυπα  ε
γγραφα  πόυ  φε
ρόυν  την  επίσημεί
ωση  της  Χα
 γης  (Apostille),  η

πρόξενίκη
  θεω
 ρηση καί δεν ε
χόυν επίκυρωθεί
  από
  δίκηγό
 ρό. 

Σε περί
πτωση μη υπόβόλη
 ς ενό
 ς η
  περίσσό
 τερων από
  τα ως α
 νω στόίχεί
α καί δίκαίόλόγητίκα
  πόυ
υπόβα
 λλόνταί  σε  ε
ντυπη  μόρφη
 ,  πλην  της  πρωτό
 τυπης  εγγυ
 ησης  συμμετόχη
 ς,  δυ
 ναταί  να
συμπληρω
 νόνταί καί να υπόβα
 λλόνταί συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οί  πρόσφε
ρόντες  δυ
 νανταί  να  ζητη
 σόυν  την  από
 συρση  υπόβληθεί
σας  πρόσφόρα
 ς,  πρίν  την
καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α υπόβόλη
 ς των πρόσφόρω
 ν, με ε
γγραφό αί
τημα τόυς πρός την αναθε
τόυσα
αρχη
 ,  σε  μόρφη
  ηλεκτρόνίκόυ
  αρχεί
όυ  Portable Document Format (PDF)21 πόυ  υπόβα
 λλεταί
συ
 μφωνα με τίς περ. ii) η
  iv)  της παρ. β τόυ α
 ρθρόυ 4.2. της παρόυ
 σας,22  με
σω της λείτόυργίκό
 τητας
«Επίκόίνωνί
α»  τόυ  υπόσυστη
 ματός.  Πίστόπόίημε
νός  χρη
 στης  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς,  χωρί
ς  να
απαίτεί
ταί  από
 φαση  της  τελευταί
ας,  πρόβαί
νεί  στην  από
 ρρίψη  της  σχετίκη
 ς  ηλεκτρόνίκη
 ς
πρόσφόρα
 ς στό υπόσυ
 στημα πρίν την καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α υπόβόλη
 ς της πρόσφόρα
 ς. Κατό
 πίν, ό
όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας  δυ
 ναταί  να  υπόβα
 λεί  εκ  νε
όυ  πρόσφόρα
  με
σω  τόυ  υπόσυστη
 ματός  ε
ως  την
καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α υπόβόλη
 ς  των πρόσφόρω
 ν.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 – 4.2 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετα
  την  καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α  υπόβόλη
 ς  πρόσφόρω
 ν,  ό
 πως  όρί
ζεταί  στό  α
 ρθρό  18  της
παρόυ
 σας, καί πρίν από
  την ηλεκτρόνίκη
  απόσφρα
 γίση, πίστόπόίημε
νός χρη
 στης της Αναθε
τόυσας
Αρχη
 ς  μεταβίβα
 ζεί την αρμόδίό
 τητα δίαχεί
ρίσης τόυ ηλεκτρόνίκόυ
  δίαγωνίσμόυ
  σε πίστόπόίημε
νό
χρη
 στη της Επίτρόπη
 ς Δίαγωνίσμόυ
 .
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β) Η  αναθε
τόυσα  αρχη
  δίαβίβα
 ζεί  στόν  Πρό
 εδρό  της  Επίτρόπη
 ς  Δίαγωνίσμόυ
  τόυς  κλείστόυ
 ς
φακε
λόυς  με  τίς  πρωτό
 τυπες  εγγυη
 σείς  συμμετόχη
 ς,  πόυ  ε
χόυν  πρόσκόμίστεί
,  πρίν  από
  την
ημερόμηνί
α  καί  ω
 ρα  απόσφρα
 γίσης  των  πρόσφόρω
 ν  πόυ  όρί
ζεταί,  όμόί
ως,  στό  α
 ρθρό  18  της
παρόυ
 σας.  

Η  Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 23, κατα
  την ημερόμηνί
α καί ω
 ρα πόυ όρί
ζεταί στό α
 ρθρό 18, πρόβαί
νεί σε
ηλεκτρόνίκη
  απόσφρα
 γίση  τόυ  υπόφακε
λόυ  «Δίκαίόλόγητίκα
  Συμμετόχη
 ς»  καί  τόυ  υπόφακε
λόυ
“Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 ”,  χωρί
ς  να  παρε
χεί  στόυς  πρόσφε
ρόντες  πρό
 σβαση  στα  υπόβληθε
ντα
δίκαίόλόγητίκα
  συμμετόχη
 ς η
  στίς υπόβληθεί
σες όίκόνόμίκε
ς πρόσφόρε
ς.

γ) Μετα
  την ως α
 νω απόσφρα
 γίση, καί πρίν από
  την ε
κδόση όπόίασδη
 πότε από
 φασης σχετίκα
  με την
αξίόλό
γηση  των  πρόσφόρω
 ν  της  παρόυ
 σας,  η  Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 ,  πρόβαί
νεί  στίς  ακό
 λόυθες
ενε
ργείες24:

(i) αναρτα
  στόν ηλεκτρόνίκό
  χω
 ρό «Συνημμε
να Ηλεκτρόνίκόυ
  Δίαγωνίσμόυ
 », τόν σχετίκό
  κατα
 λόγό
πρόσφερό
 ντων, ό
 πως αυτό
 ς παρα
 γεταί από
  τό υπόσυ
 στημα, με δίκαί
ωμα πρό
 σβασης μό
 νόν στόυς
πρόσφε
ρόντες, 

ii)  ελε
γχεί  εα
 ν  πρόσκόμί
στηκαν  όί  απαίτόυ
 μενες  πρωτό
 τυπες  εγγυητίκε
ς  επίστόλε
ς  συμμετόχη
 ς
συ
 μφωνα με την παρ. 3.5 περ. β τόυ α
 ρθρόυ 3 της παρόυ
 σας.  Η πρόσφόρα
  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α πόυ
παρε
λείψε εί
τε  να πρόσκόμί
σεί  την απαίτόυ
 μενη πρωτό
 τυπη εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς,  σε  περί
πτωση
υπόβόλη
 ς ε
γχαρτης εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς, εί
τε να υπόβα
 λεί την απαίτόυ
 μενη εγγυ
 ηση ηλεκτρόνίκη
 ς
ε
κδόσης στόν όίκεί
ό ηλεκτρόνίκό
  (υπό
 )-φα
 κελό με
χρί την καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α υπόβόλη
 ς των
πρόσφόρω
 ν, απόρρί
πτεταί ως απαρα
 δεκτη, μετα
  από
  γνω
 μη της Επίτρόπη
 ς Δίαγωνίσμόυ
 ,  η όπόί
α
συντα
 σσεί  πρακτίκό
 ,  στό  όπόί
ό  περίλαμβα
 νόνταί  τα  απότελε
σματα  τόυ  ανωτε
ρω  ελε
γχόυ  καί
υπόβα
 λλεί  στην  αναθε
τόυσα  αρχη
  τό  σχετίκό
  ηλεκτρόνίκό
  αρχεί
ό,  ως  “εσωτερίκό
 ”,  με
σω  της
λείτόυργί
ας “επίκόίνωνί
α” τόυ υπόσυστη
 ματός, πρός ε
γκρίση γία τη λη
 ψη από
 φασης από
 ρρίψης της
πρόσφόρα
 ς, συ
 μφωνα με την παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016. 
Μετα
  την ε
κδόση της από
 φασης ε
γκρίσης τόυ ανωτε
ρω πρακτίκόυ
  γία την από
 ρρίψη της πρόσφόρα
 ς,
η αναθε
τόυσα αρχη
  κόίνόπόίεί
 την από
 φαση σε ό
 λόυς τόυς πρόσφε
ρόντες.
Η  από
 φαση  από
 ρρίψης  της  πρόσφόρα
 ς  εκδί
δεταί  πρίν  από
  την  ε
κδόση  όπόίασδη
 πότε  α
 λλης
από
 φασης σχετίκα
  με την αξίόλό
γηση των πρόσφόρω
 ν της παρόυ
 σας δίαδίκασί
ας.25 

iii)  Στη  συνε
χεία  δίαβίβα
 ζεί  τόν  σχετίκό
  κατα
 λόγό  πρόσφερό
 ντων,  κατα
  σείρα
  μείόδόσί
ας,  στην
αναθε
τόυσα  αρχη
  καί  στόυς  πρόσφε
ρόντες, πρόκείμε
νόυ  να  λα
 βόυν  γνω
 ση  καί  αναρτα
  στόν
ηλεκτρόνίκό
  χω
 ρό  «Συνημμε
να  Ηλεκτρόνίκόυ
  Δίαγωνίσμόυ
 »,  τόν  ως  α
 νω  κατα
 λόγό,  με  δίκαί
ωμα
πρό
 σβασης μό
 νό στόυς πρόσφε
ρόντες.

δ) Ακόλόυ
 θως, η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
  πρόβαί
νεί, κατα
  σείρα
  μείόδόσί
ας, σε ε
λεγχό της όλό
γραφης
καί αρίθμητίκη
 ς αναγραφη
 ς  τόυ ενίαί
όυ πόσόστόυ
  ε
κπτωσης/ των επίμε
ρόυς πόσόστω
 ν ε
κπτωσης
(συμπληρώνεται ανάλογα με το εάν έχει επιλεγεί υποβολή προσφοράς με ενιαίο ή με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης) καί της όμαλη
 ς μεταξυ
  τόυς σχε
σης, βα
 σεί της παραγωγη
 ς σχετίκόυ
  ψηφίακόυ
  αρχεί
όυ,
με
σα από
  τό υπόσυ
 στημα. 
Γία την εφαρμόγη
  τόυ ελε
γχόυ όμαλό
 τητας, χρησίμόπόίεί
ταί από
  την Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
  η με
ση
ε
κπτωση πρόσφόρα
 ς (Εμ), συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στα α
 ρθρα 95 καί 98 τόυ ν. 4412/2016 
(ο  έλεγχος  ομαλότητας  αφορά  μόνο  στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  με  επιμέρους  ποσοστά
έκπτωσης, άλλως διαγράφεται η σχετική αναφορά).

ε) Όλες όί όίκόνόμίκε
ς πρόσφόρε
ς, μετα
  τίς τυχό
 ν αναγκαί
ες δίόρθω
 σείς, καταχωρί
ζόνταί, κατα
  τη
σείρα
  μείόδόσί
ας, στό πρακτίκό
  της επίτρόπη
 ς. 

στ) Στη συνε
χεία, η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 , την ί
δία ημε
ρα, ελε
γχεί τα δίκαίόλόγητίκα
  συμμετόχη
 ς
τόυ α
 ρθρόυ 24.2 της παρόυ
 σας, κατα
  τη σείρα
  της μείόδόσί
ας, αρχί
ζόντας από
  τόν πρω
 τό μείόδό
 τη.
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Αν η όλόκλη
 ρωση τόυ ελε
γχόυ αυτόυ
  δεν εί
ναί δυνατη
  την ί
δία με
ρα, λό
γω τόυ μεγα
 λόυ αρίθμόυ
  των
πρόσφόρω
 ν, ελε
γχόνταί τόυλα
 χίστόν όί δε
κα (10) πρω
 τες κατα
  σείρα
  μείόδόσί
ας. Στην περί
πτωση
αυτη
   η δίαδίκασί
α συνεχί
ζεταί τίς επό
 μενες εργα
 σίμες ημε
ρες26.

ζ) Η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 , παρα
 λληλα με τίς ως α
 νω ενε
ργείες, επίκόίνωνεί
  με τόυς εκδό
 τες πόυ
αναγρα
 φόνταί στίς υπόβληθεί
σες εγγυητίκε
ς επίστόλε
ς, πρόκείμε
νόυ να δίαπίστω
 σεί την εγκυρό
 τητα

τόυς.27 Αν  δίαπίστωθεί
  πλαστό
 τητα  εγγυητίκη
 ς  επίστόλη
 ς,  ό  υπόψη
 φίός  απόκλεί
εταί  από
  τόν
δίαγωνίσμό
 , υπόβα
 λλεταί μηνυτη
 ρία αναφόρα
  στόν αρμό
 δίό είσαγγελε
α. 

η) Η  περίγραφό
 μενη  δίαδίκασί
α  καταχωρεί
ταί  στό  πρακτίκό
  της  Επίτρόπη
 ς  Δίαγωνίσμόυ
  η
  σε
παρα
 ρτημα
  τόυ, πόυ υπόγρα
 φεταί από
  τόν Πρό
 εδρό καί τα με
λη της.

Ως ασυνη
 θίστα χαμηλε
ς πρόσφόρε
ς, τεκμαί
ρόνταί όίκόνόμίκε
ς πρόσφόρε
ς πόυ εμφανί
ζόυν από
 κλίση
μεγαλυ
 τερη των δε
κα (10) πόσόστίαί
ων μόνα
 δων από
  τόν με
σό ό
 ρό τόυ συνό
 λόυ των εκπτω
 σεων
των παραδεκτω
 ν πρόσφόρω
 ν πόυ υπόβλη
 θηκαν. 

Η αναθε
τόυσα αρχη
  δυ
 ναταί να κρί
νεί ό
 τί συνίστόυ
 ν ασυνη
 θίστα χαμηλε
ς πρόσφόρε
ς καί πρόσφόρε
ς 
με μίκρό
 τερη η
  καθό
 λόυ από
 κλίση από
  τό ως α
 νω ό
 ρίό.28

Στίς  παραπα
 νω  περίπτω
 σείς,  η  αναθε
τόυσα  αρχη
  απαίτεί
  από
  τόυς  όίκόνόμίκόυ
 ς  φόρεί
ς  να
εξηγη
 σόυν  την  τίμη
  η
  τό  κό
 στός  πόυ  πρότεί
νόυν  στην  πρόσφόρα
  τόυς,  εντό
 ς  απόκλείστίκη
 ς
πρόθεσμί
ας  εί
κόσί  (20)  ημερω
 ν  από
  την  κόίνόπόί
ηση  της  σχετίκη
 ς  πρό
 σκλησης,  η  όπόί
α
απόστε
λλεταί με
σω της λείτόυργί
ας «Επίκόίνωνί
α» τόυ υπόσυστη
 ματός. 

Αν όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας δεν ανταπόκρίθεί
  στη σχετίκη
  πρό
 σκληση της αναθε
τόυσας αρχη
 ς εντό
 ς της
α
 νω πρόθεσμί
ας καί δεν υπόβα
 λλεί εξηγη
 σείς,  η πρόσφόρα
  τόυ απόρρί
πτεταί ως μη κανόνίκη
  καί
καταπί
πτεί  υπε
ρ  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  η  εγγυητίκη
  επίστόλη
  συμμετόχη
 ς.  Αν  όί  εξηγη
 σείς  δεν
γί
νόυν  απόδεκτε
ς,  η  πρόσφόρα
  απόρρί
πτεταί,  ωστό
 σό  δεν  καταπί
πτεί  η  εγγυητίκη
  επίστόλη

συμμετόχη
 ς.

Οί  παρεχό
 μενες  εξηγη
 σείς  τόυ  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α,  όί  όπόί
ες  υπόβα
 λλόνταί,  όμόί
ως,  με
σω  της
λείτόυργί
ας « Επίκόίνωνί
α», ίδί
ως ως πρός τόν πρόσδίόρίσμό
  όίκόνόμίκω
 ν μεγεθω
 ν, με τίς όπόί
ες ό
πρόσφε
ρων  δίαμό
 ρφωσε  την  πρόσφόρα
  τόυ,  απότελόυ
 ν  δεσμευτίκε
ς  συμφωνί
ες  καί  τμη
 μα  της
συ
 μβασης ανα
 θεσης πόυ δεν μπόρόυ
 ν να μεταβληθόυ
 ν καθ’ ό
 λη τη δία
 ρκεία εκτε
λεσης της συ
 μβασης.

Κατα
  τα λόίπα
  εφαρμό
 ζόνταί τα αναλυτίκα
  αναφερό
 μενα στα α
 ρθρα 88 καί 89 τόυ ν. 4412/2016

Η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
  όλόκληρω
 νεί τη συ
 νταξη τόυ σχετίκόυ
  πρακτίκόυ
  με τό απότε
λεσμα της
δίαδίκασί
ας, με τό όπόί
ό είσηγεί
ταί την ανα
 θεση της συ
 μβασης στόν μείόδό
 τη (η
  τη ματαί
ωση της
δίαδίκασί
ας), καί υπόβα
 λλεί στην αναθε
τόυσα αρχη
  τό σχετίκό
  ηλεκτρόνίκό
  αρχεί
ό, ως “εσωτερίκό
 ”,
πρός  ε
γκρίση, μεταβίβα
 ζόντας  παρα
 λληλα  ξανα
  την  αρμόδίό
 τητα  δίαχεί
ρίσης  τόυ  ηλεκτρόνίκόυ

δίαγωνίσμόυ
  στόν αρμό
 δίό πίστόπόίημε
νό χρη
 στη της αναθε
τόυσας αρχη
 ς. 

Η απόδόχη
  η
  από
 ρρίψη των εξηγη
 σεων των όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων, κατό
 πίν γνω
 μης της Επίτρόπη
 ς
Δίαγωνίσμόυ
 29,  η όπόί
α περίλαμβα
 νεταί στό ως α
 νω πρακτίκό
 ,  ενσωματω
 νεταί στην από
 φαση της
επό
 μενης περί
πτωσης (θ). Γία την εξε
ταση των εξηγη
 σεων δυ
 ναταί να συγκρότόυ
 νταί καί ε
κτακτες
επίτρόπε
ς η
  όμα
 δες εργασί
ας, κατα
  τα όρίζό
 μενα στην παρ. 3 τόυ α
 ρθρόυ 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνε
χεία, η αναθε
τόυσα αρχη
  κόίνόπόίεί
 την από
 φαση ε
γκρίσης τόυ πρακτίκόυ
  σε ό
 λόυς τόυς
πρόσφε
ρόντες,  εκτό
 ς  από
  εκεί
νόυς,  όπόί
όί  απόκλεί
στηκαν  όρίστίκα
 ,  λό
γω  μη  υπόβόλη
 ς  η

πρόσκό
 μίσης της πρωτό
 τυπης εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς, συ
 μφωνα με την περί
πτωση (γ) της παρόυ
 σας
παραγρα
 φόυ  4.1  καί  παρε
χεί  πρό
 σβαση  στα  υπόβληθε
ντα  δίκαίόλόγητίκα
  συμμετόχη
 ς  καί  στίς
όίκόνόμίκε
ς πρόσφόρε
ς των λόίπω
 ν πρόσφερό
 ντων. Κατα
  της από
 φασης αυτη
 ς χωρεί
 πρόδίκαστίκη

πρόσφυγη
  εφαρμό
 ζόνταί τα αναφερό
 μενα στό α
 ρθρό 127 τόυ ν. 4412/2016, ό
 πως τρόπόπόίη
 θηκε
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με τό ν. 4782/2021 καί ίσχυ
 εί ση
 μερα, κατα
  τα όρίζό
 μενα στην παρα
 γραφό 4.3 της παρόυ
 σης.

ι) Επίσημαί
νεταί, τε
λός, ό
 τί, σε περί
πτωση πόυ όί πρόσφόρε
ς ε
χόυν την ί
δία ακρίβω
 ς τίμη
  (ίσό
 τίμες),
η αναθε
τόυσα αρχη
  επίλε
γεί τόν (πρόσωρίνό
 ) ανα
 δόχό με κλη
 ρωση μεταξυ
  των όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων
πόυ υπε
βαλαν  ίσό
 τίμες  πρόσφόρε
ς.  Η  κλη
 ρωση γί
νεταί  ενω
 πίόν  της  Επίτρόπη
 ς  Δίαγωνίσμόυ
  καί
παρόυσί
α των όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων πόυ υπε
βαλαν τίς ίσό
 τίμες πρόσφόρε
ς, σε ημε
ρα καί ω
 ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόίηθεί
  με
σω της λείτόυργίκό
 τητας “επίκόίνωνί
α” τόυ υπόσυστη
 ματός.
Τα απότελε
σματα της ως α
 νω κλη
 ρωσης ενσωματω
 νόνταί, όμόί
ως, στην από
 φαση της πρόηγόυ
 μενης
περί
πτωσης (θ).

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

α) Μετα
  από
  την  αξίόλό
γηση  των  πρόσφόρω
 ν,  η  αναθε
τόυσα  αρχη
  πρόσκαλεί
,  στό  πλαί
σίό  της
παρόυ
 σας  ηλεκτρόνίκη
 ς  δίαδίκασί
ας  συ
 ναψης  συ
 μβασης  καί  με
σω  της  λείτόυργίκό
 τητας  της
«Επίκόίνωνί
ας», τόν πρόσωρίνό
  ανα
 δόχό να υπόβα
 λεί εντό
 ς πρόθεσμί
ας δε
κα (10) ημερω
 ν 30 από
  την
κόίνόπόί
ηση  της  σχετίκη
 ς  ε
γγραφης  είδόπόί
ησης  σε  αυτό
 ν τα  πρόβλεπό
 μενα,  στό  α
 ρθρό  23  της
παρόυ
 σας, απόδείκτίκα
  με
σα (δίκαίόλόγητίκα
  πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ) καί τα απόδείκτίκα
  ε
γγραφα
νόμίμόπόί
ησης.31 Ο  πρόσωρίνό
 ς  ανα
 δόχός  δυ
 ναταί  να  υπόβα
 λεί,  εντό
 ς  της  ως  α
 νω  πρόθεσμί
ας,
αί
τημα, πρός την αναθε
τόυσα αρχη
 , γία παρα
 ταση
  της, συνόδευό
 μενό από
  απόδείκτίκα
  ε
γγραφα περί

αί
τησης χόρη
 γησης δίκαίόλόγητίκω
 ν  πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ.  Στην περί
πτωση αυτη
  η  αναθε
τόυσα
αρχη
  παρατεί
νεί την πρόθεσμί
α υπόβόλη
 ς αυτω
 ν, γία ό
 σό χρό
 νό απαίτηθεί
 γία τη χόρη
 γηση
  τόυς από

τίς αρμό
 δίες δημό
 σίες αρχε
ς. 

β) Τα  δίκαίόλόγητίκα
  τόυ  πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ  υπόβα
 λλόνταί  από
  τόν  όίκόνόμίκό
  φόρε
α
ηλεκτρόνίκα
 , με
σω της λείτόυργίκό
 τητας της «Επίκόίνωνί
ας» στην αναθε
τόυσα αρχη
 , δεν απαίτεί
ταί
να  πρόσκόμίσθόυ
 ν  καί  σε  ε
ντυπη  μόρφη
  καί  γί
νόνταί  απόδεκτα
 ,  ανα
  περί
πτωση,  εφό
 σόν
υπόβα
 λλόνταί, συ
 μφωνα με τα πρόβλεπό
 μενα στίς δίατα
 ξείς: 

i)  εί
τε  των α
 ρθρων 13,  14 καί 28 τόυ ν.  4727/2020 περί
  ηλεκτρόνίκω
 ν δημόσί
ων εγγρα
 φων πόυ
φε
ρόυν  ηλεκτρόνίκη
  υπόγραφη
  η
  σφραγί
δα,  καί,  εφό
 σόν  πρό
 κείταί  γία  αλλόδαπα
  δημό
 σία
ηλεκτρόνίκα
  ε
γγραφα, εα
 ν φε
ρόυν επίσημεί
ωση e-Apostille 

ii)  εί
τε  των α
 ρθρων 15  καί  2732 τόυ  ν.  4727/2020 περί
  ηλεκτρόνίκω
 ν  ίδίωτίκω
 ν  εγγρα
 φων πόυ
φε
ρόυν ηλεκτρόνίκη
  υπόγραφη
  η
  σφραγί
δα

iii) εί
τε τόυ α
 ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, ό
 πως ίσχυ
 εί περί
  βεβαί
ωσης τόυ γνησί
όυ της υπόγραφη
 ς-
επίκυ
 ρωσης των αντίγρα
 φων

iv) εί
τε της παρ.  2 τόυ α
 ρθρόυ 3733 τόυ ν.  4412/2016,  περί
  χρη
 σης ηλεκτρόνίκω
 ν υπόγραφω
 ν σε
ηλεκτρόνίκε
ς δίαδίκασί
ες δημόσί
ων συμβα
 σεων,  
 
v) εί
τε της παρ. 13 τόυ α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περί
  συνυπόβόλη
 ς υπευ
 θυνης δη
 λωσης στην
περί
πτωση απλη
 ς φωτότυπί
ας ίδίωτίκω
 ν εγγρα
 φων34. 

Επίπλε
όν δεν πρόσκόμί
ζόνταί σε ε
ντυπη μόρφη
  τα ΦΕΚ καί ενημερωτίκα
  καί τεχνίκα
  φυλλα
 δία καί
α
 λλα  ε
ντυπα,  εταίρίκα
  η
  μη,  με  είδίκό
  τεχνίκό
  περίεχό
 μενό,  δηλαδη
  ε
ντυπα  με  αμίγω
 ς  τεχνίκα

χαρακτηρίστίκα
 , ό
 πως αρίθμόυ
 ς, απόδό
 σείς σε δίεθνεί
ς μόνα
 δες, μαθηματίκόυ
 ς τυ
 πόυς καί σχε
δία.

Τα ως α
 νω στόίχεί
α καί δίκαίόλόγητίκα
  καταχωρί
ζόνταί από
  αυτό
 ν σε μόρφη
  ηλεκτρόνίκω
 ν αρχεί
ων
με μόρφό
 τυπό PDF.

[Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  ορίζει  επίσης  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  δύναται  να  καταχωρίζει
ηλεκτρονικά  αρχεία  άλλων  μορφότυπων,  εφόσον  αυτό  απαιτείται  ή  κρίνεται  απαραίτητο  για  την
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καλύτερη  αποτύπωση,   αξιολόγηση  ή  αξιοποίηση  της  πληροφορίας  που  αυτό  περιέχει  (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)35 

β.1) Εντό
 ς της πρόθεσμί
ας υπόβόλη
 ς των δίκαίόλόγητίκω
 ν κατακυ
 ρωσης καί τό αργό
 τερό ε
ως την
τρί
τη  εργα
 σίμη  ημε
ρα  από
  την  καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α  ηλεκτρόνίκη
 ς  υπόβόλη
 ς  τόυς,
πρόσκόμί
ζόνταί με ευθυ
 νη τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α, στην αναθε
τόυσα αρχη
 , σε ε
ντυπη μόρφη
  καί σε
κλείστό
  φα
 κελό,  στόν  όπόί
ό  αναγρα
 φεταί  ό  απόστόλε
ας,  τα  στόίχεί
α  τόυ  δίαγωνίσμόυ
  καί  ως
παραλη
 πτης η Επίτρόπη
 , τα στόίχεί
α καί δίκαίόλόγητίκα
 , τα όπόί
α απαίτεί
ταί να πρόσκόμίσθόυ
 ν σε
ε
ντυπη μόρφη
  (ως πρωτό
 τυπα η
  ακρίβη
  αντί
γραφα).36

Τε
τόία στόίχεί
α καί δίκαίόλόγητίκα
  ενδείκτίκα
  εί
ναί :

i)  αυτα
  πόυ δεν υπα
 γόνταί  στίς  δίατα
 ξείς  τόυ α
 ρθρόυ 11 παρ.  2 τόυ ν.  2690/1999,  ό
 πως ίσχυ
 εί,
(ενδείκτίκα
  συμβόλαίόγραφίκε
ς ε
νόρκες βεβαίω
 σείς η
  λόίπα
  συμβόλαίόγραφίκα
  ε
γγραφα) 

ii)  ίδίωτίκα
  ε
γγραφα  τα  όπόί
α  δεν  ε
χόυν  επίκυρωθεί
  από
  δίκηγό
 ρό  η
  δεν  φε
ρόυν  θεω
 ρηση  από

υπηρεσί
ες  καί  φόρεί
ς  της  περί
πτωσης  α  της  παρ.  2  τόυ  α
 ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  η
  δεν
συνόδευ
 όνταί από
  υπευ
 θυνη δη
 λωση γία την ακρί
βεία
  τόυς,  καθω
 ς καί 

iii) τα ε
ντυπα ε
γγραφα πόυ φε
ρόυν τη Σφραγί
δα της Χα
 γης (Apostille) η
  πρόξενίκη
  θεω
 ρηση καί δεν
εί
ναί επίκυρωμε
να από
  δίκηγό
 ρό.

Σημείω
 νεταί ό
 τί  στα αλλόδαπα
  δημό
 σία ε
γγραφα καί  δίκαίόλόγητίκα
  εφαρμό
 ζεταί  η Συνθη
 κη της
Χα
 γης της 5ης.10.1961, πόυ κυρω
 θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό
 σόν συντα
 σσόνταί σε κρα
 τη
πόυ ε
χόυν πρόσχωρη
 σεί στην ως α
 νω Συνθη
 κη, α
 λλως φε
ρόυν πρόξενίκη
  θεω
 ρηση. Απαλλα
 σσόνταί
από
  την απαί
τηση επίκυ
 ρωσης (με Apostille η
  Πρόξενίκη
  Θεω
 ρηση) αλλόδαπα
  δημό
 σία ε
γγραφα ό
 ταν
καλυ
 πτόνταί από
  δίμερεί
ς η
  πόλυμερεί
ς συμφωνί
ες πόυ ε
χεί συνα
 ψεί η Ελλα
 δα (ενδείκτίκα
  «Συ
 μβαση
νόμίκη
 ς συνεργασί
ας μεταξυ
  Ελλα
 δας καί Κυ
 πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτίκό
 ς ν.1548/1985, «Συ
 μβαση
περί
  απαλλαγη
 ς από την επίκυ
 ρωση όρίσμε
νων πρα
 ξεων καί εγγρα
 φων – 15.09.1977» (κυρωτίκό
 ς
ν.4231/2014)).  Επί
σης  απαλλα
 σσόνταί  από
  την  απαί
τηση  επίκυ
 ρωσης  η
  παρό
 μόίας  δίατυ
 πωσης
δημό
 σία  ε
γγραφα  πόυ  εκδί
δόνταί  από
  τίς  αρχε
ς  κρα
 τόυς  με
λόυς  πόυ  υπα
 γόνταί  στόν  Καν  ΕΕ
2016/1191 γία την απλόυ
 στευση των απαίτη
 σεων γία την υπόβόλη
  όρίσμε
νων δημόσί
ων εγγρα
 φων
στην ΕΕ, ό
 πως, ενδείκτίκα
 ,  τό λευκό
  πόίνίκό
  μητρω
 ό, υπό
  τόν ό
 ρό ό
 τί τα σχετίκα
  με τό γεγόνό
 ς αυτό

δημό
 σία  ε
γγραφα  εκδί
δόνταί  γία  πόλί
τη  της  Ένωσης  από
  τίς  αρχε
ς  τόυ  κρα
 τόυς  με
λόυς  της
ίθαγε
νεία
 ς  τόυ.  Επί
σης,  γί
νόνταί  υπόχρεωτίκα
  απόδεκτα
  ευκρίνη
  φωτόαντί
γραφα  εγγρα
 φων πόυ
ε
χόυν  εκδόθεί
  από
  αλλόδαπε
ς  αρχε
ς  καί  ε
χόυν  επίκυρωθεί
  από
  δίκηγό
 ρό,  συ
 μφωνα  με  τα
πρόβλεπό
 μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  τόυ  α
 ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  “Κω
 δίκας  Δίόίκητίκη
 ς
Δίαδίκασί
ας”, ό
 πως αντίκαταστα
 θηκε ως α
 νω με τό α
 ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υπόβληθόυ
 ν  τα  παραπα
 νω  δίκαίόλόγητίκα
  η
  υπα
 ρχόυν  ελλεί
ψείς  σε  αυτα
  πόυ
υπoβλη
 θηκαν  ηλεκτρόνίκα
  η
  σε  ε
ντυπη  μόρφη
 ,  εφό
 σόν  απαίτεί
ταί,  συ
 μφωνα  με  τα  ανωτε
ρω  η
αναθε
τόυσα αρχη
  καλεί
 τόν πρόσωρίνό
  ανα
 δόχό να πρόσκόμί
σεί τα ελλεί
πόντα δίκαίόλόγητίκα
  η
  να
συμπληρω
 σεί τα η
 δη υπόβληθε
ντα η
  να παρα
 σχεί δίευκρίνί
σείς, κατα
  την ε
ννόία τόυ α
 ρθρόυ 102 ν.
4412/2016, εντό
 ς πρόθεσμί
ας δε
κα (10) ημερω
 ν από
  την κόίνόπόί
ηση της σχετίκη
 ς πρό
 σκλησης σε
αυτό
 ν. Αν ό πρόσωρίνό
 ς ανα
 δόχός υπόβα
 λλεί αί
τημα πρός την αναθε
τόυσα αρχη
  γία παρα
 ταση της
ως α
 νω πρόθεσμί
ας, τό όπόί
ό συνόδευ
 εταί με απόδείκτίκα
  ε
γγραφα από
  τα όπόί
α να απόδείκνυ
 εταί
ό
 τί ε
χεί αίτηθεί
  τη χόρη
 γηση των δίκαίόλόγητίκω
 ν, η αναθε
τόυσα αρχη
  παρατεί
νεί την πρόθεσμί
α
υπόβόλη
 ς των δίκαίόλόγητίκω
 ν γία ό
 σό χρό
 νό απαίτηθεί
 γία τη χόρη
 γηση των δίκαίόλόγητίκω
 ν από

τίς αρμό
 δίες δημό
 σίες αρχε
ς.
Τό παρό
 ν εφαρμό
 ζεταί αναλό
γως καί στίς περίπτω
 σείς πόυ η αναθε
τόυσα αρχη
  τυχό
 ν ζητη
 σεί την
πρόσκό
 μίση  δίκαίόλόγητίκω
 ν  κατα
  τη  δίαδίκασί
α  αξίόλό
γησης  των πρόσφόρω
 ν  καί  πρίν  από
  τό
στα
 δίό  κατακυ
 ρωσης,  κατ’  εφαρμόγη
  της  δία
 ταξης  τόυ  α
 ρθρόυ  79  παρα
 γραφός  5  εδα
 φίό  α΄  ν.
4412/2016, τηρόυμε
νων των αρχω
 ν της ί
σης μεταχεί
ρίσης καί της δίαφα
 νείας.37
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δ) Αν, κατα
  τόν ε
λεγχό των υπόβληθε
ντων δίκαίόλόγητίκω
 ν, δίαπίστωθεί
 ό
 τί:
i)  τα  στόίχεί
α  πόυ  δηλω
 θηκαν  με  τό  Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό  Έγγραφό  Συ
 μβασης  (ΕΕΕΣ),  εί
ναί  εκ
πρόθε
σεως απατηλα
  η
  ό
 τί ε
χόυν υπόβληθεί
 πλαστα
  απόδείκτίκα
  στόίχεί
α38    η

ii)  αν  δεν  υπόβληθόυ
 ν  στό  πρόκαθόρίσμε
νό  χρόνίκό
  δία
 στημα  τα  απαίτόυ
 μενα  πρωτό
 τυπα  η

αντί
γραφα, των παραπα
 νω δίκαίόλόγητίκω
 ν, η

iii) αν από
  τα δίκαίόλόγητίκα
  πόυ πρόσκόμί
σθηκαν νόμί
μως καί εμπρόθε
σμως, δεν απόδείκνυ
 όνταί όί
ό
 ρόί καί όί πρόυ; πόθε
σείς συμμετόχη
 ς συ
 μφωνα με τα α
 ρθρα 21, 22 καί 23 της παρόυ
 σας, 39 

απόρρί
πτεταί η πρόσφόρα
  τόυ πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ, καταπί
πτεί υπε
ρ της αναθε
τόυσας αρχη
 ς η
εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς  τόυ καί η κατακυ
 ρωση γί
νεταί στόν πρόσφε
ρόντα πόυ υπε
βαλε την αμε
σως
επό
 μενη  πλε
όν  συμφε
ρόυσα  από
  όίκόνόμίκη
  α
 πόψη  πρόσφόρα
  βα
 σεί  της  τίμη
 ς,  τηρόυμε
νης  της
ανωτε
ρω δίαδίκασί
ας.

Σε περί
πτωση ε
γκαίρης καί πρόση
 κόυσας ενημε
ρωσης της αναθε
τόυσας αρχη
 ς γία μεταβόλε
ς στίς
πρόυ; πόθε
σείς  τίς όπόί
ες  ό  πρόσωρίνό
 ς  ανα
 δόχός εί
χε  δηλω
 σεί  με τό Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό  Έγγραφό
Συ
 μβασης (ΕΕΕΣ) ό
 τί πληρόί
 καί όί όπόί
ες επη
 λθαν η
  γία τίς όπόί
ες ε
λαβε γνω
 ση με
χρί τη συ
 ναψη της
συ
 μβασης (όψίγενεί
ς μεταβόλε
ς),  δεν καταπί
πτεί υπε
ρ της αναθε
τόυσας αρχη
 ς η πρόσκόμίσθεί
σα,
συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 15 της παρόυ
 σας, εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς.40,.

Αν κανε
νας από
  τόυς πρόσφε
ρόντες δεν υπε
βαλε αληθη
  η
  ακρίβη
  δη
 λωση, η
  αν κανε
νας από
  τόυς
πρόσφε
ρόντες δεν πρόσκόμί
ζεί ε
να η
  περίσσό
 τερα από
  τα απαίτόυ
 μενα ε
γγραφα καί δίκαίόλόγητίκα
 ,
η
  αν κανε
νας από
  τόυς πρόσφε
ρόντες δεν απόδεί
ξεί ό
 τί:  α) δεν βρί
σκεταί σε μία από
  τίς καταστα
 σείς
πόυ αναφε
ρόνταί στό α
 ρθρό 22.Α καί β) πληρόί
 τα σχετίκα
  κρίτη
 ρία επίλόγη
 ς των α
 ρθρων 22.Β ε
ως
22.Ε, ό
 πως αυτα
  ε
χόυν καθόρίστεί
 στην παρόυ
 σα , η δίαδίκασί
α συ
 ναψης της συ
 μβασης ματαίω
 νεταί.

Η δίαδίκασί
α ελε
γχόυ των ως α
 νω δίκαίόλόγητίκω
 ν όλόκληρω
 νεταί με τη συ
 νταξη πρακτίκόυ
  από

την Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 , στό όπόί
ό αναγρα
 φεταί η τυχό
 ν συμπλη
 ρωση δίκαίόλόγητίκω
 ν κατα
  τα
όρίζό
 μενα στίς παραγρα
 φόυς (α) καί (γ) τόυ παρό
 ντός α
 ρθρόυ.41 Η Επίτρόπη
 , στη συνε
χεία,  τό κόίνό-
πόίεί
, με
σω της «λείτόυργίκό
 τητας της «Επίκόίνωνί
ας», στό απόφαίνό
 μενό ό
 ργανό της αναθε
τόυσας
αρχη
 ς γία τη λη
 ψη από
 φασης εί
τε κατακυ
 ρωσης της συ
 μβασης εί
τε ματαί
ωσης της δίαδίκασί
ας, ανα

περί
πτωση.

Τα απότελε
σματα τόυ ελε
γχόυ των δίκαίόλόγητίκω
 ν τόυ πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ επίκυρω
 νόνταί με
την από
 φαση κατακυ
 ρωσης τόυ α
 ρθρόυ 105 ν. 4412/2016,42 η
 τόί με την από
 φαση τόυ πρόηγόυ
 μενόυ
εδαφί
όυ, στην όπόί
α αναφε
ρόνταί υπόχρεωτίκα
  όί πρόθεσμί
ες γία την αναστόλη
  της συ
 ναψης συ
 μβα-
σης, συ
 μφωνα με τα α
 ρθρα 360 ε
ως 372 τόυ ίδί
όυ νό
 μόυ.43 

Η αναθε
τόυσα αρχη
  κόίνόπόίεί
 την από
 φαση κατακυ
 ρωσης, μαζί
 με αντί
γραφό ό
 λων των πρακτίκω
 ν
της δίαδίκασί
ας ελε
γχόυ καί αξίόλό
γησης των πρόσφόρω
 ν σε ό
 λόυς τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς πόυ
ε
λαβαν με
ρός στη δίαδίκασί
α ανα
 θεσης, εκτό
 ς από
  τόυς όρίστίκω
 ς απόκλείσθε
ντες καί ίδί
ως ό
 σόυς
απόκλεί
στηκαν όρίστίκα
  δυνα
 μεί της παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 καί της αντί
στόίχης
περ. γ της παραγρα
 φόυ 4.1 της παρόυ
 σας,44 με
σω της λείτόυργίκό
 τητας της «Επίκόίνωνί
ας», καί επί-
πλε
όν αναρτα
  τα δίκαίόλόγητίκα
  τόυ πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ στόν χω
 ρό «Συνημμε
να Ηλεκτρόνίκόυ

Δίαγωνίσμόυ
 ».

ε) Η από
 φαση κατακυ
 ρωσης καθί
σταταί όρίστίκη
 , εφό
 σόν συντρε
ξόυν όί ακό
 λόυθες πρόυ; πόθε
σείς:45

i.             η από
 φαση κατακυ
 ρωσης ε
χεί κόίνόπόίηθεί
, συ
 μφωνα με τα ανωτε
ρω,

ii.            παρε
λθεί  α
 πρακτη  η  πρόθεσμί
α  α
 σκησης  πρόδίκαστίκη
 ς  πρόσφυγη
 ς  η
  σε  περί
πτωση
α
 σκησης, παρε
λθεί α
 πρακτη η πρόθεσμί
α α
 σκησης αί
τησης αναστόλη
 ς κατα
  της από
 φασης
της  ΑΕΠΠ καί  σε  περί
πτωση α
 σκησης αί
τησης αναστόλη
 ς  κατα
  της από
 φασης της ΑΕΠΠ,
εκδόθεί
  από
 φαση επί
  της αί
τησης, με την επίφυ
 λαξη της χόρη
 γησης πρόσωρίνη
 ς δίαταγη
 ς,
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συ
 μφωνα  με  ό
 σα  όρί
ζόνταί  στό  τελευταί
ό  εδα
 φίό  της  παρ.  4  τόυ  α
 ρθρόυ  372  τόυ  ν.
4412/2016,

iii.             ε
χεί  όλόκληρωθεί
  επίτυχω
 ς  ό  πρόσυμβατίκό
 ς  ε
λεγχός  από
  τό  Ελεγκτίκό
  Συνε
δρίό,
συ
 μφωνα με τα α
 ρθρα 324 ε
ως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφό
 σόν απαίτεί
ταί46, καί

iv.              ό πρόσωρίνό
 ς ανα
 δόχός ε
χεί υπόβα
 λλεί, ε
πείτα από
  σχετίκη
  πρό
 σκληση της αναθε
τόυσας
αρχη
 ς,  με
σω  της  λείτόυργίκό
 τητας  της  “Επίκόίνωνί
ας”  τόυ  υπόσυστη
 ματός,  υπευ
 θυνη
δη
 λωση, πόυ υπόγρα
 φεταί συ
 μφωνα με ό
 σα όρί
ζόνταί στό α
 ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στην
όπόί
α  δηλω
 νεταί  ό
 τί,  δεν ε
χόυν επε
λθεί  στό πρό
 σωπό
  τόυ όψίγενεί
ς  μεταβόλε
ς,  κατα
  την
ε
ννόία  τόυ  α
 ρθρόυ  104  τόυ  ί
δίόυ  νό
 μόυ,  καί  μό
 νόν  στην  περί
πτωση  τόυ  πρόσυμβατίκόυ

ελε
γχόυ η
  της α
 σκησης πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς κατα
  της από
 φασης κατακυ
 ρωσης.

Η  υπευ
 θυνη  δη
 λωση  ελε
γχεταί  από
  την  αναθε
τόυσα  αρχη
  καί  μνημόνευ
 εταί  στό  συμφωνητίκό
 .
Εφό
 σόν δηλωθόυ
 ν όψίγενεί
ς μεταβόλε
ς, η δη
 λωση ελε
γχεταί από
  την Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 , η όπόί
α
είσηγεί
ταί πρός τό αρμό
 δίό απόφαίνό
 μενό ό
 ργανό.

Μετα
  από
  την  όρίστίκόπόί
ηση  της  από
 φασης  κατακυ
 ρωσης,  η  αναθε
τόυσα  αρχη
  πρόσκαλεί
  τόν
ανα
 δόχό, με
σω της λείτόυργίκό
 τητας της “Επίκόίνωνί
ας” τόυ υπόσυστη
 ματός, να πρόσε
λθεί γία την
υπόγραφη
  τόυ συμφωνητίκόυ
 , θε
τόντα
 ς τόυ πρόθεσμί
α δεκαπε
ντε (15) ημερω
 ν από
  την κόίνόπόί
ηση
σχετίκη
 ς ε
γγραφης είδίκη
 ς πρό
 σκλησης,47 πρόσκόμί
ζόντας καί την απαίτόυ
 μενη εγγυητίκη
  επίστόλη

καλη
 ς  εκτε
λεσης.  Η  συ
 μβαση  θεωρεί
ταί  συναφθεί
σα  με  την  κόίνόπόί
ηση  της  ως  α
 νω  είδίκη
 ς
πρό
 σκλησης.48

Πρίν από
  την υπόγραφη
  τόυ συμφωνητίκόυ
  υπόβα
 λλεταί η υπευ
 θυνη δη
 λωση της κόίνη
 ς από
 φασης
των Υπόυργω
 ν Ανα
 πτυξης καί Επίκρατεί
ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εα
 ν ό ανα
 δόχός δεν πρόσε
λθεί να υπόγρα
 ψεί τό συμφωνητίκό
 , με
σα στην πρόθεσμί
α πόυ όρί
ζεταί
στην  είδίκη
  πρό
 κληση, καί  με  την  επίφυ
 λαξη  αντίκείμενίκω
 ν  λό
γων  ανωτε
ρας  βί
ας,  κηρυ
 σσεταί
ε
κπτωτός,  καταπί
πτεί υπε
ρ της αναθε
τόυσας αρχη
 ς η εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς τόυ  καί ακόλόυθεί
ταί η
δίαδίκασί
α τόυ παρό
 ντός α
 ρθρόυ 4.2 γία τόν πρόσφε
ρόντα πόυ υπε
βαλε την αμε
σως επό
 μενη πλε
όν
συμφε
ρόυσα από
  όίκόνόμίκη
  α
 πόψη πρόσφόρα
  βα
 σεί τίμη
 ς49.  Αν κανε
νας από
  τόυς πρόσφε
ρόντες
δεν  πρόσε
λθεί  γία  την  υπόγραφη
  τόυ  συμφωνητίκόυ
 ,  η  δίαδίκασί
α  ανα
 θεσης  της  συ
 μβασης
ματαίω
 νεταί, συ
 μφωνα με την περί
πτωση β της παραγρα
 φόυ 1 τόυ α
 ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

Η  αναθε
τόυσα  αρχη
  μπόρεί
,  στην  περί
πτωση  αυτη
 ν,  να  αναζητη
 σεί  απόζημί
ωση,  πε
ρα  από
  την
καταπί
πτόυσα εγγυητίκη
  επίστόλη
 , ίδί
ως δυνα
 μεί των α
 ρθρων 197 καί 198 ΑΚ. 50

Εα
 ν η αναθε
τόυσα αρχη
  δεν απευθυ
 νεί στόν ανα
 δόχό την ως α
 νω είδίκη
  πρό
 σκληση, εντό
 ς χρόνίκόυ

δίαστη
 ματός εξη
 ντα (60) ημερω
 ν από
  την όρίστίκόπόί
ηση της από
 φασης κατακυ
 ρωσης, καί με την
επίφυ
 λαξη της υ
 παρξης επίτακτίκόυ
  λό
γόυ δημό
 σίόυ συμφε
ρόντός η
  αντίκείμενίκω
 ν λό
γων ανωτε
ρας
βί
ας, ό ανα
 δόχός δίκαίόυ
 ταί να απε
χεί από
  την υπόγραφη
  τόυ συμφωνητίκόυ
 ,  χωρί
ς να εκπε
σεί η
εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς τόυ, καθω
 ς καί να αναζητη
 σεί απόζημί
ωση ίδί
ως δυνα
 μεί των α
 ρθρων 197 καί
198 ΑΚ.51

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

Εφαρμό
 ζόνταί  τα  όρίζό
 μενα  στό  α
 ρθρό  127  τόυ  ν.  4412/2016,  ό
 πως  τρόπόπόίη
 θηκε  με  τό  ν.
4782/2021 καί ίσχυ
 εί ση
 μερα.

Α.  Κα
 θε ενδίαφερό
 μενός,  ό όπόί
ός ε
χεί η
  εί
χε  συμφε
ρόν να τόυ ανατεθεί
  η συγκεκρίμε
νη δημό
 σία
συ
 μβαση  καί  ε
χεί  υπόστεί
  η
  ενδε
χεταί  να  υπόστεί
  ζημί
α  από
  εκτελεστη
  πρα
 ξη  η
  παρα
 λείψη  της
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αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  κατα
  παρα
 βαση  της  ευρωπαί;κη
 ς  ενωσίακη
 ς  η
  εσωτερίκη
 ς  νόμόθεσί
ας  στόν
τόμε
α των δημόσί
ων συμβα
 σεων, ε
χεί δίκαί
ωμα να πρόσφυ
 γεί στην Αρχη
  Εξε
τασης Πρόδίκαστίκω
 ν
Πρόσφυγω
 ν (ΑΕΠΠ), συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στα α
 ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 καί 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφό
 μενός με πρόδίκαστίκη
  πρόσφυγη
 , κατα
  πρα
 ξης η
  παρα
 λείψης της αναθε
τόυσας
αρχη
 ς,  πρόσδίόρί
ζόντας είδίκω
 ς τίς νόμίκε
ς καί πραγματίκε
ς αίτία
 σείς πόυ δίκαίόλόγόυ
 ν τό αί
τημα

τόυ52.

Σε περί
πτωση πρόσφυγη
 ς κατα
  πρα
 ξης της αναθε
τόυσας αρχη
 ς,  η πρόθεσμί
α γία την α
 σκηση της
πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς εί
ναί:
(α) δε
κα  (10)  ημε
ρες  από
  την  κόίνόπόί
ηση  της  πρόσβαλλό
 μενης  πρα
 ξης  στόν  ενδίαφερό
 μενό
όίκόνόμίκό
  φόρε
α αν η πρα
 ξη κόίνόπόίη
 θηκε με ηλεκτρόνίκα
  με
σα η
  τηλεόμόίότυπί
α η
  
(β) δεκαπε
ντε  (15)  ημε
ρες  από
  την  κόίνόπόί
ηση  της  πρόσβαλλό
 μενης  πρα
 ξης  σε  αυτό
 ν  αν
χρησίμόπόίη
 θηκαν α
 λλα με
σα επίκόίνωνί
ας, α
 λλως  
(γ) δε
κα (10) ημε
ρες από
  την πλη
 ρη, πραγματίκη
  η
  τεκμαίρό
 μενη, γνω
 ση της πρα
 ξης πόυ βλα
 πτεί τα
συμφε
ρόντα  τόυ  ενδίαφερό
 μενόυ  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α.  Είδίκα
  γία  την  α
 σκηση  πρόσφυγη
 ς  κατα

πρό
 σκλησης, η πλη
 ρης γνω
 ση αυτη
 ς τεκμαί
ρεταί μετα
  την πα
 ρόδό δεκαπε
ντε (15) ημερω
 ν από
  τη
δημόσί
ευση στό ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περί
πτωση παρα
 λείψης πόυ απόδί
δεταί στην αναθε
τόυσα αρχη
 , η πρόθεσμί
α γία την α
 σκηση της
πρόδίκαστίκη
 ς  πρόσφυγη
 ς  εί
ναί  δεκαπε
ντε  (15)  ημε
ρες  από
  την  επόμε
νη  της  συντε
λεσης  της
πρόσβαλλό
 μενης παρα
 λείψης53.

Η πρόδίκαστίκη
  πρόσφυγη
 , συντα
 σσεταί υπόχρεωτίκα
  με τη χρη
 ση τόυ τυπόπόίημε
νόυ εντυ
 πόυ τόυ
Παραρτη
 ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 καί , κατατί
θεταί ηλεκτρόνίκα
  στην ηλεκτρόνίκη
  περίόχη
  τόυ
συγκεκρίμε
νόυ δίαγωνίσμόυ
  με
σω της λείτόυργίκό
 τητας «Επίκόίνωνί
α»  τόυ υπόσυστη
 ματός πρός
την Αναθε
τόυσα Αρχη
 , επίλε
γόντας την ε
νδείξη «Πρόδίκαστίκη
  Πρόσφυγη
 » συ
 μφωνα με α
 ρθρό 15
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημό
 σία Έργα. 

Οί πρόθεσμί
ες ως πρός την υπόβόλη
  των πρόδίκαστίκω
 ν πρόσφυγω
 ν καί των παρεμβα
 σεων αρχί
ζόυν
την επόμε
νη της ημε
ρας της πρόαναφερθεί
σας κατα
  περί
πτωση κόίνόπόί
ησης η
  γνω
 σης καί λη
 γόυν
ό
 ταν περα
 σεί όλό
 κληρη η τελευταί
α ημε
ρα καί ω
 ρα 23:59:59 καί, αν αυτη
  εί
ναί εξαίρετε
α η
  Σα
 ββατό,
ό
 ταν περα
 σεί όλό
 κληρη η επόμε
νη εργα
 σίμη ημε
ρα καί ω
 ρα 23:59:5954

Γία τό παραδεκτό
  της α
 σκησης της πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς κατατί
θεταί παρα
 βόλό από
  τόν πρό-
σφευ
 γόντα υπε
ρ τόυ Ελληνίκόυ
  Δημόσί
όυ, συ
 μφωνα με ό
 σα όρί
ζόνταί στό α
 ρθρό 363 Ν. 4412/201655.
Η επίστρόφη
  τόυ παραβό
 λόυ στόν πρόσφευ
 γόντα γί
νεταί: α) σε περί
πτωση όλίκη
 ς η
  μερίκη
 ς απόδό-
χη
 ς της πρόσφυγη
 ς τόυ, β) ό
 ταν η αναθε
τόυσα αρχη
  ανακαλεί
 την πρόσβαλλό
 μενη πρα
 ξη η
  πρόβαί
νεί
στην όφείλό
 μενη ενε
ργεία πρίν από
  την ε
κδόση της από
 φασης της ΑΕΠΠ επί
 της πρόσφυγη
 ς, γ) σε πε-
ρί
πτωση παραί
τησης τόυ πρόσφευ
 γόντα από
  την πρόσφυγη
  τόυ ε
ως καί δε
κα (10) ημε
ρες από
  την
κατα
 θεση της πρόσφυγη
 ς. 

Η πρόθεσμί
α γία την α
 σκηση της πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς καί η α
 σκηση
  της κωλυ
 όυν τη συ
 ναψη
της συ
 μβασης επί
 πόίνη
  ακυρό
 τητας, η όπόί
α δίαπίστω
 νεταί με από
 φαση της ΑΕΠΠ μετα
  από
  α
 σκηση
πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 καί 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μό
 νη η α
 σκηση της πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς δεν κωλυ
 εί την πρό
 όδό της δίαγωνίστίκη
 ς δίαδίκασί
ας,
υπό
  την επίφυ
 λαξη χόρη
 γησης από
  τό Κλίμα
 κίό πρόσωρίνη
 ς πρόστασί
ας συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 καί 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201756. 

Η πρόηγόυ
 μενη παρα
 γραφός δεν εφαρμό
 ζεταί στην περί
πτωση πόυ, κατα
  τη δίαδίκασί
α συ
 ναψης της
παρόυ
 σας συ
 μβασης, υπόβληθεί
 μό
 νό μί
α (1) πρόσφόρα
 57.

Μετα
  την,  κατα
  τα ως α
 νω,  ηλεκτρόνίκη
  κατα
 θεση της πρόδίκαστίκη
 ς  πρόσφυγη
 ς  η αναθε
τόυσα
αρχη
 , με
σω της λείτόυργί
ας ¨Επίκόίνωνί
α»:
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α) Κόίνόπόίεί
 την πρόσφυγη
  τό αργό
 τερό ε
ως την επόμε
νη εργα
 σίμη ημε
ρα από
  την κατα
 θεση
  της σε
κα
 θε ενδίαφερό
 μενό τρί
τό, ό όπόί
ός μπόρεί
 να θί
γεταί από
  την απόδόχη
  της πρόσφυγη
 ς, πρόκείμε
νόυ
να ασκη
 σεί τό, πρόβλεπό
 μενό από
  τα α
 ρθρα 362 παρ. 3 καί 7 Π.Δ. 39/2017, δίκαί
ωμα παρε
μβαση
 ς
τόυ  στη  δίαδίκασί
α  εξε
τασης  της  πρόσφυγη
 ς,  γία  τη  δίατη
 ρηση  της  ίσχυ
 ός  της  πρόσβαλλό
 μενης
πρα
 ξης, πρόσκόμί
ζόντας ό
 λα τα κρί
σίμα ε
γγραφα πόυ ε
χεί στη δία
 θεση
  τόυ.

β) Δίαβίβα
 ζεί στην ΑΕΠΠ, τό αργό
 τερό εντό
 ς δεκαπε
ντε (15) ημερω
 ν από
  την ημε
ρα κατα
 θεσης, τόν
πλη
 ρη φα
 κελό της υπό
 θεσης, τα απόδείκτίκα
  κόίνόπόί
ησης στόυς ενδίαφερό
 μενόυς τρί
τόυς αλλα
  καί
την Έκθεση Από
 ψεω
 ν της επί
 της πρόσφυγη
 ς. Στην Έκθεση Από
 ψεων η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
 να
παραθε
σεί  αρχίκη
  η
  συμπληρωματίκη
  αίτίόλόγί
α  γία την υπόστη
 ρίξη της πρόσβαλλό
 μενης με την
πρόδίκαστίκη
  πρόσφυγη
  πρα
 ξης.

γ) Κόίνόπόίεί
  σε ό
 λα τα με
ρη την ε
κθεση από
 ψεων, τίς Παρεμβα
 σείς καί τα σχετίκα
  ε
γγραφα πόυ
τυχό
 ν τη συνόδευ
 όυν, με
σω τόυ ηλεκτρόνίκόυ
  τό
 πόυ τόυ δίαγωνίσμόυ
  τό αργό
 τερό ε
ως την επόμε
νη
εργα
 σίμη ημε
ρα από
  την κατα
 θεση
  τόυς.

δ) Συμπληρωματίκα
  υπόμνη
 ματα κατατί
θενταί από
  όπόίόδη
 πότε από
  τα με
ρη με
σω της πλατφό
 ρμας
τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  τό  αργό
 τερό  εντό
 ς  πε
ντε  (5)  ημερω
 ν  από
  την  κόίνόπόί
ηση  των  από
 ψεων  της
αναθε
τόυσας αρχη
 ς58.

Η  α
 σκηση  της  πρόδίκαστίκη
 ς  πρόσφυγη
 ς  απότελεί
  πρόυ; πό
 θεση  γία  την  α
 σκηση  των  ε
νδίκων
βόηθημα
 των της αί
τησης αναστόλη
 ς καί της αί
τησης ακυ
 ρωσης τόυ α
 ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 κατα

των εκτελεστω
 ν πρα
 ξεων η
  παραλεί
ψεων της αναθε
τόυσας αρχη
 ς59.

Β. Όπόίός ε
χεί ε
ννόμό συμφε
ρόν μπόρεί
 να ζητη
 σεί, με τό ί
δίό δίκό
 γραφό εφαρμόζό
 μενων αναλόγίκα

των δίατα
 ξεων τόυ π.δ. 18/1989, την αναστόλη
  εκτε
λεσης της από
 φασης της ΑΕΠΠ καί την ακυ
 ρωση

της ενω
 πίόν τόυ Δίόίκητίκόυ
  Εφετεί
όυ της ε
δρας της αναθε
τόυσας αρχη
 ς60. Τό αυτό
  ίσχυ
 εί καί σε πε-
ρί
πτωση σίωπηρη
 ς από
 ρρίψης της πρόδίκαστίκη
 ς πρόσφυγη
 ς από
  την Α.Ε.Π.Π. Δίκαί
ωμα α
 σκησης
τόυ ως α
 νω ε
νδίκόυ βόηθη
 ματός ε
χεί καί η αναθε
τόυσα αρχη
 , αν η Α.Ε.Π.Π. κα
 νεί δεκτη
  την πρόδίκα-
στίκη
  πρόσφυγη
 , αλλα
  καί αυτό
 ς τόυ όπόί
όυ ε
χεί γί
νεί εν με
ρεί δεκτη
  η πρόδίκαστίκη
  πρόσφυγη
 .

Με  την  από
 φαση  της  ΑΕΠΠ  λόγί
ζόνταί  ως  συμπρόσβαλλό
 μενες  καί  ό
 λες  όί  συναφεί
ς  πρός  την
ανωτε
ρω  από
 φαση  πρα
 ξείς  η
  παραλεί
ψείς  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς,  εφό
 σόν  ε
χόυν  εκδόθεί
  η

συντελεστεί
 αντίστόί
χως ε
ως τη συζη
 τηση της ως α
 νω αί
τησης στό Δίκαστη
 ρίό.

Η  αί
τηση  αναστόλη
 ς  καί  ακυ
 ρωσης  περίλαμβα
 νεί  μό
 νό  αίτία
 σείς  πόυ  εί
χαν  πρόταθεί
  με  την
πρόδίκαστίκη
  πρόσφυγη
  η
  αφόρόυ
 ν  στη  δίαδίκασί
α  ενω
 πίόν  της  Α.Ε.Π.Π.  η
  τό  περίεχό
 μενό  των
απόφα
 σεω
 ν της. Η αναθε
τόυσα αρχη
 , εφό
 σόν ασκη
 σεί την αί
τηση της παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 372 τόυ ν.
4412/2016, μπόρεί
  να πρόβα
 λεί καί όψίγενεί
ς ίσχυρίσμόυ
 ς αναφόρίκα
  με τόυς επίτακτίκόυ
 ς λό
 γόυς
δημόσί
όυ συμφε
ρόντός, όί όπόί
όί καθίστόυ
 ν αναγκαί
α την α
 μεση ανα
 θεση της συ
 μβασης.61

Η ως α
 νω αί
τηση κατατί
θεταί στό ως αρμό
 δίό δίκαστη
 ρίό με
σα σε πρόθεσμί
α δε
κα (10) ημερω
 ν από

κόίνόπόί
ηση η
  την πλη
 ρη γνω
 ση της από
 φασης η
  από
  την παρε
λευση της πρόθεσμί
ας γία την ε
κδόση
της από
 φασης επί
  της πρόδίκαστίκη
 ς  πρόσφυγη
 ς,  ενω
  η  δίκα
 σίμός γία την εκδί
καση της αί
τησης
ακυ
 ρωσης δεν πρε
πεί να απε
χεί πε
ραν των εξη
 ντα (60) ημερω
 ν από
  την κατα
 θεση τόυ δίκόγρα
 φόυ.62

Αντί
γραφό της αί
τησης με κλη
 ση κόίνόπόίεί
ταί με τη φρόντί
δα τόυ αίτόυ
 ντός πρός την Α.Ε.Π.Π., την
αναθε
τόυσα αρχη
 ,  αν δεν ε
χεί  ασκη
 σεί  αυτη
  την αί
τηση,  καί πρός κα
 θε τρί
τό ενδίαφερό
 μενό,  την
κλη
 τευση τόυ όπόί
όυ δίατα
 σσεί με πρα
 ξη τόυ ό Πρό
 εδρός η
  ό πρόεδρευ
 ων τόυ αρμό
 δίόυ Δίκαστηρί
όυ
η
  Τμη
 ματός ε
ως την επό
 μενη ημε
ρα από
  την κατα
 θεση της αί
τησης. Ο αίτω
 ν υπόχρεόυ
 ταί επί
  πόίνη

απαραδε
κτόυ τόυ ενδί
κόυ βόηθη
 ματός να πρόβεί
 στίς παραπα
 νω κόίνόπόίη
 σείς εντό
 ς απόκλείστίκη
 ς
πρόθεσμί
ας δυ
 ό (2) ημερω
 ν από
  την ε
κδόση καί την παραλαβη
  της ως α
 νω πρα
 ξης τόυ Δίκαστηρί
όυ.
Εντό
 ς  απόκλείστίκη
 ς  πρόθεσμί
ας  δε
κα  (10)  ημερω
 ν  από
  την  ως  α
 νω  κόίνόπόί
ηση  της  αί
τησης
κατατί
θεταί  η  παρε
μβαση  καί  δίαβίβα
 ζόνταί  ό  φα
 κελός  καί  όί  από
 ψείς  των  παθητίκω
 ς
νόμίμόπόίόυ
 μενων. Εντό
 ς  της ί
δίας πρόθεσμί
ας  κατατί
θενταί στό Δίκαστη
 ρίό καί τα στόίχεί
α  πόυ
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υπόστηρί
ζόυν τόυς ίσχυρίσμόυ
 ς των δίαδί
κων.

Επίπρό
 σθετα, η παρε
μβαση κόίνόπόίεί
ταί με επίμε
λεία τόυ παρεμβαί
νόντός στα λόίπα
  με
ρη της δί
κης
εντό
 ς δυ
 ό (2) ημερω
 ν από
  την κατα
 θεση
  της, αλλίω
 ς λόγί
ζεταί ως απαρα
 δεκτη. Τό δίατακτίκό
  της
δίκαστίκη
 ς από
 φασης εκδί
δεταί εντό
 ς δεκαπε
ντε (15) ημερω
 ν από
  τη συζη
 τηση της αί
τησης η
  από

την πρόθεσμί
α γία την υπόβόλη
  υπόμνημα
 των.

Η πρόθεσμί
α γία την α
 σκηση καί η α
 σκηση της αί
τησης ενω
 πίόν τόυ αρμόδί
όυ δίκαστηρί
όυ κωλυ
 όυν
τη  συ
 ναψη  της  συ
 μβασης  με
χρί  την  ε
κδόση  της  όρίστίκη
 ς  δίκαστίκη
 ς  από
 φασης,  εκτό
 ς  εα
 ν  με
πρόσωρίνη
  δίαταγη
  ό  αρμό
 δίός  δίκαστη
 ς  απόφανθεί
  δίαφόρετίκα
 .  Επί
σης,  η  πρόθεσμί
α  γία  την
α
 σκηση  καί  η  α
 σκηση
  της  αί
τησης  κωλυ
 όυν  την  πρό
 όδό  της  δίαδίκασί
ας  ανα
 θεσης  γία  χρόνίκό

δία
 στημα δεκαπε
ντε (15) ημερω
 ν από
  την α
 σκηση της αί
τησης, εκτό
 ς εα
 ν με την πρόσωρίνη
  δίαταγη

ό αρμό
 δίός δίκαστη
 ς απόφανθεί
 δίαφόρετίκα
 63. Γία την α
 σκηση της αίτη
 σεως κατατί
θεταί παρα
 βόλό,
συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.  

Αν ό ενδίαφερό
 μενός δεν αίτη
 θηκε η
  αίτη
 θηκε ανεπίτυχω
 ς την αναστόλη
  καί η συ
 μβαση υπόγρα
 φηκε
καί η εκτε
λεση
  της όλόκληρω
 θηκε πρίν από
  τη συζη
 τηση της αί
τησης, εφαρμό
 ζεταί αναλό
 γως η παρ.
2 τόυ α
 ρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989. 

Αν  τό  δίκαστη
 ρίό  ακυρω
 σεί  πρα
 ξη  η
  παρα
 λείψη  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  μετα
  τη  συ
 ναψη  της
συ
 μβασης, τό κυ
 ρός της τελευταί
ας δεν θί
γεταί, εκτό
 ς αν πρίν από
  τη συ
 ναψη αυτη
 ς εί
χε ανασταλεί
 η
δίαδίκασί
α  συ
 ναψης  της  συ
 μβασης.  Στην  περί
πτωση  πόυ  η  συ
 μβαση  δεν  εί
ναί  α
 κυρη,  ό
ενδίαφερό
 μενός δίκαίόυ
 ταί να αξίω
 σεί απόζημί
ωση, συ
 μφωνα με τα αναφερό
 μενα στό α
 ρθρό 373 τόυ
ν. 4412/2016.

Με την επίφυ
 λαξη των δίατα
 ξεων τόυ ν. 4412/2016, γία την εκδί
καση των δίαφόρω
 ν τόυ παρό
 ντός
α
 ρθρόυ εφαρμό
 ζόνταί όί δίατα
 ξείς τόυ π.δ. 18/1989.

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

Σχετίκα
  με την υπόγραφη
  τόυ συμφωνητίκόυ
 , ίσχυ
 όυν τα πρόβλεπό
 μενα στίς παρ. 4,  5, 7, 8 τόυ
α
 ρθρόυ 105 καθω
 ς καί στό α
 ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα   ε
γγραφα  της  συ
 μβασης  με  βα
 ση  τα  όπόί
α  θα  εκτελεσθεί
  τό  ε
ργό  εί
ναί  τα  αναφερό
 μενα
παρακα
 τω.  Σε  περί
πτωση  ασυμφωνί
ας  των  περίεχόμε
νων  σε  αυτα
  ό
 ρων,  η  σείρα
  ίσχυ
 ός
καθόρί
ζεταί  ως κατωτε
ρω: 

1. Τό  συμφωνητίκό
 ,  συμπερίλαμβανόμε
νων  των  παρασχεθείσω
 ν  εξηγη
 σεων  τόυ
όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α, συ
 μφωνα με τα α
 ρθρα 88 καί 89 τόυ ν. 4412/2016, ίδί
ως ως πρός τόν
πρόσδίόρίσμό
  όίκόνόμίκω
 ν μεγεθω
 ν με τίς όπόί
ες ό ανα
 δόχός δίαμό
 ρφωσε την πρόσφόρα

τόυ,
2. Η παρόυ
 σα πρό
 σκληση.
3. Η Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 .
4. Τό Τίμόλό
 γίό Δημόπρα
 τησης   
5. Η Είδίκη
  Συγγραφη
  Υπόχρεω
 σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνίκη
  Συγγραφη
  Υπόχρεω
 σεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκε
ς Πρόδίαγραφε
ς καί τα 

Παραρτη
 ματα τόυς, 
7. Η Τεχνίκη
  Περίγραφη
  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυ; πόλόγίσμό
 ς Δημόπρα
 τησης  .
9. Οί εγκεκρίμε
νες μελε
τες τόυ ε
ργόυ. 
10.  Τό εγκεκρίμε
νό Χρόνόδία
 γραμμα κατασκευη
 ς τόυ ε
ργόυ.

Τα ανωτε
ρω ε
γγραφα της συ
 μβασης ίσχυ
 όυν,  ό
 πως δίαμόρφω
 θηκαν,  με  τίς  συμπληρωματίκε
ς
πληρόφόρί
ες  καί  δίευκρίνί
σείς  πόυ  παρασχε
θηκαν  από
  την  αναθε
τόυσα  αρχη
  επί
  ό
 λων  των
ανωτε
ρω.
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  ε
γγραφα  της  συ
 μβασης  συντα
 σσόνταί  υπόχρεωτίκα
  στην  ελληνίκη
  γλω
 σσα  καί
πρόαίρετίκα
  καί σε α
 λλες γλω
 σσες, συνόλίκα
  η
  μερίκα
 . Σε περί
πτωση ασυμφωνί
ας μεταξυ
  των
τμημα
 των  των  εγγρα
 φων  της  συ
 μβασης  πόυ  ε
χόυν  συνταχθεί
  σε  περίσσό
 τερες  γλω
 σσες,
επίκρατεί
 η ελληνίκη
  ε
κδόση64. Τυχό
 ν πρόδίκαστίκε
ς πρόσφυγε
ς υπόβα
 λλόνταί στην ελληνίκη

γλω
 σσα.

6.2. Οί πρόσφόρε
ς καί τα περίλαμβανό
 μενα σε αυτε
ς στόίχεί
α, καθω
 ς καί τα απόδείκτίκα
  ε
γγραφα
συντα
 σσόνταί  στην ελληνίκη
  γλω
 σσα η
  συνόδευ
 όνταί  από
  επί
σημη μετα
 φραση
  τόυς στην
ελληνίκη
  γλω
 σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπα
  δημό
 σία ε
γγραφα καί δίκαίόλόγητίκα
  εφαρμό
 ζεταί η Συνθη
 κη της Χα
 γης της
5.10.1961, πόυ κυρω
 θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό
4.2.β)  της  παρόυ
 σας. Τα  αλλόδαπα
  δημό
 σία  καί  ίδίωτίκα
  ε
γγραφα  συνόδευ
 όνταί  από

μετα
 φραση
  τόυς στην ελληνίκη
  γλω
 σσα επίκυρωμε
νη εί
τε από
  πρό
 σωπό αρμό
 δίό κατα
  τίς
δίατα
 ξείς  της  εθνίκη
 ς  νόμόθεσί
ας  εί
τε  από
  πρό
 σωπό κατα
  νό
 μό  αρμό
 δίό  της  χω
 ρας  στην
όπόί
α ε
χεί συνταχθεί
 τό ε
γγραφό65 καί γί
νόνταί απόδεκτα
  συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα, όμόί
ως,
στό α
 ρθρό 4.2.β) της παρόυ
 σας.  

6.4.    [Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α., άλλως διαγράφεται:]
      Ενημερωτίκα
  καί  τεχνίκα
  φυλλα
 δία  καί  α
 λλα  ε
ντυπα-εταίρίκα
  η
  μη  –  με  είδίκό
  τεχνίκό


περίεχό
 μενό, δηλαδη
  ε
ντυπα με αμίγω
 ς τεχνίκα
  χαρακτηρίστίκα
 , ό
 πως αρίθμόυ
 ς, απόδό
 σείς
σε δίεθνεί
ς μόνα
 δες, μαθηματίκόυ
 ς τυ
 πόυς καί σχε
δία, πόυ εί
ναί δυνατό
 ν να δίαβαστόυ
 ν σε
κα
 θε γλω
 σσα καί δεν εί
ναί απαραί
τητη η μετα
 φραση
  τόυς, 66 μπόρόυ
 ν να υπόβα
 λλόνταί σε
α
 λλη γλω
 σσα, χωρί
ς να συνόδευ
 όνταί από
  μετα
 φραση στην ελληνίκη
 .

6.5. Η  επίκόίνωνί
α  με  την  αναθε
τόυσα  αρχη
 ,  καθω
 ς  καί  μεταξυ
  αυτη
 ς  καί  τόυ  αναδό
χόυ,  θα
γί
νόνταί υπόχρεωτίκα
  στην ελληνίκη
  γλω
 σσα.

6.6        Κατα
  παρε
κκλίση, γί
νεταί δεκτη
  η υπόβόλη
  των ακό
 λόυθων:
               ………………
              (ενός  ή  περισσότερων στοιχείων των προσφορών,  των δικαιολογητικών κατακύρωσης

συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο) 
στην …………….. γλω
 σσα  (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρί
ς να απαίτεί
ταί επίκυ
 ρωση
  τόυς, στό με
τρό
πόυ  τα  ανωτε
ρω  ε
γγραφα  εί
ναί  καταχωρίσμε
να  σε  επί
σημόυς  ίστό
 τόπόυς  φόρε
ων
πίστόπόί
ησης, στόυς όπόί
όυς υπα
 ρχεί ελευ
 θερη πρό
 σβαση, με
σω δίαδίκτυ
 όυ, καί εφό
 σόν ό
όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας παραπε
μπεί σε αυτόυ
 ς, πρόκείμε
νόυ η επαλη
 θευση της ίσχυ
 ός τόυς να
εί
ναί ευχερη
 ς γία την αναθε
τόυσα αρχη
 67. 
[η  παρούσα παράγραφος 6.6   τίθεται,  κατά τη διακριτική ευχέρεια  της αναθέτουσας  αρχής,
άλλως διαγράφεται].

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Γία την ανα
 θεση δημόπρα
 τηση τόυ ε
ργόυ, την εκτε
λεση της συ
 μβασης καί την κατασκευη
  τόυ,
εφαρμό
 ζόνταί όί δίατα
 ξείς των παρακα
 τω νόμόθετημα
 των, ό
 πως ίσχυ
 όυν:

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

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

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

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

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

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

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 68

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
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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 )69

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

24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Β΄  466/8-2-2021)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7.2  Οί σε εκτε
λεση των ανωτε
ρω δίατα
 ξεων εκδόθεί
σες κανόνίστίκε
ς πρα
 ξείς70, καθω
 ς καί λόίπε
ς

δίατα
 ξείς πόυ αναφε
ρόνταί ρητα
  η
  απόρρε
όυν από
  τα όρίζό
 μενα στα συμβατίκα
  τευ
 χη της πα-
ρόυ
 σας καθω
 ς καί τό συ
 νόλό των δίατα
 ξεων τόυ ασφαλίστίκόυ
 , εργατίκόυ
 , περίβαλλόντίκόυ

καί  φόρόλόγίκόυ
  δίκαί
όυ καί γενίκό
 τερα κα
 θε δία
 ταξη (Νό
 μός,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  καί ερμηνευτίκη

εγκυ
 κλίός πόυ δίε
πεί την ανα
 θεση καί εκτε
λεση τόυ ε
ργόυ της παρόυ
 σας συ
 μβασης, ε
στω καί
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αν δεν αναφε
ρόνταί ρητα
 .

7.3    Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της πρόσκλησης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης πρόσκλησης) 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. Τό ε
ργό χρηματόδότεί
ταί από
  τό ΠΔΕ ΣΑΕ 055 71

Τό  ε
ργό υπό
 κείταί  στίς  κρατη
 σείς72 πόυ  πρόβλε
πόνταί  γία  τα  ε
ργα  αυτα
 ,
περίλαμβανόμε
νης  της  κρα
 τησης  υ
 ψόυς  0,07  %  υπε
ρ  των  λείτόυργίκω
 ν  αναγκω
 ν  της
Ενίαί
ας  Ανεξα
 ρτητης  Αρχη
 ς  Δημόσί
ων  Συμβα
 σεων,  συ
 μφωνα  με  τό  α
 ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/201173,  της  κρα
 τησης υ
 ψόυς 0,06  % υπε
ρ  των λείτόυργίκω
 ν  αναγκω
 ν  της  Αρχη
 ς
Εξε
τασης  Πρόδίκαστίκω
 ν  Πρόσφυγω
 ν,  συ
 μφωνα  με  τό  α
 ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, της κρα
 τησης 6‰, συ
 μφωνα με τίς δίατα
 ξείς τόυ α
 ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ'
τόυ ν.  4412/2016 καί της υπ' αρίθμ.  ΔΝΣγ/όίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από
 φασης τόυ
Υπόυργόυ
  Υπόδόμω
 ν  καί  Μεταφόρω
 ν  (Β'  2235), της  κρα
 τησης  2,5‰  υπε
ρ  της
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ
 μφωνα με τίς δίατα
 ξείς τόυ α
 ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016
καί  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 από
 φασης  τόυ  Υπόυργόυ
  Υπόδόμω
 ν  καί
Μεταφόρω
 ν  (Β'  2780),  καθω
 ς  καί  της κρα
 τησης υ
 ψόυς 0,02% υπε
ρ  της ανα
 πτυξης καί
συντη
 ρησης τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016. 

    (η  τελευταία  κράτηση  πραγματοποιείται  από  τη  έκδοση  της  προβλεπόμενης  κοινής
υπουργικής απόφασης).

8.2. Τα γενίκα
  ε
ξόδα, ό
 φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό
 χόυ καί όί επίβαρυ
 νσείς από
  φό
 ρόυς, δασμόυ
 ς
κ.λ.π.  καθόρί
ζόνταί  στό  αντί
στόίχό  α
 ρθρό  της  Ε.Σ.Υ.  Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ
 νεί  τόν  Κυ
 ρίό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οί πληρωμε
ς θα γί
νόνταί συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 καί τό αντί
στόίχό
α
 ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη
  τόυ εργόλαβίκόυ
  τίμη
 ματός θα γί
νεταί σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθε
τόυσα αρχη
 74 τηρω
 ντας τίς αρχε
ς της ί
σης μεταχεί
ρίσης καί της δίαφα
 νείας, ζητα
  από
  τόυς
πρόσφε
ρόντες  όίκόνόμίκόυ
 ς  φόρεί
ς,  ό
 ταν  όί  πληρόφόρί
ες  η
  η  τεκμηρί
ωση  πόυ  πρε
πεί  να
υπόβα
 λλόνταί  εί
ναί  η
  εμφανί
ζόνταί  ελλίπεί
ς  η
  λανθασμε
νες,  συμπερίλαμβανόμε
νων  εκεί
νων  στό
ΕΕΕΣ, η
  ό
 ταν λεί
πόυν συγκεκρίμε
να ε
γγραφα, να υπόβα
 λλόυν, να συμπληρω
 νόυν, να απόσαφηνί
ζόυν
η
  να όλόκληρω
 νόυν τίς σχετίκε
ς πληρόφόρί
ες η
  τεκμηρί
ωση, εντό
 ς πρόθεσμί
ας ό
χί μίκρό
 τερης των
δε
κα (10) ημερω
 ν καί ό
χί μεγαλυ
 τερης των εί
κόσί (20) ημερω
 ν από
  την ημερόμηνί
α κόίνόπόί
ησης σε
αυτόυ
 ς της σχετίκη
 ς πρό
 σκλησης, με
σω της λείτόυργίκό
 τητας « Επίκόίνωνί
α» τόυ υπόσυστη
 ματός,
συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στίς δίατα
 ξείς των α
 ρθρων  102 καί 103  τόυ ν. 4412/2016.
Η  συμπλη
 ρωση  η
  η  απόσαφη
 νίση  ζητεί
ταί  καί  γί
νεταί  απόδεκτη
  υπό
  την  πρόυ; πό
 θεση  ό
 τί  δεν
τρόπόπόίεί
ταί  η  πρόσφόρα
  τόυ  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α  καί  ό
 τί  αφόρα
  σε  στόίχεί
α  η
  δεδόμε
να,  των
όπόί
ων εί
ναί αντίκείμενίκα
  εξακρίβω
 σίμός ό πρόγενε
στερός χαρακτη
 ρας σε σχε
ση με τό πε
ρας της
καταληκτίκη
 ς  πρόθεσμί
ας  παραλαβη
 ς  πρόσφόρω
 ν.  Τα  ανωτε
ρω  ίσχυ
 όυν  κατ΄  αναλόγί
αν  καί  γία
τυχό
 ν  ελλεί
πόυσες  δηλω
 σείς,  υπό
  την  πρόυ; πό
 θεση  ό
 τί  βεβαίω
 νόυν  γεγόνό
 τα  αντίκείμενίκω
 ς
εξακρίβω
 σίμα.75

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
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(γία ε
ργα πόυ χρηματόδότόυ
 νταί από
  τόν Τακτίκό
  Πρόυ; πόλόγίσμό
 )

Γία  την  παρόυ
 σα  δίαδίκασί
α  ε
χεί  εκδόθεί
  η  από
 φαση  με  αρ.πρωτ.   ….................  γία  την  ανα
 ληψη
υπόχρε
ωσης/ε
γκρίση  δε
σμευσης  πί
στωσης  γία  τό  όίκόνόμίκό
  ε
τός  202.....  καί  με  αρ.   .........
καταχω
 ρηση στό βίβλί
ό εγκρί
σεων καί εντόλω
 ν πληρωμη
 ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρω
 νεταί καί ό αρίθμό
 ς
της  από
 φασης  ε
γκρίσης  της  πόλυετόυ
 ς  ανα
 ληψης  σε  περί
πτωση  πόυ  η  δαπα
 νη  εκτεί
νεταί  σε
περίσσό
 τερα τόυ ενό
 ς όίκόνόμίκα
  ε
τη, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).76 

Ή 

(γία ε
ργα πόυ χρηματόδότόυ
 νταί από
  τόν Πρό
γραμμα Δημόσί
ων Επενδυ
 σεων)

Γία την παρόυ
 σα δίαδίκασί
α ε
χεί εκδόθεί
  η με αρ. πρωτ. Α /1013 (ΑΔΑ: ΨΛΓ9ΩΕΗ-8ΦΗ) Από
 φαση
του  Δημάρχου  Καρδίτσας γία  την  ε
γκρίση  δε
σμευσης  πρόυ; πόλόγίσμόυ
  πόσόυ
  74.400,00 €
(συμπερίλαμβανόμε
νόυ τόυ ΦΠΑ) σε βα
 ρός τόυ ενα
 ρίθμόυ ε
ργόυ της ΣΑΕ 055, τόυ Π.Δ.Ε.  καί η υπ.
αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..) Από
 φαση ………………… με την όπόί
α εγκρί
θηκε η ΣΑΕ 016.

21



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τί
τλός τόυ ε
ργόυ εί
ναί: 
Αποκατάσταση της πλατείας Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου από ζημιές λόγω της θεομηνίας της 
18ης -19ης Σεπτεμβρίου 2020

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

Ο  πρόυ; πόλόγίσμό
 ς  δημόπρα
 τησης τόυ  ε
ργόυ  ανε
ρχεταί  σε77  60.000,00 Ευρώ καί
αναλυ
 εταί σε:
Δαπα
 νη Εργασίω
 ν 43.340,00  Ευρώ
Γενίκα
  ε
ξόδα καί Όφελός εργόλα
 βόυ
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.801,20 Ευρώ

Απρό
 βλεπτα78 (πόσόστόυ
  15% επί

της  δαπα
 νης  εργασίω
 ν  καί  τόυ
κόνδυλί
όυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.)  πόυ
αναλω
 νόνταί  συ
 μφωνα  με  τόυς
ό
 ρόυς τόυ α
 ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ
ν. 4412/2016. 

7.671,18 Ευρώ,

Απόλόγίστίκα
  
Γ.Ε. + Ο.Ε. Απόλόγίστίκω
 ν

0,00 Ευρώ 
0,00 Ευρώ

Στό ανωτε
ρω πόσό
  πρόβλε
πεταί αναθεω
 ρηση στίς τίμε
ς πόσόυ
  1.187,62  Ευρώ συ
 μφωνα
με τό α
 ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Ρη
 τρα πρό
 σθετης καταβόλη
 ς (πρίμ), (εφό
 σόν πρόβλε
πεταί), συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 149
τόυ ν. 4412/2016 καί τό α
 ρθρό 16 της παρόυ
 σας.

Η παρόυ
 σα συ
 μβαση δεν υπόδίαίρεί
ταί σε τμη
 ματα καί ανατί
θεταί ως ενίαί
ό συ
 νόλό γία
τόυς  ακό
 λόυθόυς  λό
γόυς:  αρτίό
 τητα  καί  πληρό
 τητα  κατασκευη
 ς,  χρό
 νός  υλόπόί
ησης
ε
ργόυ. Είδίκό
 τερα, όί εργασί
ες αφόρόυ
 ν αντίκεί
μενό ενίαί
ας μελε
της, ενω
  η εκτε
λεση των
εργασίω
 ν θα πρε
πεί να γί
νεί συντόνίσμε
να καί παρα
 λληλα γία την επίτυχη
  εκτε
λεση τόυ
ε
ργόυ.  Σημείω
 νεταί  ό
 τί  ενδεχό
 μενη  ανα
 θεση  τόυ  ε
ργόυ  σε  τμη
 ματα  θα  όδηγόυ
 σε  τό
πίθανό
 τερό  σε  δίαφόρετίκόυ
 ς  αναδό
χόυς,  με  απότε
λεσμα  σημαντίκα
  πρόβλη
 ματα
συντόνίσμόυ
 .79 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
                     Τ.Κ. Παλαίόκκλησί
όυ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Πρόβλε
πεταί να γί
νόυν όί εξη
 ς εργασί
ες: 
-  Καθαί
ρεση των υπαρχό
 ντων κυβό
 λίθων καί  μεταφόρα
  -  απόμα
 κρυνση αυτω
 ν  σε χω
 ρό πόυ θα
υπόδεί
ξεί η υπηρεσί
α.
- Επί
στρωση της πλατεί
ας με τσίμεντόκόνί
αμα πα
 χόυς 3,00cm.
- Επί
στρωση αυτη
 ς με τσίμεντό
 πλακες απλόυ
  σχεδί
όυ πλευρα
 ς α
 νω των 30 εκατ.
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Επισημαίνεται ό
 τί, τό φυσίκό
  καί όίκόνόμίκό
  αντίκεί
μενό των δημόπρατόυ
 μενων ε
ργων δεν πρε
πεί
να μεταβα
 λλεταί όυσίωδω
 ς κατα
  τη δία
 ρκεία εκτε
λεσης της συ
 μβασης, κατα
  τα όρίζό
 μενα στην παρ.
4 τόυ α
 ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό
 τητα μεταβόλη
 ς υφί
σταταί, μό
 νό υπό
  τίς πρόυ; πόθε
σείς των
α
 ρθρων 13280 καί 156 ν. 4412/2016. 

Επίτρε
πεταί η χρη
 ση των «επί
 ε
λασσόν» δαπανω
 ν με τόυς ακό
 λόυθόυς ό
 ρόυς καί περίόρίσμόυ
 ς:

 Δεν τρόπόπόίεί
ταί τό «βασίκό
  σχε
δίό» της πρό
 σκλησης, όυ
 τε όί πρόδίαγραφε
ς τόυ ε
ργόυ, ό
 πως
περίγρα
 φόνταί στα συμβατίκα
  τευ
 χη, όυ
 τε καταργεί
ταί όμα
 δα εργασίω
 ν της αρχίκη
 ς συ
 μβασης. 

 Δεν θί
γεταί η πληρό
 τητα, πόίό
 τητα καί λείτόυργίκό
 τητα τόυ ε
ργόυ. 

 Δεν χρησίμόπόίεί
ταί γία την πληρωμη
  νε
ων εργασίω
 ν πόυ δεν υπη
 ρχαν στην αρχίκη
  συ
 μβαση. 

- Δεν υπερβαί
νεί η δαπα
 νη αυτη
 , κατα
  τόν τελίκό
  εγκεκρίμε
νό Ανακεφαλαίωτίκό
  Πί
νακα Εργασίω
 ν
τόυ ε
ργόυ,  πόσόστό
  εί
κόσί τόίς εκατό
  (20%) της συμβατίκη
 ς  δαπα
 νης όμα
 δας εργασίω
 ν  τόυ
ε
ργόυ  όυ
 τε,  αθρόίστίκα
 ,  πόσόστό
  δε
κα  τόίς  εκατό
  (10%)  της  δαπα
 νης  της  αρχίκη
 ς  αξί
ας
συ
 μβασης χωρί
ς  Φ.Π.Α.,  αναθεω
 ρηση τίμω
 ν  καί  απρό
 βλεπτες δαπα
 νες.  Στην αθρόίστίκη
  αυτη

ανακεφαλαί
ωση λαμβα
 νόνταί υπό
 ψη μό
 νό όί μεταφόρε
ς δαπα
 νης από
  μί
α όμα
 δα εργασίω
 ν σε
α
 λλη.
Τα  πόσα
  πόυ  εξόίκόνόμόυ
 νταί,  εφό
 σόν  υπερβαί
νόυν  τα  ανωτε
ρω  ό
 ρία  (20%  η
  καί  10%),
μείω
 νόυν ίσό
 πόσα τη δαπα
 νη της αξί
ας συ
 μβασης χωρί
ς Φ.Π.Α., αναθεωρη
 σείς καί απρό
 βλεπτες
δαπα
 νες. Γία τη χρη
 ση των «επί
  ε
λασσόν δαπανω
 ν» απαίτεί
ταί σε κα
 θε περί
πτωση η συ
 μφωνη
γνω
 μη  τόυ  Τεχνίκόυ
  Συμβόυλί
όυ,  υ
 στερα  από
  είση
 γηση  τόυ  φόρε
α  υλόπόί
ησης.
Ο  πρόυ; πόλόγίσμό
 ς  των  ε
ργων  στα  όπόί
α  εφαρμό
 ζεταί  η  παρα
 γραφός  αυτη
  αναλυ
 εταί  σε
Οόμα
 δες εργασίω
 ν, όί όπόί
ες συντί
θενταί από
  εργασί
ες πόυ υπα
 γόνταί σε ενίαί
α υπόσυ
 νόλα τόυ
τεχνίκόυ
  αντίκείμε
νόυ των ε
ργων, ε
χόυν παρό
 μόίό τρό
 πό κατασκευη
 ς καί επίδε
χόνταί τό ί
δίό
πόσόστό
  ε
κπτωσης στίς τίμε
ς μόνα
 δας τόυς.  Με την  με αρίθμ. ΔΝΣγ/όίκ.38107/ΦΝ 466/2017
Από
 φαση τόυ Υπόυργόυ
  Υπόδόμω
 ν καί Μεταφόρω
 ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» , η όπόί
α ε
χεί εφαρμόγη

σε ό
 λα τα ως α
 νω ε
ργα, πρόσδίόρί
ζόνταί όί όμα
 δες εργασίω
 ν ανα
  κατηγόρί
α ε
ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνόλίκη
  πρόθεσμί
α  εκτε
λεσης  τόυ  ε
ργόυ,  όρί
ζεταί  σε  τρεις  (3)  μήνες  από
  την  ημε
ρα
υπόγραφη
 ς της συ
 μβασης81

Αναλυτίκό
 τερα στόίχεί
α γία τίς πρόθεσμί
ες  τόυ ε
ργόυ αναφε
ρόνταί στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επίλόγη
  τόυ Αναδό
 χόυ, θα γί
νεί συ
 μφωνα με την «ανόίκτη
  δίαδίκασί
α» τόυ α
 ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 καί υπό
  τίς πρόυ; πόθε
σείς τόυ νό
 μόυ αυτόυ
 .

 
13.2 Η όίκόνόμίκη
  πρόσφόρα
  των δίαγωνίζόμε
νων, θα συνταχθεί
  καί υπόβληθεί
  συ
 μφωνα

με τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθω
 ς καί στην παρ. 3.5
περ. γ ε
ως στ της παρόυ
 σας. 

 . 
13.3 Κα
 θε πρόσφε
ρων μπόρεί
 να υπόβα
 λεί μό
 νό μί
α πρόσφόρα
 . 82

13.4 Δεν επίτρε
πεταί η υπόβόλη
  εναλλακτίκω
 ν πρόσφόρω
 ν.83

13.5 Δε γί
νόνταί δεκτε
ς πρόσφόρε
ς γία με
ρός τόυ αντίκείμε
νόυ της συ
 μβασης.

23



Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κρίτη
 ρίό  γία  την  ανα
 θεση  της  συ
 μβασης  εί
ναί  η  πλε
όν  συμφε
ρόυσα  από
  όίκόνόμίκη
  α
 πόψη
πρόσφόρα
  μό
 νό βα
 σεί τίμη
 ς (χαμηλό
 τερη τίμη
 ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γία την συμμετόχη
  στόν δίαγωνίσμό
  απαίτεί
ταί η κατα
 θεση από
  τόυς συμμετε
χόντες
όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς, κατα
  τόυς ό
 ρόυς της παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 72     τόυ ν. 4412/2016,
εγγυητίκη
 ς επίστόλη
 ς συμμετόχη
 ς, πόυ ανε
ρχεταί στό πόσό
  των ……...   (……,... ευρώ)
84  .  (συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως)   [  Σε περίπτωση υποδιαίρεσης της
σύμβασης σε τμήματα, αναγράφεται το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογιζόμενη
επί  της  εκτιμώμενης  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  του κάθε τμήματος.  Επίσης  στο  σημείο  αυτό
γίνεται παραπομπή σε σχετικό υπόδειγμα εφόσον υπάρχει].

                       Στην περί
πτωση ε
νωσης όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων, η εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς περίλαμβα
 νεί
καί τόν ό
 ρό ό
 τί η εγγυ
 ηση καλυ
 πτεί τίς υπόχρεω
 σείς ό
 λων των όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων
πόυ συμμετε
χόυν στην ε
νωση  .

                       
15.2                Οί εγγυητίκε
ς επίστόλε
ς συμμετόχη
 ς περίλαμβα
 νόυν, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 72 παρ.

12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα
 χίστόν τα ακό
 λόυθα στόίχεί
α:
                       α) την ημερόμηνί
α ε
κδόσης,
                       β) τόν εκδό
 τη,
                       γ)  την αναθε
τόυσα αρχη
  η
  τόν κυ
 ρίό τόυ ε
ργόυ η
  τό φόρε
α κατασκευη
 ς  τόυ ε
ργόυ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  , πρός τόν όπόί
ό απευθυ
 νόνταί,
                       δ) τόν αρίθμό
  της εγγυ
 ησης,
                       ε) τό πόσό
  πόυ καλυ
 πτεί η εγγυ
 ηση,
                       στ) την πλη
 ρη επωνυμί
α, τόν Α.Φ.Μ. καί τη δίευ
 θυνση τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α υπε
ρ

τόυ  όπόί
όυ  εκδί
δεταί  η  εγγυ
 ηση  (στην  περί
πτωση  ε
νωσης  αναγρα
 φόνταί  ό
 λα  τα
παραπα
 νω γία κα
 θε με
λός της ε
νωσης),
ζ)  τόυς  ό
 ρόυς  ό
 τί:  αα)  η  εγγυ
 ηση  παρε
χεταί  ανε
κκλητα  καί  ανεπίφυ
 λακτα,  ό  δε
εκδό
 της παραίτεί
ταί τόυ δίκαίω
 ματός της δίαίρε
σεως καί της δίζη
 σεως, καί ββ) ό
 τί σε
περί
πτωση  κατα
 πτωσης  αυτη
 ς,  τό  πόσό
  της  κατα
 πτωσης  υπό
 κείταί  στό  εκα
 στότε
ίσχυ
 όν  τε
λός  χαρτόση
 μόυ.   (  Η  υπόπερ.     αα΄  δεν  εφαρμό
 ζεταί  γία  τίς  εγγυη
 σείς  πόυ
παρε
χόνταί με γραμμα
 τίό τόυ Ταμεί
όυ Παρακαταθηκω
 ν καί Δανεί
ων).

                       η) τα στόίχεί
α της πρό
 σκλησης ( αρίθμό
 ς, ε
τός, τί
τλός ε
ργόυ ) καί την  καταληκτίκη

ημερόμηνί
α υπόβόλη
 ς πρόσφόρω
 ν,

                       θ) την ημερόμηνί
α λη
 ξης η
  τόν χρό
 νό ίσχυ
 ός της εγγυ
 ησης,
                       ί) την ανα
 ληψη υπόχρε
ωσης από
  τόν εκδό
 τη της εγγυ
 ησης να καταβα
 λεί τό πόσό
  της

εγγυ
 ησης όλίκα
  η
  μερίκα
  εντό
 ς πε
ντε (5) ημερω
 ν μετα
  από
  απλη
  ε
γγραφη είδόπόί
ηση
εκεί
νόυ πρός τόν όπόί
ό απευθυ
 νεταί.

                     (Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3                Η εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς πρε
πεί να ίσχυ
 εί τόυλα
 χίστόν γία τρία
 ντα (30) ημε
ρες μετα
  τη
λη
 ξη  τόυ  χρό
 νόυ  ίσχυ
 ός  της  πρόσφόρα
 ς  τόυ  α
 ρθρόυ  19  της  παρόυ
 σας,  η
 τόί  με
χρί
23/10/2021  , α
 λλως η πρόσφόρα
  απόρρί
πτεταί. Η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
, πρίν τη
λη
 ξη της πρόσφόρα
 ς, να ζητα
  από
  τόυς πρόσφε
ρόντες να παρατεί
νόυν, πρίν τη λη
 ξη
τόυς, τη δία
 ρκεία ίσχυ
 ός της πρόσφόρα
 ς καί της εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς.

15.4             Η εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς καταπί
πτεί, αν ό πρόσφε
ρων:
        απόσυ
 ρεί την πρόσφόρα
  τόυ κατα
  τη δία
 ρκεία ίσχυ
 ός αυτη
 ς, 
        παρε
χεί,  εν γνω
 σεί  τόυ,  ψευδη
  στόίχεί
α η
  πληρόφόρί
ες πόυ αναφε
ρόνταί  στό
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α
 ρθρό 22 
        δεν  πρόσκόμί
σεί  εγκαί
ρως  τα  πρόβλεπό
 μενα  στό  α
 ρθρό  23  της  παρόυ
 σας

δίκαίόλόγητίκα

        στίς περίπτω
 σείς των παρ. 3, 4 καί 5 τόυ α
 ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περί


πρό
 σκλησης  γία  υπόβόλη
  δίκαίόλόγητίκω
 ν  από
  τόν  πρόσωρίνό
  ανα
 δόχό,  αν,
κατα
  τόν ε
λεγχό των παραπα
 νω δίκαίόλόγητίκω
 ν,  συ
 μφωνα με τα α
 ρθρό 4.2
της παρόυ
 σας, δίαπίστωθεί
  ό
 τί τα στόίχεί
α πόυ δηλω
 θηκαν στό ΕΕΕΣ εί
ναί εκ
πρόθε
σεως απατηλα
 , η
  ό
 τί ε
χόυν υπόβληθεί
 πλαστα
  απόδείκτίκα
  στόίχεί
α, η
  αν,
από
  τα  παραπα
 νω  δίκαίόλόγητίκα
  πόυ  πρόσκόμί
σθηκαν  νόμί
μως  καί
εμπρόθε
σμως, δεν απόδείκνυ
 εταί η μη συνδρόμη
  των λό
 γων απόκλείσμόυ
  τόυ
α
 ρθρόυ 18 η
  η πλη
 ρωση μίας η
  περίσσό
 τερων από
  τίς απαίτη
 σείς των,

        δεν πρόσε
λθεί εγκαί
ρως γία υπόγραφη
  τόυ συμφωνητίκόυ
 .
        υπόβα
 λεί  μη κατα
 λληλη πρόσφόρα
  με  την ε
ννόία της περ.  46 της παρ.  1  τόυ

α
 ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016
        δεν  ανταπόκρίθεί
  στη  σχετίκη
  πρό
 σκληση  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  εντό
 ς  της

πρόβλεπό
 μενης, στό α
 ρθρό 4.1 (η) πρόθεσμί
ας καί δεν υπόβα
 λλεί εξηγη
 σείς, σε
περί
πτωση ασυνη
 θίστα χαμηλη
 ς πρόσφόρα
 ς  85

                     
15.5                 Η εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς επίστρε
φεταί στόν ανα
 δόχό με την πρόσκό
 μίση της εγγυ
 ησης
                       καλη
 ς εκτε
λεσης.
                       Η εγγυ
 ηση συμμετόχη
 ς επίστρε
φεταί στόυς λόίπόυ
 ς πρόσφε
ρόντες, συ
 μφωνα με τα

είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016  86  .

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

16.1 [συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής]
 ΔΕΝ  Πρόβλε
πεταί  η  χόρη
 γηση  πρόκαταβόλη
 ς  στόν  Ανα
 δόχό87  πόσόυ
  ί
σό  με  ………………………
(συμπληρω
 νεταί  αρίθμητίκω
 ς  καί  όλόγρα
 φως),  υπό
  την  πρόυ; πό
 θεση  της  καταβόλη
 ς  από
  τόν
ανα
 δόχό ίσό
 πόσης εγγυ
 ησης πρόκαταβόλη
 ς. 

Η χόρηγόυ
 μενη πρόκαταβόλη
  εί
ναί ε
ντόκη από
  την ημερόμηνί
α καταβόλη
 ς της στόν ανα
 δόχό. Γία τό
πόσό
  αυτό
  βαρυ
 νεταί  ό  ανα
 δόχός  με  τό
 κό,  ό  όπόί
ός  υπόλόγί
ζεταί  με  πόσόστό
  επίτόκί
όυ  πόυ
ανε
ρχεταί  σε  πόσόστό
  ί
σό  με  τό  μίκρό
 τερό  επίτό
 κίό  των  εντό
 κων  γραμματί
ων  τόυ  Δημόσί
όυ
δωδεκα
 μηνης η
 , αν δεν εκδί
δόνταί τε
τόία, εξα
 μηνης δία
 ρκείας πρόσαυξημε
νό κατα
  0,25 πόσόστίαί
ες
μόνα
 δες. Τό επίτό
 κίό μπόρεί
  να αναπρόσαρμό
 ζεταί με κόίνη
  από
 φαση των Υπόυργω
 ν Οίκόνόμίκω
 ν
καί Υπόδόμω
 ν καί Μεταφόρω
 ν. ………………….  88

Η  πρόκαταβόλη
  καί  η  εγγυ
 ηση  πρόκαταβόλη
 ς  μπόρόυ
 ν  να  χόρηγόυ
 νταί  τμηματίκα
 .  Η
πρόκαταβόλη
  απαγόρευ
 εταί  να  χρησίμόπόίηθεί
  γία  δαπα
 νες  πόυ  δεν  σχετί
ζόνταί,  α
 μεσα  η

ε
μμεσα, με τό αντίκεί
μενό της συ
 μβασης.

Η  από
 σβεση  της  πρόκαταβόλη
 ς  καί  η  επίστρόφη
  της  εγγυ
 ησης  πρόκαταβόλη
 ς
πραγματόπόίόυ
 νταί,  συ
 μφωνα  με  τίς  δίατα
 ξείς  των  α
 ρθρων  72  καί  150  τόυ  ν.  4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής)  89  .

Η εγγυητίκη
  επίστόλη
  πρόκαταβόλη
 ς  καταπί
πτεί με αίτίόλόγημε
νη από
 φαση της αναθε
τόυσας
αρχη
 ς, η όπόί
α εκδί
δεταί μετα
  από
  πρόηγόυ
 μενη είση
 γηση της Δίευθυ
 νόυσας Υπηρεσί
ας  90  .

16.2  [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος
άνω  αυτής  της  αξίας,  που  δημοσιεύονται  από  την  01-09-2021  και  εφεξής  προβλέπεται
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υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 01-
06-2021 έως και 31-08-2021 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση
πρόσθετης  καταβολής  είναι  προαιρετική,  οπότε  και  προσαρμόζεται  αναλόγως  το  παρόν
σημείο της πρόσκλησης]  

Γία  την  ταχυ
 τερη,  σε  σχε
ση  με  τη  συμβατίκη
  πρόθεσμί
α,  εκτε
λεσης  τόυ  παρό
 ντός  ε
ργόυ  (η
  τόυ
τμη
 ματό
 ς τόυ ……………………. σε περί
πτωση υπόδίαί
ρεσης της συ
 μβασης σε τμη
 ματα) πρόβλε
πεταί  η
χόρη
 γηση  πρό
 σθετης  καταβόλη
 ς  (πρίμ)   στόν  Ανα
 δόχό  πόσόστόυ
  ……………….…%  91    επί
  της  της
αρχίκη
 ς  συμβατίκη
 ς  αξί
ας,  μη  συμπερίλαμβανόμε
νόυ  τόυ  ΦΠΑ,  εφό
 σόν  ό  χρό
 νός  παρα
 δόσης  τόυ
ε
ργόυ (η
  τόυ τμη
 ματός….σε περί
πτωση υπόδίαί
ρεσης της συ
 μβασης σε τμη
 ματός) εί
ναί μίκρό
 τερός
κατα
  δε
κα τόίς εκατό
  (10%) τόυ πρόβλεπό
 μενόυ στη συ
 μβαση.  

16.3  Στην περί
πτωση αυτη
 ν, γία την πληρωμη
  της πρό
 σθετης καταβόλη
 ς απαίτεί
ταί η πρόηγόυ
 μενη
ε
κδόση από
 φασης τόυ αρμό
 δίόυ απόφαίνόμε
νόυ όργα
 νόυ, μετα
  από
  γνω
 μη τόυ αρμό
 δίόυ τεχνίκόυ

συμβόυλί
όυ,  η
 τόί  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  καί,  σε  περί
πτωση  πόυ  δεν  υπα
 ρχεί,  τόυ  τεχνίκόυ

συμβόυλί
όυ της Γενίκη
 ς Γραμματεί
ας Υπόδόμω
 ν. 

16.4 Η  πρό
 σθετη  καταβόλη
  καταβα
 λλεταί  με  την  εμπρό
 θεσμη  όλόκλη
 ρωση  τόυ  συμβατίκόυ

αντίκείμε
νόυ. Η πρό
 σθετη καταβόλη
  θεωρεί
ταί συμπληρωματίκό
  εργόλαβίκό
  αντα
 λλαγμα, εγκρί
νεταί
αναλό
γως,  ως  τρόπόπόί
ηση  της  συ
 μβασης,  βα
 σεί  της  περ.  α’  της  παρ.  1  τόυ  α
 ρθρόυ  132 τόυ  ν.
4412/2016 καί περίλαμβα
 νεταί σε είδίκό
  λόγαρίασμό
 , πόυ υπόβα
 λλεί ό ανα
 δόχός μετα
  την ε
κδόση
βεβαί
ωσης περα
 τωσης εργασίω
 ν  καί  την αναγραφη
  σε αυτη
  της ταχυ
 τερης εκτε
λεσης τόυ ε
ργόυ
συ
 μφωνα με τόυς είδίκό
 τερόυς ό
 ρόυς των εγγρα
 φων της συ
 μβασης.

16.5 Οί  απόφα
 σείς  γία  παρατα
 σείς  πρόθεσμίω
 ν  ρυθμί
ζόυν  κα
 θε  θε
μα,  πόυ  σχετί
ζεταί  με  την
πρό
 σθετη αυτη
  καταβόλη
  καί ίδίαί
τερα, αν μετατί
θεταί, μερίκα
  η
  όλίκα
 , ό κρί
σίμός, γία την πρό
 σθετη
καταβόλη
 , χρό
 νός, με σαφη
  καί εμπερίστατωμε
νη αίτίόλόγί
α, πρόκείμε
νόυ να δίκαίόυ
 ταί ό ανα
 δόχός
πρό
 σθετη αμόίβη
 , κατα
  τα όρίζό
 μενα ανωτε
ρω,, υπό
  τόν ό
 ρό ό ανα
 δόχός να εί
ναί πλη
 ρως ανυπαί
τίός
γία τίς χόρηγηθεί
σες παρατα
 σείς.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Γία την υπόγραφη
  της συ
 μβασης απαίτεί
ταί η παρόχη
  εγγυ
 ησης καλη
 ς εκτε
λεσης, συ
 μφωνα
με τό α
 ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υ
 ψός της όπόί
ας καθόρί
ζεταί  σε ποσοστό 5% επί
της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  (η
  τόυ  τμη
 ματός  της  συ
 μβασης,  σε  περί
πτωση
υπόδίαί
ρεσης  σε  τμη
 ματα),  χωρί
ς  να  συμπερίλαμβα
 νόνταί  τα  δίκαίω
 ματα  πρόαί
ρεσης,  χωρί
ς
Φ.Π.Α. καί κατατί
θεταί με
χρί καί την υπόγραφη
  τόυ συμφωνητίκόυ
 92 .

Σε  περί
πτωση  τρόπόπόί
ησης  της  συ
 μβασης  κατα
  τό  α
 ρθρό  132  ν.  4412/2016,  η  όπόί
α
συνεπα
 γεταί  αυ
 ξηση  της  συμβατίκη
 ς  αξί
ας,  η  αναθε
τόυσα  αρχη
  όφεί
λεί  να  απαίτεί
  από
  τόν
ανα
 δόχό  να  καταθε
σεί,  με
χρί  καί  την  υπόγραφη
  της  τρόπόπόίημε
νης  συ
 μβασης,
συμπληρωματίκη
  εγγυ
 ηση  τό  υ
 ψός  της  όπόί
ας  ανε
ρχεταί  σε  πόσόστό
  5%  επί
  τόυ  πόσόυ
  της
αυ
 ξησης της αξί
ας της συ
 μβασης, χωρί
ς ΦΠΑ.

Οί εγγυητίκε
ς επίστόλε
ς καλη
 ς εκτε
λεσης περίλαμβα
 νόυν κατ’ ελα
 χίστόν τα αναφερό
 μενα στην
παρα
 γραφό 15.2 της παρόυ
 σας, πλην της περ. (η), καί επίπρό
 σθετα, τόν αρίθμό
  καί τόν τί
τλό της
σχετίκη
 ς συ
 μβασης .

Η  εγγυ
 ηση  καλη
 ς  εκτε
λεσης  της  συ
 μβασης  καλυ
 πτεί  συνόλίκα
  καί  χωρί
ς  δίακρί
σείς  την
εφαρμόγη
  ό
 λων  των  ό
 ρων  της  συ
 μβασης  καί  κα
 θε  απαί
τηση  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  η
  τόυ
κυρί
όυ τόυ ε
ργόυ ε
ναντί τόυ αναδό
 χόυ.

Ο  χρό
 νός  ίσχυ
 ός  της  εγγυ
 ησης  καλη
 ς  εκτε
λεσης  πρε
πεί  να  εί
ναί  μεγαλυ
 τερός  κατα
  τρείς  (3)
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τόυλα
 χίστόν μη
 νες από
  τό α
 θρόίσμα της συμβατίκη
 ς  πρόθεσμί
ας,  της όρίακη
 ς  πρόθεσμί
ας καί
τόυ χρό
 νόυ υπόχρεωτίκη
 ς συντη
 ρησης τόυ ε
ργόυ, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 171 τόυ ν. 4412 καί τα
ε
γγραφα της παρόυ
 σας συ
 μβασης.

Η  εγγυ
 ηση  καλη
 ς  εκτε
λεσης  καταπί
πτεί  υπε
ρ  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς,  στην  περί
πτωση
παρα
 βασης από
  τόν ανα
 δόχό των ό
 ρων της συ
 μβασης, ό
 πως αυτη
  είδίκό
 τερα όρί
ζεί.

Οί  εγγυητίκε
ς  επίστόλε
ς  καλη
 ς  εκτε
λεσης,  καταπί
πτόυν  με  αίτίόλόγημε
νη  από
 φαση  της
αναθε
τόυσας  αρχη
 ς,  η  όπόί
α  εκδί
δεταί  μετα
  από
  πρόηγόυ
 μενη  είση
 γηση  της  Δίευθυ
 νόυσας
Υπηρεσί
ας.93

Είδίκα
 ,  σε περί
πτωση όρίστίκόπόί
ησης της από
 φασης ε
κπτωσης τόυ αναδό
 χόυ, τό συ
 νόλό των
εγγυη
 σεων γία την καλη
  εκτε
λεση τόυ ε
ργόυ, καταπί
πτεί υπε
ρ τόυ κυρί
όυ τόυ ε
ργόυ, ως είδίκη

πόίνίκη
  ρη
 τρα, καί κατα
  με
γίστό με
χρί τό υπόλείπό
 μενό πρός κατασκευη
  πόσό
  της συ
 μβασης καί
εφό
 σόν ληφθεί
 υπό
 ψη πρός επίστρόφη
  αρνητίκό
 ς λόγαρίασμό
 ς.94

Η εγγυ
 ηση καλη
 ς εκτε
λεσης, ό
 πως αυτη
  δίαμόρφω
 θηκε κατό
 πίν τρόπόπόίη
 σεων της συ
 μβασης,
κατα
  τό  α
 ρθρό  132  τόυ  ν.  4412/2016,  μείω
 νεταί  αμε
σως  μετα
  από
  την  ε
γκρίση  της  τελίκη
 ς
επίμε
τρησης  από
  τη  δίευθυ
 νόυσα  υπηρεσί
α,  κατα
  πόσόστό
  εβδόμη
 ντα  τόίς  εκατό
  (70%)  της
συνόλίκη
 ς αξί
ας.95 

Τό συ
 νόλό των εγγυη
 σεων καλη
 ς εκτε
λεσης επίστρε
φεταί χωρί
ς καθυστε
ρηση, αμε
σως μετα
  από

την ε
γκρίση τόυ πρωτόκό
 λλόυ παραλαβη
 ς καί την ε
γκρίση τόυ τελίκόυ
  λόγαρίασμόυ
  τόυ ε
ργόυ.

17.2   Εγγυ
 ηση καλη
 ς λείτόυργί
ας

..........................................96

17.  3 Οί  κρατη
 σείς  της  παρ.  12  τόυ  α
 ρθρόυ  152  τόυ  ν.  4412/2016,  περί
  λόγαρίασμω
 ν  καί
πίστόπόίη
 σεων, μπόρεί
  να αντίκατασταθόυ
 ν όπότεδη
 πότε από
  τόν ανα
 δόχό, μερίκα
  η
  όλίκα
 , με
ίσό
 πόση εγγυητίκη
  επίστόλη
 . Οί εγγυη
 σείς αυτε
ς περίόρί
ζόνταί κατα
  πόσόστό
  πε
ντε τόίς εκατό

(5%)  επί
  της  αξί
ας  των  εργασίω
 ν  πόυ  περίλαμβα
 νόνταί  στίς  υπόβεβλημε
νες  στην  υπηρεσί
α
επίμετρη
 σείς.  Η μεί
ωση απόφασί
ζεταί  από
  τη  δίευθυ
 νόυσα υπηρεσί
α,  υ
 στερα από
  αί
τηση τόυ
αναδό
 χόυ,  η  όπόί
α  συνόδευ
 εταί  από
  είδίκό
  απόλόγίσμό
  των  εργασίω
 ν  των  όπόί
ων  ε
χόυν
υπόβληθεί
 όί επίμετρη
 σείς.97

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οί  εγγυητίκε
ς  επίστόλε
ς  των  α
 ρθρων  15,  16  καί  17  εκδί
δόνταί  από
  πίστωτίκα
  η

χρηματόδότίκα
  ίδρυ
 ματα η
  ασφαλίστίκε
ς επίχείρη
 σείς κατα
  την ε
ννόία των περίπτω
 σεων β΄ καί
γ΄ της παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λείτόυργόυ
 ν νό
 μίμα στα κρα
 τη- με
λη
της  Ένωσης  η
  τόυ  Ευρωπαί;κόυ
  Οίκόνόμίκόυ
  Χω
 ρόυ  η
  στα  κρα
 τη-με
ρη  της  ΣΔΣ  καί  ε
χόυν,
συ
 μφωνα με τίς ίσχυ
 όυσες δίατα
 ξείς, τό δίκαί
ωμα αυτό
 . Μπόρόυ
 ν, επί
σης, να εκδί
δόνταί από
  τό
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η
  να  παρε
χόνταί  με  γραμμα
 τίό  τόυ  Ταμεί
όυ  Παρακαταθηκω
 ν  καί  Δανεί
ων  με
παρακατα
 θεση  σε  αυτό
  τόυ  αντί
στόίχόυ  χρηματίκόυ
  πόσόυ
 .98 Αν  συσταθεί
  παρακαταθη
 κη  με
γραμμα
 τίό  παρακατα
 θεσης  χρεόγρα
 φων  στό  Ταμεί
ό  Παρακαταθηκω
 ν  καί  Δανεί
ων,  τα
τόκόμερί
δία  η
  μερί
σματα πόυ  λη
 γόυν  κατα
  τη  δία
 ρκεία  της  εγγυ
 ησης  επίστρε
φόνταί  μετα
  τη
λη
 ξη τόυς στόν υπε
ρ όυ η εγγυ
 ηση όίκόνόμίκό
  φόρε
α.

17.Α.2 Οί εγγυητίκε
ς επίστόλε
ς εκδί
δόνταί κατ’ επίλόγη
  τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α/αναδό
 χόυ από

ε
να η
  περίσσό
 τερόυς εκδό
 τες της παραπα
 νω παραγρα
 φόυ,   ανεξαρτη
 τως τόυ υ
 ψόυς των.  
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Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους99. 

Άρθρο  18:  Ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  πρόσφόρω
 ν100 όρί
ζεταί  η
12/7/2022, ημε
ρα Τρίτη και και ώρα 15:00. 

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ,
με παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν.  4412/2016, και τεκμηρίωση της
επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της πρόσκλησης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε
απόφαση  που  έχει  προηγηθεί  αναφορικά  με  την  έγκριση  των  όρων  του  διαγωνισμού  και
αναφέρεται στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)]

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  13/
7/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Αν,  γία  λό
γόυς  ανωτε
ρας  βί
ας η
  γία  τεχνίκόυ
 ς  λό
γόυς  δεν  δίενεργηθεί
  η  απόσφρα
 γίση  κατα
  την
όρίσθεί
σα ημε
ρα η
  αν με
χρί τη με
ρα αυτη
  δεν ε
χεί υπόβληθεί
 καμί
α πρόσφόρα
 , η απόσφρα
 γίση καί η
καταληκτίκη
  ημερόμηνί
α  αντί
στόίχα  μετατί
θενταί  σε  όπόίαδη
 πότε  α
 λλη  ημε
ρα,  με  από
 φαση  της
αναθε
τόυσας  αρχη
 ς.  Η  από
 φαση  αυτη
  κόίνόπόίεί
ταί  στόυς  πρόσφε
ρόντες, με
σω  της
λείτόυργίκό
 τητας “Επίκόίνωνί
α”,  πε
ντε (5) τόυλα
 χίστόν εργα
 σίμες ημε
ρες πρίν τη νε
α ημερόμηνί
α,
καί αναρτα
 ταί στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ίστόσελί
δα της αναθε
τόυσας αρχη
 ς, εφό
 σόν δίαθε
τεί, καθω
 ς καί
στόν  είδίκό
 ,  δημό
 σία  πρόσβα
 σίμό,  χω
 ρό  “ηλεκτρόνίκόί
  δίαγωνίσμόί
”  της  πυ
 λης
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  καί  στη  νε
α  αυτη
  ημερόμηνί
α  δεν  καταστεί
  δυνατη
  η
απόσφρα
 γίση των πρόσφόρω
 ν η
  δεν υπόβληθόυ
 ν πρόσφόρε
ς, μπόρεί
 να όρίσθεί
 καί νε
α ημερόμηνί
α,
εφαρμόζόμε
νων κατα
  τα λόίπα
  των δίατα
 ξεων των δυ
 ό πρόηγόυ
 μενων εδαφί
ων. Σε περί
πτωση πόυ
καί  στη  νε
α  αυτη
  ημερόμηνί
α  δεν  καταστεί
  δυνατη
  η  απόσφρα
 γίση  των  πρόσφόρω
 ν  η
  δεν
υπόβληθόυ
 ν πρόσφόρε
ς, δίεξα
 γεταί νε
α δίαδίκασί
α συ
 ναψης δημό
 σίας συ
 μβασης γία τό εν λό
 γω
ε
ργό  με  την  εκ  νε
όυ  τη
 ρηση  ό
 λων  των  δίατυπω
 σεων  δημόσίό
 τητας  πόυ  πρόβλε
πόνταί  στίς
δίατα
 ξείς τόυ παρό
 ντός (επαναληπτίκό
 ς δίαγωνίσμό
 ς, συ
 μφωνα με τίς δίατα
 ξείς τόυ α
 ρθρόυ 98
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κα
 θε υπόβαλλό
 μενη πρόσφόρα
  δεσμευ
 εί τόν συμμετε
χόντα στόν δίαγωνίσμό
  κατα
  τη δία
 ταξη
τόυ α
 ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, γία δία
 στημα  δέκα (10) μηνών 101, από
  την ημερόμηνί
α λη
 ξης της
πρόθεσμί
ας υπόβόλη
 ς των πρόσφόρω
 ν.

19.2 Πρόσφόρα
  πόυ  όρί
ζεί  χρό
 νό  ίσχυ
 ός  μίκρό
 τερό  από
  αυτό
 ν  πόυ  πρόβλε
πεταί  στό  παρό
 ν
απόρρί
πτεταί ως μη κανόνίκη
 102.

19.3 Η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
,  πρίν τη λη
 ξη τόυ χρό
 νόυ ίσχυ
 ός της πρόσφόρα
 ς, να ζητα
  από

τόυς πρόσφε
ρόντες να παρατεί
νόυν τη δία
 ρκεία ίσχυ
 ός της πρόσφόρα
 ς τόυς καί της εγγυ
 ησης
συμμετόχη
 ς.  κατ’ ανω
 τατό ό
 ρίό γία χρόνίκό
  δία
 στημα ί
σό με τό πρόβλεπό
 μενό στην παρ. 19.1 .
Μετα
  από
  τη  λη
 ξη  καί  τόυ  παραπα
 νω  ανω
 τατόυ  χρόνίκόυ
  όρί
όυ  παρα
 τασης  ίσχυ
 ός  της
πρόσφόρα
 ς,  τα απότελε
σματα της  παρόυ
 σας  δίαδίκασί
ας  ανα
 θεσης ματαίω
 νόνταί,  εκτό
 ς  αν  η
αναθε
τόυσα  αρχη
  κρί
νεί,  κατα
  περί
πτωση,  αίτίόλόγημε
να,  ό
 τί  η  συνε
χίση  της  δίαδίκασί
ας
εξυπηρετεί
  τό δημό
 σίό συμφε
ρόν, όπό
 τε όί όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς πόυ συμμετε
χόυν στη δίαδίκασί
α
μπόρόυ
 ν να επίλε
ξόυν να παρατεί
νόυν την πρόσφόρα
  τόυς,  εφό
 σόν τόυς ζητηθεί
  πρίν από
  την
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πα
 ρόδό τόυ ανωτε
ρω ανω
 τατόυ όρί
όυ παρα
 τασης της πρόσφόρα
 ς τόυς. Η δίαδίκασί
α ανα
 θεσης
συνεχί
ζεταί  με  ό
 σόυς  παρε
τείναν  τίς  πρόσφόρε
ς  τόυς  καί  απόκλεί
όνταί  όί  λόίπόί
  όίκόνόμίκόί

φόρεί
ς.

19.4 Αν  λη
 ξεί  ό  χρό
 νός  ίσχυ
 ός  των πρόσφόρω
 ν  καί  δεν  ζητηθεί
  παρα
 ταση  της  πρόσφόρα
 ς,  η
αναθε
τόυσα αρχη
  δυ
 ναταί,  με  αίτίόλόγημε
νη  από
 φαση
  της,  εφό
 σόν  η  εκτε
λεση  της  συ
 μβασης
εξυπηρετεί
  τό δημό
 σίό συμφε
ρόν,  να ζητη
 σεί,  εκ των υστε
ρων,  από
  τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς  φόρεί
ς
πόυ συμμετε
χόυν στη δίαδίκασί
α να παρατεί
νόυν τόν χρό
 νό ίσχυ
 ός της πρόσφόρα
 ς τόυς, καθω
 ς
καί της εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς,  όπό
 τε η δίαδίκασί
α συνεχί
ζεταί με τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς,  όί
όπόί
όί πρόε
βησαν στίς ανωτε
ρω ενε
ργείες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρόυ
 σα πρό
 σκληση αναρτη
 θηκε στό ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα  ε
γγραφα  της  παρόυ
 σας  δίαδίκασί
ας  δημό
 σίας  συ
 μβασης  καταχωρη
 θηκαν  στό  σχετίκό

ηλεκτρόνίκό
  χω
 ρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δημό
 σία Έργα με Συστημίκό
  Αυ
 ξόντα Αρίθμό
 :  190160 [εφόσον
είναι  γνωστός], καί  αναρτη
 θηκαν  στη  Δίαδίκτυακη
  Πυ
 λη  (www.promitheus.gov.gr)  τόυ  ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στην ίστόσελί
δα  της  αναθε
τόυσας αρχη
 ς  (www.dimoskarditsas.gov.gr   → Επικαιρότητα →
Διαγωνισμοί  →  Διαγωνισμοί  Έργων),  (εφό
 σόν  δίαθε
τεί),   αναρτα
 ταί  σχετίκη
  ενημε
ρωση,
συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 2 της παρόυ
 σας. 

4. Π  ερί
ληψη της  παρόυ
 σας πρό
 σκλησης δημόσίευ
 εταί  στόν Ελληνίκό
  Τυ
 πό  103, συ
 μφωνα με τό
α
 ρθρό 66 ν. 4412/2016 καί αναρτα
 ταί στό πρό
 γραμμα “Δίαυ
 γεία” diavgeia.gov.gr., 

Τα  ε
ξόδα  των  εκ  της  κεί
μενης  νόμόθεσί
ας  απαραί
τητων  δημόσίευ
 σεων  της  περί
ληψης  της
δημόπρασί
ας στην όπόί
α αναδεί
χθηκε ανα
 δόχός, βαρυ
 νόυν τόν ί
δίό καί είσπρα
 ττόνταί με τόν πρω
 τό
λόγαρίασμό
  πληρωμη
 ς τόυ ε
ργόυ.  Τα ε
ξόδα δημόσίευ
 σεων των τυχό
 ν πρόηγόυ
 μενων δίαγωνίσμω
 ν
γία  την  ανα
 θεση  τόυ  ί
δίόυ  ε
ργόυ,  καθω
 ς  καί  τα  ε
ξόδα  των  μη  απαραί
τητων  εκ  τόυ  νό
 μόυ
δημόσίευ
 σεων βαρυ
 νόυν την αναθε
τόυσα αρχη
  καί καταβα
 λλόνταί από
  τίς πίστω
 σείς τόυ ε
ργόυ.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης104

(Το  άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής)

1. Πρόσκαλόυ
 νταί όί,  κατα
  τα ε
γγραφα της παρόυ
 σας συ
 μβασης,  δυνα
 μενόί να λα
 βόυν με
ρός στη
δίαδίκασί
α συ
 ναψης συ
 μβασης όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς,  πρόκείμε
νόυ η αναθε
τόυσα αρχη
  να πρόβεί
  σε
παρόυσί
αση  τόυ  πρός  ανα
 θεση  ε
ργόυ  καί  σε  σχετίκη
  δίαβόυ
 λευση  στ..................................  (τό
 πός),
στίς ......................................(ημερόμηνί
α καί ω
 ρα)  

2. Εντό
 ς δε
κα (10) ημερω
 ν από
  την ως α
 νω παρόυσί
αση, κα
 θε ενδίαφερό
 μενός, μπόρεί
  να υπόβα
 λεί
τευ
 χός παρατηρη
 σεων γία τό ε
ργό, την τεχνίκη
  μελε
τη καί τα τευ
 χη δημόπρα
 τησης, όίκόνόμίκα
  καί
συμβατίκα
 .  Με  τό  τευ
 χός  παρατηρη
 σεων  θα  σχόλία
 ζεταί  η  όρθό
 τητα  της  λυ
 σης,  τό  εφίκτό
  της
κατασκευη
 ς καί θα επίσημαί
νόνταί σφα
 λματα των ό
 ρων των εγγρα
 φων της συ
 μβασης. Η συμμετόχη

των ενδίαφερόμε
νων στην ως α
 νω παρόυσί
αση καί  η  υπόβόλη
  τόυ τευ
 χόυς παρατηρη
 σεων εί
ναί
πρόαίρετίκε
ς, δεν συνεπα
 γόνταί την υπόχρε
ωση υπόβόλη
 ς πρόσφόρα
 ς καί δεν συνίστόυ
 ν κω
 λυμα γία
τη συμμετόχη
  τόυς στη δίαδίκασί
α. 

3. Η αναθε
τόυσα αρχη
  αξίόλόγεί
  τα συμπερα
 σματα της δίαβόυ
 λευσης καί τα τευ
 χη παρατηρη
 σεων
πόυ υπόβλη
 θηκαν καί πρόβαί
νεί στίς ακό
 λόυθες ενε
ργείες: 
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α)  εφό
 σόν  δίαπίστωθεί
  η  ε
λλείψη  παρατηρη
 σεων  η
  εκτίμηθόυ
 ν  ως  μη  όρθε
ς  όί  υπόβληθεί
σες
παρατηρη
 σείς, συνεχί
ζεί τη δίαδίκασί
α, συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στα ε
γγραφα της συ
 μβασης η
  
β) εφό
 σόν δίαπίστωθεί
  η υ
 παρξη επόυσίωδω
 ν σφαλμα
 των η
  ελλεί
ψεων στα ε
γγραφα της συ
 μβασης
εκδί
δεί  τευ
 χός  τρόπόπόίη
 σεων/δίόρθω
 σεων  της  πρό
 σκλησης  η
  καί  των  λόίπω
 ν  εγγρα
 φων  της
συ
 μβασης,  εντό
 ς  πε
ντε  (5)  ημερω
 ν  από
  τη  λη
 ξη  της  ημερόμηνί
ας  υπόβόλη
 ς  των  τευχω
 ν
παρατηρη
 σεων από
  τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς.  Στό τευ
 χός αυτό
  περίλαμβα
 νόνταί όί απαίτόυ
 μενες
επόυσίω
 δείς  τρόπόπόίη
 σείς/δίόρθω
 σείς.  Τό  τευ
 χός  κόίνόπόίεί
ταί,  με  από
 δείξη,  σε  ό
 λόυς  τόυς
όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς πόυ ε
λαβαν τα ε
γγραφα της συ
 μβασης, καί αναρτα
 ταί στό ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
καί  στην  ίστόσελί
δα  της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς,  εφό
 σόν  δίαθε
τεί.  Στό  ως  α
 νω  τευ
 χός  μπόρεί
  να
πρόβλε
πεταί  η  δίεξαγωγη
  της  δημόπρασί
ας  σε  μεταγενε
στερη  ημερόμηνί
α  με  τη
 ρηση  των
δίατυπω
 σεων δημόσίό
 τητας  συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 20 της παρόυ
 σας ,  όί πρόθεσμί
ες των όπόί
ων
ανε
ρχόνταί κατ’ ελα
 χίστόν στό ε
να τρί
τό (1/3) η
  
γ) εφό
 σόν δίαπίστωθεί
  η υ
 παρξη όυσίωδω
 ν σφαλμα
 των η
  ελλεί
ψεων σε όπόίόδη
 πότε στόίχεί
ό των
εγγρα
 φων της συ
 μβασης, ανακαλεί
  τη πρό
 σκληση τόυ δίαγωνίσμόυ
 . Στη συνε
χεία, πρόβαί
νεί σε νε
α
δίαδίκασί
α συ
 ναψης της συ
 μβασης ε
ργόυ, δίόρθω
 νόντας τα σχετίκα
  σφα
 λματα καί ελλεί
ψείς. 

4. Τό τευ
 χός τρόπόπόίη
 σεων συγκαταλε
γεταί στα ε
γγραφα της συ
 μβασης καί απότελεί
 αναπό
 σπαστό
με
ρός  της  συ
 μβασης  μετα
  την  υπόγραφη
  της.  Αντί
θετα,  τα  υπόβληθε
ντα  από
  τόυς  όίκόνόμίκόυ
 ς
φόρεί
ς  τευ
 χη  παρατηρη
 σεων  δεν  απότελόυ
 ν  συμβατίκα
  στόίχεί
α  καί  δεν  χρησίμόπόίόυ
 νταί  γία
ερμηνεί
α της συ
 μβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ
 μβαση ανατί
θεταί βα
 σεί τόυ κρίτηρί
όυ τόυ α
 ρθρόυ 14 της παρόυ
 σας, σε πρόσφε
ρόντα ό όπόί
ός
δεν απόκλεί
εταί από
  τη συμμετόχη
  βα
 σεί της παρ. Α τόυ α
 ρθρόυ 22 της παρόυ
 σας καί πληρόί
  τα
κρίτη
 ρία επίλόγη
 ς των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε τόυ α
 ρθρόυ 22 της παρόυ
 σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δίκαί
ωμα  συμμετόχη
 ς  ε
χόυν  φυσίκα
  η
  νόμίκα
  πρό
 σωπα,  η
  ενω
 σείς  αυτω
 ν 105   πόυ
δραστηρίόπόίόυ
 νταί στην κατηγόρί
α/ες ε
ργόυ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 106 καί πόυ εί
ναί εγκατεστημε
να σε107:
α) σε κρα
 τός-με
λός της Ένωσης,
β) σε κρα
 τός-με
λός τόυ Ευρωπαί;κόυ
  Οίκόνόμίκόυ
  Χω
 ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρί
τες χω
 ρες πόυ ε
χόυν υπόγρα
 ψεί καί κυρω
 σεί τη ΣΔΣ, στό βαθμό
  πόυ η υπό
  ανα
 θεση δημό
 σία
συ
 μβαση  καλυ
 πτεταί  από
  τα Παραρτη
 ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  καί  7108 καί  τίς  γενίκε
ς  σημείω
 σείς  τόυ
σχετίκόυ
  με την Ένωση Πρόσαρτη
 ματός I της ως α
 νω Συμφωνί
ας, καθω
 ς καί
δ)  σε  τρί
τες  χω
 ρες πόυ δεν εμπί
πτόυν στην περί
πτωση γ΄  της παρόυ
 σας παραγρα
 φόυ καί  ε
χόυν
συνα
 ψεί δίμερεί
ς η
  πόλυμερεί
ς συμφωνί
ες με την Ένωση σε θε
ματα δίαδίκασίω
 ν ανα
 θεσης δημόσί
ων
συμβα
 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 Ένωσης109.

21.2 Οίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας συμμετε
χεί εί
τε μεμόνωμε
να εί
τε ως με
λός ε
νωσης110,

21.3 Οί ενω
 σείς όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων συμμετε
χόυν υπό
  τόυς ό
 ρόυς των παρ. 2, 3 καί 4 τόυ α
 ρθρόυ 19
καί των παρ. 1 (γ) καί (ε)  τόυ α
 ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαίτεί
ταί από
  τίς εν λό
γω ενω
 σείς να περίβληθόυ
 ν συγκεκρίμε
νη νόμίκη
  μόρφη
  γία την υπόβόλη

πρόσφόρα
 ς.  Σε περί
πτωση πόυ η ε
νωση αναδείχθεί
  ανα
 δόχός η νόμίκη
  της μόρφη
  πρε
πεί να εί
ναί
τε
τόία πόυ να εξασφαλί
ζεταί η υ
 παρξη ενό
 ς καί μόναδίκόυ
  φόρόλόγίκόυ
  μητρω
 όυ γία την ε
νωση (πχ
κόίνόπραξί
α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οί μεμόνωμε
νόί πρόσφε
ρόντες πρε
πεί να ίκανόπόίόυ
 ν ό
 λα τα κρίτη
 ρία πόίότίκη
 ς επίλόγη
 ς. 

Στην περί
πτωση ε
νωσης όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων, ίσχυ
 όυν τα εξη
 ς :

- αναφόρίκα
  με τίς απαίτη
 σείς τόυ α
 ρθρόυ 22 Α της παρόυ
 σας, αυτε
ς θα πρε
πεί να ίκανόπόίόυ
 νταί
από
  κα
 θε με
λός της ε
νωσης 

- αναφόρίκα
  με τίς απαίτη
 σείς τόυ α
 ρθρόυ 22.Β της παρόυ
 σας, κα
 θε με
λός της ε
νωσης θα πρε
πεί να
εί
ναί  εγγεγραμμε
νό  στό σχετίκό
  επαγγελματίκό
  μητρω
 ό, συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα στό ως α
 νω
α
 ρθρό, τόυλα
 χίστόν  σε  μία  από
  τίς  κατηγόρί
ες  πόυ  αφόρα
  στό  υπό
  ανα
 θεση  ε
ργό.  Περαίτε
ρω,
αθρόίστίκα
  πρε
πεί να καλυ
 πτόνταί ό
 λες όί κατηγόρί
ες τόυ ε
ργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα
 θε  πρόσφε
ρων  αποκλείεται από
  τη  συμμετόχη
  στην παρόυ
 σα δίαδίκασί
α  συ
 ναψης συ
 μβασης,
εφό
 σόν συντρε
χεί στό πρό
 σωπό
  τόυ (αν πρό
 κείταί γία μεμόνωμε
νό φυσίκό
  η
  νόμίκό
  πρό
 σωπό) η
  σε
ε
να από
  τα με
λη τόυ (αν πρό
 κείταί περί
 ε
νωσης όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων) ε
νας από
  τόυς λό
γόυς των πα-
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ρακα
 τω περίπτω
 σεων:

22.A.1. Όταν υπα
 ρχεί είς βα
 ρός τόυ αμετα
 κλητη111 καταδίκαστίκη
  από
 φαση γία ε
να από
  τα ακό
 λόυθα
εγκλη
 ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό
 πως αυτη
  όρί
ζεταί στό α
 ρθρό 2 της από
 φασης-πλαί
σίό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί
όυ της 24ης Οκτωβρί
όυ 2008, γία την καταπόλε
μηση τόυ όργανωμε
νόυ
εγκλη
 ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), καί τα εγκλη
 ματα τόυ α
 ρθρόυ 187 τόυ Πόίνίκόυ
  Κω
 δίκα
(εγκληματίκη
  όργα
 νωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, ό
 πως όρί
ζεταί στό α
 ρθρό 3 της συ
 μβασης περί
  της καταπόλε
μησης της
δωρόδόκί
ας,  στην όπόί
α ενε
χόνταί υπα
 λληλόί των Ευρωπαί;κω
 ν Κόίνότη
 των η
  των κρατω
 ν-μελω
 ν
της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) καί στην παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 2 της από
 φασης-πλαί
σίό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί
όυ της 22ας Ιόυλί
όυ 2003, γία την καταπόλε
μηση της δωρόδόκί
ας στόν
ίδίωτίκό
  τόμε
α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω
 ς καί ό
 πως όρί
ζεταί στό εθνίκό
  δί
καίό τόυ όίκό-
νόμίκόυ
  φόρε
α, καί τα εγκλη
 ματα των α
 ρθρων 159Α (δωρόδόκί
α πόλίτίκω
 ν πρόσω
 πων), 236 (δωρό-
δόκί
α υπαλλη
 λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκί
α δίκαστίκω
 ν λείτόυργω
 ν), 237Α παρ. 2 (εμπόρί
α επίρρό-
η
 ς – μεσα
 ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκί
α στόν ίδίωτίκό
  τόμε
α) τόυ Πόίνίκόυ
  Κω
 δίκα,

γ) απάτη, είς βα
 ρός των όίκόνόμίκω
 ν συμφερό
 ντων της Ένωσης κατα
  την ε
ννόία των α
 ρθρων 3 καί
4 της Οδηγί
ας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαί;κόυ
  Κόίνόβόυλί
όυ καί τόυ Συμβόυλί
όυ της 5ης Ιόυλί
όυ
2017 σχετίκα
  με την καταπόλε
μηση, με
σω τόυ πόίνίκόυ
  δίκαί
όυ, της απα
 της είς βα
 ρός των όίκόνόμί-
κω
 ν συμφερό
 ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) καί τα εγκλη
 ματα των α
 ρθρων 159Α (δωρόδόκί
α
πόλίτίκω
 ν πρόσω
 πων), 216 (πλαστόγραφί
α), 236 (δωρόδόκί
α υπαλλη
 λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκί
α
δίκαστίκω
 ν  λείτόυργω
 ν),  242  (ψευδη
 ς  βεβαί
ωση,  νό
 θευση  κ.λπ.)  374  (δίακεκρίμε
νη  κλόπη
 ),  375
(υπεξαί
ρεση), 386 (απα
 τη), 386Α (απα
 τη με υπόλόγίστη
 ), 386Β (απα
 τη σχετίκη
  με τίς επίχόρηγη
 σείς),
390 (απίστί
α) τόυ Πόίνίκόυ
  Κω
 δίκα καί των α
 ρθρων 155 επ. τόυ Εθνίκόυ
  Τελωνείακόυ
  Κω
 δίκα (ν.
2960/2001, Α’ 265), ό
 ταν αυτα
  στρε
φόνταί κατα
  των όίκόνόμίκω
 ν συμφερό
 ντων της Ευρωπαί;κη
 ς
Ένωσης η
  συνδε
όνταί με την πρόσβόλη
  αυτω
 ν των συμφερό
 ντων, καθω
 ς καί τα εγκλη
 ματα των α
 ρ-
θρων 23 (δίασυνόρίακη
  απα
 τη σχετίκα
  με τόν ΦΠΑ) καί 24 (επίκόυρίκε
ς δίατα
 ξείς γία την πόίνίκη

πρόστασί
α των όίκόνόμίκω
 ν συμφερό
 ντων της Ευρωπαί;κη
 ς Ένωσης) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατίκε
ς δραστηρίό
 τητες, ό
 πως
όρί
ζόνταί, αντίστόί
χως, στα α
 ρθρα 3-4 καί 5-12 της Οδηγί
ας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαί;κόυ
  Κόίνό-
βόυλί
όυ καί τόυ Συμβόυλί
όυ της 15ης Μαρτί
όυ 2017, γία την καταπόλε
μηση της τρόμόκρατί
ας καί την
αντίκατα
 σταση της από
 φασης-πλαίσί
όυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί
όυ καί γία την τρόπόπόί
ηση
της από
 φασης 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί
όυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η
  ηθίκη
  αυτόυργί
α η
  συνε
ργεία
η
  από
 πείρα δία
 πραξης εγκλη
 ματός, ό
 πως όρί
ζόνταί στό α
 ρθρό 14 αυτη
 ς, καί τα εγκλη
 ματα των α
 ρ-
θρων  187Α  καί  187Β  τόυ  Πόίνίκόυ
  Κω
 δίκα,  καθω
 ς  καί  τα  εγκλη
 ματα των  α
 ρθρων  32-35 τόυ  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η
  χρηματόδό
 τηση της τρόμόκρατί
ας,
ό
 πως αυτε
ς όρί
ζόνταί στό α
 ρθρό 1 της Οδηγί
ας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαί;κόυ
  Κόίνόβόυλί
όυ καί
τόυ Συμβόυλί
όυ της 20ης Μαίwόυ  2015, σχετίκα
  με την πρό
 ληψη της χρησίμόπόί
ησης τόυ χρηματόπί-
στωτίκόυ
  συστη
 ματός γία τη νόμίμόπόί
ηση εσό
 δων από
  παρα
 νόμες δραστηρίό
 τητες η
  γία τη χρημα-
τόδό
 τηση της  τρόμόκρατί
ας, την  τρόπόπόί
ηση  τόυ κανόνίσμόυ
  (ΕΕ)  αρίθμ.  648/2012 τόυ Ευρω-
παί;κόυ
  Κόίνόβόυλί
όυ καί τόυ Συμβόυλί
όυ, καί την κατα
 ργηση της όδηγί
ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρω-
παί;κόυ
  Κόίνόβόυλί
όυ  καί  τόυ  Συμβόυλί
όυ  καί  της  όδηγί
ας  2006/70/ΕΚ  της  Επίτρόπη
 ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) καί τα εγκλη
 ματα των α
 ρθρων 2 καί 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό
 πως όρί
ζόνταί στό α
 ρθρό 2 της
Οδηγί
ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαί;κόυ
  Κόίνόβόυλί
όυ καί τόυ Συμβόυλί
όυ της 5ης Απρίλί
όυ 2011, γία
την πρό
 ληψη καί την καταπόλε
μηση της εμπόρί
ας ανθρω
 πων καί γία την πρόστασί
α των θυμα
 των
της, καθω
 ς καί γία την αντίκατα
 σταση της από
 φασης-πλαί
σίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί
όυ (ΕΕ L
101 της 15.4.2011,  σ.  1),  καί  τα εγκλη
 ματα τόυ α
 ρθρόυ 323Α τόυ Πόίνίκόυ
  Κω
 δίκα (εμπόρί
α αν-
θρω
 πων). Ο όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας απόκλεί
εταί επί
σης ό
 ταν τό πρό
 σωπό είς βα
 ρός τόυ όπόί
όυ εκδό
 θη-
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κε αμετα
 κλητη καταδίκαστίκη
  από
 φαση εί
ναί με
λός τόυ δίόίκητίκόυ
 , δίευθυντίκόυ
  η
  επόπτίκόυ
  όρ-
γα
 νόυ τόυ εν λό
γω όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α η
  ε
χεί εξόυσί
α εκπρόσω
 πησης, λη
 ψης απόφα
 σεων η
  ελε
γχόυ
σε αυτό
 .

Η υπόχρε
ωση τόυ πρόηγόυ
 μενόυ εδαφί
όυ αφόρα
 :

α) Στίς περίπτω
 σείς εταίρείω
 ν περίόρίσμε
νης ευθυ
 νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπίκω
 ν εταίρείω
 ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκω
 ν Κεφαλαίόυχίκω
 ν Εταίρείω
 ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς δίαχείρίστε
ς.

β) Στίς περίπτω
 σείς ανωνυ
 μων εταίρείω
 ν (Α.Ε.) τόν Δίευθυ
 νόντα Συ
 μβόυλό, τα με
λη τόυ Δίόίκητίκόυ

Συμβόυλί
όυ, καθω
 ς  καί  τα  πρό
 σωπα  στα  όπόί
α  με  από
 φαση  τόυ  Δίόίκητίκόυ
  Συμβόυλί
όυ  ε
χεί
ανατεθεί
 τό συ
 νόλό της δίαχεί
ρίσης καί εκπρόσω
 πησης της εταίρεί
ας.

γ) Στίς περίπτω
 σείς των συνεταίρίσμω
 ν, τα με
λη τόυ Δίόίκητίκόυ
  Συμβόυλί
όυ, η


δ) στίς υπό
 λόίπες περίπτω
 σείς νόμίκω
 ν πρόσω
 πων, τόν, κατα
  περί
πτωση, νό
 μίμό  εκπρό
 σωπό112.

22.A.2

α) Όταν ό  πρόσφε
ρων ε
χεί αθετη
 σεί τίς υπόχρεω
 σείς τόυ ό
 σόν αφόρα
  στην καταβόλη
  φό
 ρων η
  εί-
σφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης καί αυτό
  ε
χεί δίαπίστωθεί
  από
  δίκαστίκη
  η
  δίόίκητίκη
  από
 φαση με
τελεσί
δίκη καί δεσμευτίκη
  ίσχυ
 , συ
 μφωνα με δίατα
 ξείς της χω
 ρας ό
 πόυ εί
ναί εγκατεστημε
νός η
  την
εθνίκη
  νόμόθεσί
α  η
 /καί 

β) η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
 να απόδεί
ξεί με τα κατα
 λληλα με
σα ό
 τί ό πρόσφε
ρων ε
χεί αθετη
 σεί τίς
υπόχρεω
 σείς τόυ ό
 σόν αφόρα
  την καταβόλη
  φό
 ρων η
  είσφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης.

Αν ό πρόσφε
ρων εί
ναί Έλληνας πόλί
της η
  ε
χεί την εγκατα
 σταση
  τόυ στην Ελλα
 δα, όί υπόχρεω
 σείς
τόυ πόυ αφόρόυ
 ν τίς είσφόρε
ς κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης καλυ
 πτόυν, τό
 σό την κυ
 ρία, ό
 σό καί την επί-
κόυρίκη
  ασφα
 λίση.

Οί υπόχρεω
 σείς  των περ.  α’  καί  β’  θεωρεί
ταί  ό
 τί  δεν ε
χόυν αθετηθεί
  εφό
 σόν δεν ε
χόυν καταστεί

ληξίπρό
 θεσμες η
  εφό
 σόν αυτε
ς ε
χόυν υπαχθεί
 σε δεσμευτίκό
  δίακανόνίσμό
  πόυ τηρεί
ταί.

Δεν απόκλεί
εταί ό πρόσφε
ρων, ό
 ταν ε
χεί εκπληρω
 σεί τίς υπόχρεω
 σείς τόυ, εί
τε καταβα
 λλόντας τόυς
φό
 ρόυς η
  τίς είσφόρε
ς κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης πόυ όφεί
λεί, συμπερίλαμβανόμε
νων, κατα
  περί
πτωση,
των δεδόυλευμε
νων τό
 κων η
  των πρόστί
μων, εί
τε υπαγό
 μενός σε δεσμευτίκό
  δίακανόνίσμό
  γία την
καταβόλη
  τόυς, στό με
τρό πόυ τηρεί
 τόυς ό
 ρόυς τόυ δεσμευτίκόυ
  κανόνίσμόυ
 113

22.A.3  α)  Κατ’  εξαί
ρεση,  γία τόυς πίό κα
 τω επίτακτίκόυ
 ς  λό
γόυς δημό
 σίόυ συμφε
ρόντός............114

(ό
 πως δημό
 σίας υγεί
ας η
  πρόστασί
ας τόυ περίβα
 λλόντός, όί όπόί
όί συμπληρω
 νόνταί από
  την ανα-
θε
τόυσα αρχη
  ) δεν εφαρμό
 ζόνταί όί παρα
 γραφόί  22.A.1 καί 22.A.2.

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α]. 

β) Κατ’ εξαί
ρεση, ό
 ταν  ό απόκλείσμό
 ς  εί
ναί  σαφω
 ς δυσανα
 λόγός, ίδί
ως ό
 ταν μό
 νό μίκρα
  πόσα
  των
φό
 ρων η
  των είσφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης δεν ε
χόυν καταβληθεί
  η
  ό
 ταν ό  πρόσφε
ρων  ενημε-
ρω
 θηκε σχετίκα
  με τό ακρίβε
ς πόσό
  πόυ όφεί
λεταί λό
γω αθε
τησης των υπόχρεω
 σεω
 ν τόυ ό
 σόν αφό-
ρα
  στην καταβόλη
  φό
 ρων η
  είσφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης σε χρό
 νό κατα
  τόν όπόί
ό δεν εί
χε τη δυ-
νατό
 τητα να λα
 βεί με
τρα, συ
 μφωνα με τό τελευταί
ό εδα
 φίό της περ. β' της παρ. 2 τόυ α
 ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πρίν από
  την εκπνόη
  της πρόθεσμί
ας υπόβόλη
 ς πρόσφόρα
 ς τόυ α
 ρθρόυ 18 της παρόυ
 -
σας, δεν εφαρμό
 ζεταί 115η παρα
 γραφός 22.Α.2.

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμεί-
νει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των ει -
σφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση]. 
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:116

(α) ε
χεί αθετη
 σεί τίς υπόχρεω
 σείς πόυ πρόβλε
πόνταί στην παρ. 2 τόυ α
 ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
περί
 αρχω
 ν πόυ εφαρμό
 ζόνταί στίς δίαδίκασί
ες συ
 ναψης δημόσί
ων συμβα
 σεων,                   

(β) εα
 ν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας τελεί
 υπό
  πτω
 χευση η
  ε
χεί υπαχθεί
 σε δίαδίκασί
α  είδίκη
 ς εκκαθα
 ρίσης
η
  τελεί
 υπό
  αναγκαστίκη
  δίαχεί
ρίση από
  εκκαθαρίστη
  η
  από
  τό δίκαστη
 ρίό η
  ε
χεί υπαχθεί
 σε δίαδίκα-
σί
α πτωχευτίκόυ
  συμβίβασμόυ
  η
  ε
χεί αναστεί
λεί τίς επίχείρηματίκε
ς τόυ δραστηρίό
 τητες η
  ε
χεί υπα-
χθεί
 σε δίαδίκασί
α εξυγί
ανσης καί δεν τηρεί
 τόυς ό
 ρόυς αυτη
 ς η
  εα
 ν βρί
σκεταί σε όπόίαδη
 πότε ανα
 λό-
γη κατα
 σταση πρόκυ
 πτόυσα από
  παρό
 μόία δίαδίκασί
α, πρόβλεπό
 μενη σε εθνίκε
ς δίατα
 ξείς νό
 μόυ. 

Η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
  να μην απόκλεί
εί ε
ναν όίκόνόμίκό
  φόρε
α, ό όπόί
ός βρί
σκεταί σε μία εκ
των καταστα
 σεων πόυ αναφε
ρόνταί στην παρόυ
 σα περί
πτωση, υπό
  την πρόυ; πό
 θεση ό
 τί η αναθε
τόυ-
σα αρχη
  ε
χεί απόδεί
ξεί ό
 τί ό εν λό
γω φόρε
ας εί
ναί σε θε
ση να εκτελε
σεί τη συ
 μβαση, λαμβα
 νόντας
υπό
 ψη τίς ίσχυ
 όυσες δίατα
 ξείς καί τα με
τρα γία τη συνε
χίση της επίχείρηματίκη
 ς τόυ λείτόυργί
ας
(παρ. 5 α
 ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 117

(γ) εα
 ν, με την επίφυ
 λαξη της παραγρα
 φόυ 3β τόυ α
 ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περί
 πόίνίκω
 ν
κυρω
 σεων καί α
 λλων δίόίκητίκω
 ν συνεπείω
 ν, η αναθε
τόυσα αρχη
  δίαθε
τεί επαρκω
 ς ευ
 λόγες ενδεί
-
ξείς πόυ όδηγόυ
 ν στό συμπε
ρασμα ό
 τί ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας συνη
 ψε συμφωνί
ες με α
 λλόυς όίκόνόμί-
κόυ
 ς φόρεί
ς με στό
χό τη στρε
βλωση τόυ ανταγωνίσμόυ
 ,

(δ) εα
 ν μί
α κατα
 σταση συ
 γκρόυσης συμφερό
 ντων κατα
  την ε
ννόία τόυ α
 ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρεί
 να θεραπευθεί
 απότελεσματίκα
  με α
 λλα, λίγό
 τερό παρεμβατίκα
 , με
σα,

(ε) εα
 ν μί
α κατα
 σταση στρε
βλωσης τόυ ανταγωνίσμόυ
  από
  την πρό
 τερη συμμετόχη
  των όίκόνόμίκω
 ν
φόρε
ων κατα
  την πρόετόίμασί
α της δίαδίκασί
ας συ
 ναψης συ
 μβασης, συ
 μφωνα με ό
 σα όρί
ζόνταί στό
α
 ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρεί
 να θεραπευθεί
 με α
 λλα, λίγό
 τερό παρεμβατίκα
 , με
σα,

(στ) εα
 ν  ό  όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας ε
χεί  επίδεί
ξεί  σόβαρη
  η
  επαναλαμβανό
 μενη πλημμε
λεία κατα
  την
εκτε
λεση όυσίω
 δόυς απαί
τησης στό πλαί
σίό πρόηγόυ
 μενης δημό
 σίας συ
 μβασης, πρόηγόυ
 μενης συ
 μ-
βασης με αναθε
τόντα φόρε
α η
  πρόηγόυ
 μενης συ
 μβασης παραχω
 ρησης πόυ εί
χε ως απότε
λεσμα την
πρό
 ωρη καταγγελί
α της πρόηγόυ
 μενης συ
 μβασης, απόζημίω
 σείς η
  α
 λλες παρό
 μόίες κυρω
 σείς,

(ζ) εα
 ν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας ε
χεί κρίθεί
 ε
νόχός εκ πρόθε
σεως σόβαρω
 ν  απατηλω
 ν δηλω
 σεων, κατα

την παρόχη
  των πληρόφόρίω
 ν πόυ απαίτόυ
 νταί γία την εξακρί
βωση της απόυσί
ας των λό
γων από-
κλείσμόυ
  η
  την πλη
 ρωση των κρίτηρί
ων επίλόγη
 ς, ε
χεί απόκρυ
 ψεί τίς πληρόφόρί
ες αυτε
ς η
  δεν εί
ναί
σε θε
ση να πρόσκόμί
σεί τα δίκαίόλόγητίκα
  πόυ απαίτόυ
 νταί κατ’ εφαρμόγη
  τόυ α
 ρθρόυ 79 τόυ ν.
4412/2016, περί
 Ευρωπαί;κόυ
  Ενίαί
όυ Εγγρα
 φόυ Συ
 μβασης, καθω
 ς καί τόυ α
 ρθρόυ 23 της παρόυ
 σας,

(η) εα
 ν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας επίχεί
ρησε να επηρεα
 σεί με αθε
μίτό τρό
 πό τη δίαδίκασί
α λη
 ψης από-
φα
 σεων της αναθε
τόυσας αρχη
 ς,  να απόκτη
 σεί  εμπίστευτίκε
ς  πληρόφόρί
ες  πόυ ενδε
χεταί  να τόυ
απόφε
ρόυν  αθε
μίτό  πλεόνε
κτημα στη δίαδίκασί
α  συ
 ναψης συ
 μβασης η
  να  παρα
 σχεί  με  απατηλό

τρό
 πό παραπλανητίκε
ς  πληρόφόρί
ες  πόυ ενδε
χεταί  να επηρεα
 σόυν όυσίωδω
 ς  τίς  απόφα
 σείς  πόυ
αφόρόυ
 ν τόν απόκλείσμό
 , την επίλόγη
  η
  την ανα
 θεση,

(θ) εα
 ν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας ε
χεί δίαπρα
 ξεί σόβαρό
  επαγγελματίκό
  παρα
 πτωμα, τό όπόί
ό θε
τεί σε
αμφίβόλί
α την ακεραίό
 τητα
  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλεί
εταί από
  τη συμμετόχη
  στη δίαδίκασί
α συ
 ναψης δημό
 σίας συ
 μβασης (δίαγωνίσμό
 ),
όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας εα
 ν συντρε
χόυν όί  πρόυ; πόθε
σείς εφαρμόγη
 ς  της παρ.  4 τόυ α
 ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 118

Οί  υπόχρεω
 σείς  της  παρόυ
 σης  αφόρόυ
 ν  στίς  ανω
 νυμες  εταίρεί
ες  πόυ  υπόβα
 λλόυν  πρόσφόρα

αυτότελω
 ς η
  ως με
λη ε
νωσης η
  πόυ συμμετε
χόυν στό μετόχίκό
  κεφα
 λαίό α
 λλόυ νόμίκόυ
  πρόσω
 πόυ
πόυ  υπόβα
 λλεί  πρόσφόρα
  η
  σε  νόμίκα
  πρό
 σωπα  της  αλλόδαπη
 ς   πόυ  αντίστόίχόυ
 ν  σε  ανω
 νυμη
εταίρεί
α.
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Εξαίρόυ
 νταί της υπόχρε
ωσης αυτη
 ς: 

α) όί είσηγμε
νες στα χρηματίστη
 ρία κρατω
 ν-μελω
 ν της Ευρωπαί;κη
 ς Ένωσης η
  τόυ Οργανίσμόυ
  Οίκό-
νόμίκη
 ς Συνεργασί
ας καί Ανα
 πτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταίρεί
ες, 

β) όί εταίρεί
ες, τα δίκαίω
 ματα ψη
 φόυ των όπόί
ων ελε
γχόνταί από
  μί
α η
  περίσσό
 τερες επίχείρη
 σείς
επενδυ
 σεων  (investment  firms),  εταίρεί
ες  δίαχεί
ρίσης  κεφαλαί
ων/ενεργητίκόυ
  (asset/fund
managers) η
  εταίρεί
ες δίαχεί
ρίσης κεφαλαί
ων επίχείρηματίκω
 ν συμμετόχω
 ν (private equity firms),
υπό
  την πρόυ; πό
 θεση ό
 τί όί τελευταί
ες αυτε
ς εταίρεί
ες ελε
γχόυν, συνόλίκα
  πόσόστό
  πόυ υπερβαί
νεί
τό εβδόμη
 ντα πε
ντε τόίς εκατό
  (75%) των δίκαίωμα
 των ψη
 φων καί εί
ναί επόπτευό
 μενες από
  Επίτρό-
πε
ς  Κεφαλαίαγόρα
 ς  η
  α
 λλες  αρμό
 δίες  χρηματόόίκόνόμίκε
ς  αρχε
ς  κρατω
 ν  μελω
 ν  της  Ευρωπαί;κη
 ς
Ένωσης η
  τόυ Ο.Ο.Σ.Α.119

22.Α.6.  Η αναθε
τόυσα αρχη
  απόκλεί
εί  όίκόνόμίκό
  φόρε
α σε όπόίόδη
 πότε χρόνίκό
  σημεί
ό κατα
  τη
δία
 ρκεία της δίαδίκασί
ας συ
 ναψης συ
 μβασης, ό
 ταν απόδείκνυ
 εταί ό
 τί αυτό
 ς βρί
σκεταί λό
γω πρα
 ξεων
η
  παραλεί
ψεων αυτόυ
  εί
τε πρίν εί
τε κατα
  τη δίαδίκασί
α, σε μί
α από
  τίς περίπτω
 σείς των πρόηγόυ
 με-
νων παραγρα
 φων. 120 

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.121

22.Α.7. Οίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας πόυ εμπί
πτεί σε μία από
  τίς καταστα
 σείς πόυ αναφε
ρόνταί στίς παρα-
γρα
 φόυς 22.Α.1 καί 22.Α.4122, εκτό
 ς από
  την περί
πτωση β, μπόρεί
  να πρόσκόμί
ζεί στόίχεί
α123 πρόκεί-
με
νόυ να απόδεί
ξεί ό
 τί τα με
τρα πόυ ε
λαβε επαρκόυ
 ν γία να απόδεί
ξόυν την αξίόπίστί
α τόυ, παρό
 τί
συντρε
χεί ό σχετίκό
 ς λό
γός απόκλείσμόυ
 . Γία τόν σκόπό
  αυτό
 ν, ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας απόδείκνυ
 εί ό
 τί
ε
χεί καταβα
 λεί η
  ε
χεί δεσμευθεί
 να καταβα
 λεί απόζημί
ωση γία ζημί
ες πόυ πρόκλη
 θηκαν από
  τό πόίνί-
κό
  αδί
κημα η
  τό παρα
 πτωμα, ό
 τί ε
χεί δίευκρίνί
σεί τα γεγόνό
 τα καί τίς περίστα
 σείς με όλόκληρωμε
νό
τρό
 πό, με
σω ενεργόυ
  συνεργασί
ας με τίς ερευνητίκε
ς αρχε
ς, καί ε
χεί λα
 βεί συγκεκρίμε
να τεχνίκα
  καί
όργανωτίκα
  με
τρα, καθω
 ς καί με
τρα σε επί
πεδό πρόσωπίκόυ
  κατα
 λληλα γία την απόφυγη
  περαίτε
ρω
πόίνίκω
 ν αδίκημα
 των η
  παραπτωμα
 των. 124 Τα με
τρα πόυ λαμβα
 νόνταί από
  τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φό-
ρεί
ς αξίόλόγόυ
 νταί σε συνα
 ρτηση με τη σόβαρό
 τητα καί τίς ίδίαί
τερες περίστα
 σείς τόυ πόίνίκόυ
  αδί-
κη
 ματός η
  τόυ παραπτω
 ματός. Εα
 ν τα στόίχεί
α κρίθόυ
 ν επαρκη
 , ό εν λό
γω όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας δεν
απόκλεί
εταί από
  τη δίαδίκασί
α συ
 ναψης συ
 μβασης. Αν τα με
τρα κρίθόυ
 ν ανεπαρκη
 , γνωστόπόίεί
ταί
στόν όίκόνόμίκό
  φόρε
α τό σκεπτίκό
  της από
 φασης αυτη
 ς. Οίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας πόυ ε
χεί απόκλείστεί
,
συ
 μφωνα με τίς κεί
μενες δίατα
 ξείς, με τελεσί
δίκη από
 φαση, από
  τη συμμετόχη
  σε δίαδίκασί
ες συ
 να-
ψης συ
 μβασης η
  ανα
 θεσης παραχω
 ρησης δεν μπόρεί
 να κα
 νεί χρη
 ση της ανωτε
ρω δυνατό
 τητας κατα

την περί
όδό τόυ απόκλείσμόυ
  πόυ όρί
ζεταί στην εν λό
γω από
 φαση

22.Α.8. Η από
 φαση γία την δίαπί
στωση της επα
 ρκείας η
  μη των επανόρθωτίκω
 ν με
τρων κατα
  την
πρόηγόυ
 μενη παρα
 γραφό εκδί
δεταί συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ α
 ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016. 125

22.Α.9. Οίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας,  σε  βα
 ρός  τόυ  όπόί
όυ  ε
χεί  επίβληθεί
  η  κυ
 ρωση  τόυ  όρίζό
 ντίόυ
απόκλείσμόυ
  συ
 μφωνα  με  τίς  κεί
μενες  δίατα
 ξείς,  καί  γία  τό  χρόνίκό
  δία
 στημα  πόυ  αυτη
  όρί
ζεί
απόκλεί
εταί από
  την παρόυ
 σα δίαδίκασί
α συ
 ναψης της συ
 μβασης.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 126

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
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Όσόν αφόρα
  την καταλληλό
 τητα γία την α
 σκηση της επαγγελματίκη
 ς δραστηρίό
 τητας, απαίτεί
ταί  όί
όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  να εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  στό σχετίκό
  επαγγελματίκό
  μητρω
 ό πόυ τηρεί
ταί  στό
κρα
 τός εγκατα
 σταση
 ς τόυς. Είδίκα
  όί πρόσφε
ρόντες πόυ εί
ναί εγκατεστημε
νόί στην Ελλα
 δα απαίτεί
-
ταί  να  εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  στό  Μητρω
 ό  Εργόληπτίκω
 ν  Επίχείρη
 σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  γία  τό  χρόνίκό

δία
 στημα πόυ εξακόλόυθόυ
 ν να ίσχυ
 όυν όί μεταβατίκε
ς δίατα
 ξείς τόυ α
 ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 η

στό Μητρω
 ό Εργόληπτίκω
 ν Επίχείρη
 σεων Δημό
 σίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από
  την ε
ναρξη ίσχυ
 ός τόυ
τελευταί
όυ η
  στα Μητρω
 α Περίφερείακω
 ν Ενότη
 των127, ανα
  περί
πτωση, στην κατηγόρί
α/-ίες ε
ργόυ
τόυ α
 ρθρόυ 21 της παρόυ
 σας128. Οί πρόσφε
ρόντες πόυ εί
ναί εγκατεστημε
νόί σε κρα
 τός με
λός της Ευ-
ρωπαί;κη
 ς Ένωσης απαίτεί
ταί να εί
ναί εγγεγραμμε
νόί στα Μητρω
 α τόυ παραρτη
 ματός ΧΙ τόυ Πρό-
σαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια129

Δεν απαίτεί
ταί όί όίκόνόμίκόί
 φόρεί
ς να δίαθε
τόυν όίκόνόμίκη
  καί χρηματόδότίκη
  ίκανό
 τητα γία την
εκτε
λεση.

Σε  περί
πτωση  ε
νωσης  όίκόνόμίκω
 ν  φόρε
ων,  όί  παραπα
 νω  ελα
 χίστες  απαίτη
 σείς  καλυ
 πτόνταί
αθρόίστίκα
  από
  τα με
λη της ε
νωσης. 

[όπου  κρίνεται  αναγκαίο  διευκρινίζεται  διαφορετικός τρόπος,  με  τον  οποίο  οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων  πληρούν  τις  απαιτήσεις  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  ήτοι  από  ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας130.]

Είδίκα
  όί εργόληπτίκε
ς επίχείρη
 σείς πόυ εί
ναί εγγεγραμμε
νες στό ΜΕΕΠ, γία τό χρόνίκό
  δία
 στημα πόυ
εξακόλόυθόυ
 ν να ίσχυ
 όυν όί μεταβατίκε
ς δίατα
 ξείς τόυ α
 ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρε
πεί να
υπερβαί
νόυν τα ανω
 τατα επίτρεπτα
  ό
 ρία ανεκτε
λεστόυ υπόλόί
πόυ εργόλαβίκω
 ν συμβα
 σεων, συ
 μ-
φωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό
 πως ίσχυ
 εί.

Μετα
  από
  τη  λη
 ξη  των  ως  α
 νω  μεταβατίκω
 ν  δίατα
 ξεων  καί  την  πλη
 ρη  ε
ναρξη  ίσχυ
 ός  τόυ  π.δ
71/2019, όί εργόληπτίκε
ς επίχείρη
 σείς πόυ εί
ναί εγγεγραμμε
νες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρε
πεί να
υπερβαί
νόυν τα ανω
 τατα επίτρεπτα
  ό
 ρία ανεκτε
λεστόυ υπόλόί
πόυ εργόλαβίκω
 ν συμβα
 σεων, συ
 μ-
φωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 64 αυτόυ
 .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα131

Οί όίκόνόμίκόί
 φόρεί
ς απαίτεί
ταί να δίαθε
τόυν, κατ' ελα
 χίστό την παρακα
 τω τεχνίκη
  στελε
χωση

α) για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ : ε
ναν (1) τεχνίκό
  Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμί
δας. 

η
 τόί τόυλα
 χίστό:

- γία ΜΕΚ Α βαθμί
δας: 
- τεχνίκό
  υπα
 λληλό η
  τεχνίκόυ
 ς υπαλλη
 λόυς (δίπλωματόυ
 χόυς ανω
 τατόυ εκπαίδευτίκόυ


ίδρυ
 ματός της ημεδαπη
 ς η
  ίσό
 τίμης σχόλη
 ς της αλλόδαπη
 ς)  με συνόλίκη
  απασχό
 ληση
τόυλα
 χίστόν 3 ε
τη

- τεχνίκό
  υπα
 λληλό η
  τεχνίκόυ
 ς υπαλλη
 λόυς (πτυχίόυ
 χόί τεχνίκη
 ς σχόλη
 ς της ημεδαπη
 ς η

ίσό
 τίμης σχόλη
 ς της αλλόδαπη
 ς) με συνόλίκη
  απασχό
 ληση τόυλα
 χίστόν 5 ε
τη

Σε  περί
πτωση  ε
νωσης  όίκόνόμίκω
 ν  φόρε
ων,  όί  παραπα
 νω  ελα
 χίστες  απαίτη
 σείς  καλυ
 πτόνταί
αθρόίστίκα
  από
  τα με
λη της ε
νωσης. 

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φο-
ρέων πληρούν τις  απαιτήσεις τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας132,  ήτοι  από ένα τουλάχιστον
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μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλ -
λος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με
την αρχή της αναλογικότητας133.]

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής
και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  καθώς  και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,
πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη
των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες
αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα
αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν
οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς
το αντικείμενό της.134]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης135

Δεν απαίτεί
ταί

[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης
να αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων].

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

Όσόν αφόρα
  τα κρίτη
 ρία της όίκόνόμίκη
 ς καί χρηματόόίκόνόμίκη
 ς επα
 ρκείας καί τα κρίτη
 ρία σχετίκα

με την τεχνίκη
  καί επαγγελματίκη
  ίκανό
 τητα, ε
νας όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας μπόρεί
,  να στηρί
ζεταί στίς
ίκανό
 τητες α
 λλων φόρε
ων, ασχε
τως της νόμίκη
 ς φυ
 σης των δεσμω
 ν τόυ με αυτόυ
 ς. Στην περί
πτωση
αυτη
 , απόδείκνυ
 όυν ό
 τί θα ε
χόυν στη δία
 θεση
  τόυς τόυς αναγκαί
όυς πό
 ρόυς, με την πρόσκό
 μίση της
σχετίκη
 ς δε
σμευσης των φόρε
ων στην ίκανό
 τητα των όπόί
ων στηρί
ζόνταί.

Όσόν αφόρα
  τα κρίτη
 ρία πόυ σχετί
ζόνταί με τόυς τί
τλόυς σπόυδω
 ν καί τα επαγγελματίκα
  πρόσό
 ντα
πόυ όρί
ζόνταί στην περί
πτωση στ τόυ Με
ρόυς ΙΙ  τόυ Παραρτη
 ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη
 ματός Α ν.
4412/2016 η
  με την σχετίκη
  επαγγελματίκη
  εμπείρί
α, όί όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς, μπόρόυ
 ν να βασί
ζόνταί
στίς ίκανό
 τητες α
 λλων φόρε
ων μό
 νό εα
 ν όί τελευταί
όί θα εκτελε
σόυν τίς εργασί
ες η
  τίς υπηρεσί
ες γία
τίς όπόί
ες απαίτόυ
 νταί όί συγκεκρίμε
νες ίκανό
 τητες.

Όταν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας στηρί
ζεταί στίς ίκανό
 τητες α
 λλων φόρε
ων ό
 σόν αφόρα
  τα κρίτη
 ρία πόυ
σχετί
ζόνταί με την όίκόνόμίκη
  καί χρηματόόίκόνόμίκη
  επα
 ρκεία, ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας καί αυτόί
  όί
φόρεί
ς εί
ναί από
  κόίνόυ
  υπευ
 θυνόί136 γία την εκτε
λεση της συ
 μβασης.

Στην περί
πτωση ε
νωσης όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων, η ε
νωση μπόρεί
  να στηρί
ζεταί στίς ίκανό
 τητες των
συμμετεχό
 ντων  στην  ε
νωση  η
  α
 λλων  φόρε
ων  (γία  τα  κρίτη
 ρία  της  όίκόνόμίκη
 ς  καί
χρηματόόίκόνόμίκη
 ς  επα
 ρκείας  καί  τα  κρίτη
 ρία  σχετίκα
  με  την  τεχνίκη
  καί  επαγγελματίκη

ίκανό
 τητα).

Η αναθε
τόυσα αρχη
  ελε
γχεί, συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 23 της παρόυ
 σας, εα
 ν όί φόρεί
ς,
στίς ίκανό
 τητες των όπόί
ων πρότί
θεταί να στηρίχθεί
  ό πρόσφε
ρων, πληρόυ
 ν τα σχετίκα
  κρίτη
 ρία
επίλόγη
 ς καί, εα
 ν συντρε
χόυν λό
γόί απόκλείσμόυ
  κατα
  τα όρίζό
 μενα στην παρόυ
 σα πρό
 σκληση. 

Η  αναθε
τόυσα  αρχη
  απαίτεί
  από
  τόν  όίκόνόμίκό
  φόρε
α  να  αντίκαταστη
 σεί  ε
ναν  φόρε
α  πόυ  δεν
πληρόί
 σχετίκό
  κρίτη
 ρίό επίλόγη
 ς η
  γία τόν όπόί
ό συντρε
χόυν όί λό
 γόί απόκλείσμόυ
  τόυ α
 ρθρόυ 22.Α
της παρόυ
 σας.
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Η αντίκατα
 σταση τόυ φόρε
α, στίς ίκανό
 τητες τόυ όπόί
όυ στηρί
ζεταί ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας πόυ δεν
πληρόί
  σχετίκό
  κρίτη
 ρίό επίλόγη
 ς  η
  γία τόν όπόί
όν συντρε
χόυν λό
γόί απόκλείσμόυ
  της παρόυ
 σας,
γί
νεταί  κατό
 πίν  πρό
 σκλησης  πρός  τόν  όίκόνόμίκό
  φόρε
α,  εντό
 ς  τρία
 ντα  (30)  ημερω
 ν  από
  την
ημερόμηνί
α κόίνόπόί
ησης της πρό
 σκλησης στόν όίκόνόμίκό
  φόρε
α, γία κα
 θε τρί
τό στίς ίκανό
 τητες
τόυ όπόί
όυ στηρί
ζεταί, στό πλαί
σίό της παρόυ
 σας δίαδίκασί
ας ανα
 θεσης συ
 μβασης. Ο φόρε
ας με τόν
όπόί
ό αντίκαθί
σταταί ό φόρε
ας τόυ πρόηγόυ
 μενόυ εδαφί
όυ δεν επίτρε
πεταί να αντίκατασταθεί
  εκ
νε
όυ.

Η εκτε
λεση των ......137 γί
νεταί υπόχρεωτίκα
  από
  τόν πρόσφε
ρόντα η
 ,  αν η πρόσφόρα
  υπόβα
 λλεταί
από
  ε
νωση όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων, από
  ε
ναν από
  τόυς συμμετε
χόντες στην ε
νωση αυτη
 .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής138

23.1 Κατα
  την  υπόβόλη
  πρόσφόρω
 ν  όί  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  υπόβα
 λλόυν  τό  Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό
Έγγραφό Συ
 μβασης (ΕΕΕΣ), συ
 μφωνα με τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόί
ό ίσόδυναμεί
  με  ενημερωμε
νη υπευ
 θυνη δη
 λωση, με τίς συνε
πείες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντίκατα
 σταση των πίστόπόίητίκω
 ν πόυ εκδί
δόυν δημό
 σίες αρχε
ς η

τρί
τα με
ρη, επίβεβαίω
 νόντας ό
 τί ό εν λό
γω όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας πληρόί
 τίς ακό
 λόυθες πρόυ; πόθε
σείς:
α)  δεν  βρί
σκεταί  σε  μί
α  από
  τίς  καταστα
 σείς  τόυ  α
 ρθρόυ  22  Α  της  παρόυ
 σας,
β) πληρόί
 τα σχετίκα
  κρίτη
 ρία επίλόγη
 ς τα όπόί
α ε
χόυν καθόρίσθεί
, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 22 Β-Ε της
παρόυ
 σας.

Σε  όπόίόδη
 πότε  χρόνίκό
  σημεί
ό  κατα
  τη  δία
 ρκεία  της  δίαδίκασί
ας,  μπόρεί
  να  ζητηθεί
  από
  τόυς
πρόσφε
ρόντες να υπόβα
 λλόυν ό
 λα η
  όρίσμε
να δίκαίόλόγητίκα
  της επό
 μενης παραγρα
 φόυ, ό
 ταν αυτό

απαίτεί
ταί γία την όρθη
  δίεξαγωγη
  της δίαδίκασί
ας.

Τό ΕΕΕΣ φε
ρεί υπόγραφη
  με ημερόμηνί
α εντό
 ς τόυ χρόνίκόυ
  δίαστη
 ματός, κατα
  τό όπόί
ό μπόρόυ
 ν να
υπόβα
 λόνταί πρόσφόρε
ς. 

Αν στό δία
 στημα πόυ μεσόλαβεί
 μεταξυ
  της ημερόμηνί
ας υπόγραφη
 ς τόυ ΕΕΕΣ καί της καταληκτίκη
 ς
ημερόμηνί
ας υπόβόλη
 ς πρόσφόρω
 ν ε
χόυν επε
λθεί μεταβόλε
ς στα δηλωθε
ντα στόίχεί
α, εκ με
ρόυς τόυ,
στό ΕΕΕΣ,  ό όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας απόσυ
 ρεί  την πρόσφόρα
  τόυ,  χωρί
ς  να απαίτεί
ταί  από
 φαση της
αναθε
τόυσας αρχη
 ς. Στη συνε
χεία μπόρεί
 να την υπόβα
 λεί εκ νε
όυ με επί
καίρό ΕΕΕΣ.139.

Ο όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας δυ
 ναταί να δίευκρίνί
ζεί τίς δηλω
 σείς καί πληρόφόρί
ες πόυ παρε
χεί στό ΕΕΕΣ
με συνόδευτίκη
  υπευ
 θυνη δη
 λωση, την όπόί
α υπόβα
 λλεί μαζί
 με τό ΕΕΕΣ. 

Κατα
  την υπόβόλη
  τόυ ΕΕΕΣ, καθω
 ς καί της συνόδευτίκη
 ς υπευ
 θυνης δη
 λωσης, εί
ναί δυνατη
 , με μό
 νη
την υπόγραφη
  τόυ κατα
  περί
πτωση εκπρόσω
 πόυ τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α, η πρόκαταρκτίκη
  από
 δείξη
των  λό
γων  απόκλείσμόυ
  πόυ  αναφε
ρόνταί  στό  α
 ρθρό  22.Α.1  της  παρόυ
 σας,  γία  τό  συ
 νόλό  των
φυσίκω
 ν πρόσω
 πων πόυ εί
ναί με
λη τόυ δίόίκητίκόυ
 , δίευθυντίκόυ
  η
  επόπτίκόυ
  όργα
 νόυ τόυ η
  ε
χόυν
εξόυσί
α εκπρόσω
 πησης, λη
 ψης απόφα
 σεων η
  ελε
γχόυ σε αυτό
 ν 140.

Ως  εκπρό
 σωπός  τόυ  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α,  γία  την  εφαρμόγη
  τόυ  παρό
 ντός,  νόεί
ταί  ό  νό
 μίμός
εκπρό
 σωπός αυτόυ
 , ό
 πως πρόκυ
 πτεί από
  τό ίσχυ
 όν καταστατίκό
  η
  τό πρακτίκό
  εκπρόσω
 πηση
 ς τόυ
κατα
  τό  χρό
 νό  υπόβόλη
 ς  της  πρόσφόρα
 ς  η
  τό  αρμόδί
ως  εξόυσίόδότημε
νό  φυσίκό
  πρό
 σωπό  να
εκπρόσωπεί
  τόν  όίκόνόμίκό
  φόρε
α  γία  δίαδίκασί
ες  συ
 ναψης  συμβα
 σεων  η
  γία  τη  συγκεκρίμε
νη
δίαδίκασί
α συ
 ναψης συ
 μβασης141.

Ο όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας φε
ρεί την υπόχρε
ωση, να δηλω
 σεί,  με
σω τόυ ΕΕΕΣ,  με ακρί
βεία στην ανα-
θε
τόυσα αρχη
 ,  ως ε
χόυσα την απόκλείστίκη
  αρμόδίό
 τητα ελε
γχόυ γία την τυχό
 ν συνδρόμη
  λό
 γων
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απόκλείσμόυ
 142, την κατα
 σταση
  τόυ σε σχε
ση με τόυς λό
 γόυς πόυ πρόβλε
πόνταί στό α
 ρθρό 73 τόυ ν.
4412/2016 καί στό α
 ρθρό 22.Α  της παρόυ
 σης143 καί ταυτό
 χρόνα να επίκαλεσθεί
 καί τυχό
 ν ληφθε
ντα
με
τρα πρός απόκατα
 σταση της αξίόπίστί
ας τόυ.

Επίσημαί
νεταί  ό
 τί,  κατα
  την  απα
 ντηση  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α  στό  ερω
 τημα  τόυ  ΕΕΕΣ  η
  α
 λλόυ
αντί
στόίχόυ εντυ
 πόυ η
  δη
 λωσης γία συ
 ναψη συμφωνίω
 ν με α
 λλόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς με στό
χό τη
στρε
βλωση τόυ ανταγωνίσμόυ
 , η συνδρόμη
  περίστα
 σεων, ό
 πως η τρίετη
 ς παραγραφη
  της παρ. 10
τόυ α
 ρθρόυ 73, περί
 λό
 γων απόκλείσμόυ
 , η
  η εφαρμόγη
  της παρ. 3β τόυ α
 ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυ
 εταί στό σχετίκό
  πεδί
ό πόυ πρόβα
 λλεί κατό
 πίν θετίκη
 ς απα
 ντησης.

Οί  πρόηγόυ
 μενες  αρνητίκε
ς  απαντη
 σείς  στό  ανωτε
ρω  ερω
 τημα  τόυ  ΕΕΕΣ  η
  α
 λλόυ  αντί
στόίχόυ
εντυ
 πόυ η
  δη
 λωσης, από
  όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς όί όπόί
όί εμπί
πτόυν στό πεδί
ό εφαρμόγη
 ς της παρ. 3β
τόυ α
 ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόίχείόθετόυ
 ν τόν λό
γό απόκλείσμόυ
  των περ. ζ’ η
 / καί θ’ της
παρ. 4 τόυ α
 ρθρόυ 73 τόυ παρό
 ντός καί δεν απαίτεί
ταί να δηλωθόυ
 ν κατα
  τη συμπλη
 ρωση τόυ ΕΕΕΣ
καί κα
 θε αντί
στόίχόυ εντυ
 πόυ.

Όσόν αφόρα
  τίς υπόχρεω
 σείς  γία την καταβόλη
  φό
 ρων η
  είσφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης (περ. α’
καί β’ της παρ. 2 τόυ α
 ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτε
ς θεωρεί
ταί ό
 τί δεν ε
χόυν αθετηθεί
  εφό
 σόν
δεν  ε
χόυν  καταστεί
  ληξίπρό
 θεσμες  η
  εφό
 σόν  ε
χόυν  υπαχθεί
  σε  δεσμευτίκό
  δίακανόνίσμό
  πόυ
τηρεί
ταί. Στην περί
πτωση αυτη
 , ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας δεν υπόχρεόυ
 ταί να απαντη
 σεί καταφατίκα

στό σχετίκό
  πεδί
ό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόί
ό ερωτα
 ταί εα
 ν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας ε
χεί ανεκπλη
 ρωτες
υπόχρεω
 σείς  ό
 σόν  αφόρα
  στην  καταβόλη
  φό
 ρων  η
  είσφόρω
 ν  κόίνωνίκη
 ς  ασφα
 λίσης  η
 ,  κατα

περί
πτωση, εα
 ν ε
χεί αθετη
 σεί τίς παραπα
 νω υπόχρεω
 σείς τόυ. 144

Στην  περί
πτωση  υπόβόλη
 ς  πρόσφόρα
 ς  από
  ε
νωση  όίκόνόμίκω
 ν  φόρε
ων,  τό  Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό
Έγγραφό Συ
 μβασης (ΕΕΕΣ), υπόβα
 λλεταί χωρίστα
  από
  κα
 θε με
λός της ε
νωσης.

Στην  περί
πτωση  πόυ  πρόσφε
ρων  όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας  δηλω
 νεί  στό  Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό  Έγγραφό
Συ
 μβασης (ΕΕΕΣ) την πρό
 θεση
  τόυ γία ανα
 θεση υπεργόλαβί
ας, υπόβα
 λλεί μαζί
  με τό δίκό
  τόυ ΕΕΕΣ
καί τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα
 βόυ.

Στην  περί
πτωση  πόυ  πρόσφε
ρων  όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας  στηρί
ζεταί  στίς  ίκανό
 τητες  ενό
 ς  η

περίσσό
 τερων φόρε
ων υπόβα
 λλεί μαζί
 με τό δίκό
  τόυ ΕΕΕΣ καί τό ΕΕΕΣ κα
 θε φόρε
α, στίς ίκανό
 τητες
τόυ όπόί
όυ στηρί
ζεταί.

Τε
λός,  επίσημαί
νεταί  ό
 τί  όί  πρόσφε
ρόντες  δηλω
 νόυν  τό  ανεκτε
λεστό  υπό
 λόίπό  εργόλαβίκω
 ν
συμβα
 σεων στό Με
ρός  IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενό
 τητα Β («Οίκόνόμίκη
  καί Χρηματόόίκόνόμίκη
  Επα
 ρκεία»),
στό  πεδί
ό  «Λόίπε
ς  όίκόνόμίκε
ς  η
  χρηματόόίκόνόμίκε
ς  απαίτη
 σείς».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δίκαί
ωμα συμμετόχη
 ς καί όί ό
 ρόί καί πρόυ; πόθε
σείς συμμετόχη
 ς, ό
 πως όρί
στηκαν στα α
 ρθρα 21
καί 22 της παρόυ
 σας, κρί
νόνταί:
α) κατα
  την υπόβόλη
  της πρόσφόρα
 ς, με την υπόβόλη
  τόυ ΕΕΕΣ,  των δίκαίόλόγητίκω
 ν των α
 ρθρων
23.3 – 23.11 της παρόυ
 σας πρό
 σκλησης.
β) κατα
  την υπόβόλη
  των δίκαίόλόγητίκω
 ν κατακυ
 ρωσης, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 4.2 (α  ε
ως δ) καί 
γ)κατα
  την εξε
ταση της υπευ
 θυνης δη
 λωσης, συ
 μφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 τόυ α
 ρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/16, καί στό α
 ρθρό 4.2  (ε) της παρόυ
 σας.

Στην περί
πτωση πόυ πρόσφε
ρων όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας η
  ε
νωση αυτω
 ν  στηρί
ζεταί στίς ίκανό
 τητες
α
 λλων φόρε
ων, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 22.ΣΤ της παρόυ
 σας, όί φόρεί
ς στην ίκανό
 τητα των όπόί
ων
στηρί
ζεταί  ό  πρόσφε
ρων  όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας  η
  ε
νωση  αυτω
 ν,  υπόχρεόυ
 νταί  στην  υπόβόλη
  των
δίκαίόλόγητίκω
 ν πόυ απόδείκνυ
 όυν ό
 τί δεν συντρε
χόυν όί λό
γόί απόκλείσμόυ
  τόυ α
 ρθρόυ 22 Α της
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παρόυ
 σας καί ό
 τί πληρόυ
 ν τα σχετίκα
  κρίτη
 ρία επίλόγη
 ς κατα
  περί
πτωση (α
 ρθρόυ 22 Β – Ε).

Οί  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  δεν  υπόχρεόυ
 νταί  να  υπόβα
 λλόυν  δίκαίόλόγητίκα
  η
  α
 λλα  απόδείκτίκα

στόίχεί
α, αν καί στό με
τρό πόυ η αναθε
τόυσα αρχη
  ε
χεί τη δυνατό
 τητα να λαμβα
 νεί τα πίστόπόίητίκα

η
  τίς συναφεί
ς πληρόφόρί
ες απευθεί
ας με
σω πρό
 σβασης σε εθνίκη
  βα
 ση δεδόμε
νων σε όπόίόδη
 πότε
κρα
 τός - με
λός της Ένωσης, η όπόί
α δίατί
θεταί δωρεα
 ν, ό
 πως εθνίκό
  μητρω
 ό συμβα
 σεων, είκόνίκό

φα
 κελό  επίχεί
ρησης,  ηλεκτρόνίκό
  συ
 στημα  απόθη
 κευσης  εγγρα
 φων  η
  συ
 στημα  πρόεπίλόγη
 ς.  Η
δη
 λωση γία την πρό
 σβαση σε εθνίκη
  βα
 ση δεδόμε
νων εμπερίε
χεταί στό Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό Έγγραφό
Συ
 μβασης  (ΕΕΕΣ).  Η  δη
 λωση  γία  την  πρό
 σβαση  σε  εθνίκη
  βα
 ση  δεδόμε
νων  εμπερίε
χεταί   στό
Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό  Έγγραφό Συ
 μβασης (ΕΕΕΣ),  στό όπόί
ό  περίε
χόνταί επί
σης όί  πληρόφόρί
ες πόυ
απαίτόυ
 νταί  γία  τόν συγκεκρίμε
νό  σκόπό
 ,  ό
 πως η  ηλεκτρόνίκη
  δίευ
 θυνση της  βα
 σης  δεδόμε
νων,
τυχό
 ν δεδόμε
να αναγνω
 ρίσης καί, κατα
  περί
πτωση, η απαραί
τητη δη
 λωση συναί
νεσης. 

Οί όίκόνόμίκόί
 φόρεί
ς δεν υπόχρεόυ
 νταί να υπόβα
 λόυν δίκαίόλόγητίκα
 , ό
 ταν η αναθε
τόυσα αρχη
  πόυ
ε
χεί αναθε
σεί τη συ
 μβαση δίαθε
τεί η
 δη τα δίκαίόλόγητίκα
  αυτα
 .

Όλα τα απόδείκτίκα
  ε
γγραφα τόυ α
 ρθρόυ 23.3 ε
ως 23.10 της παρόυ
 σας, υπόβα
 λλόνταί καί γί
νόνταί
απόδεκτα
 ,  συ
 μφωνα με τα αναλυτίκα
  όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 4.2 (β) της παρόυ
 σας. Τα απόδείκτίκα

ε
γγραφα συντα
 σσόνταί στην ελληνίκη
  γλω
 σσα η
  συνόδευ
 όνταί από
  επί
σημη μετα
 φραση
  τόυς στην
ελληνίκη
  γλω
 σσα συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 6 της παρόυ
 σας.  Η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
  να ζητεί
  από

πρόσφε
ρόντες, σε όπόίόδη
 πότε χρόνίκό
  σημεί
ό κατα
  τη δία
 ρκεία της δίαδίκασί
ας, να υπόβα
 λλόυν ό
 λα
η
  όρίσμε
να δίκαίόλόγητίκα
 , ό
 ταν αυτό
  απαίτεί
ταί γία την όρθη
  δίεξαγωγη
  της δίαδίκασί
ας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόσωρίνό
 ς  ανα
 δόχός,  κατό
 πίν  σχετίκη
 ς  ηλεκτρόνίκη
 ς  πρό
 σκλησης από
  την αναθε
τόυσα αρχη
 ,
υπόβα
 λλεί  τα  ακό
 λόυθα  δίκαίόλόγητίκα
 ,  κατα
  τα  είδίκό
 τερα  όρίζό
 μενα  στό  α
 ρθρό  4.2  της
παρόυ
 σας145:

Γία  την  από
 δείξη  της  μη  συνδρόμη
 ς  των  λό
γων  απόκλείσμόυ
  τόυ  άρθρου  22Α,  ό  πρόσωρίνό
 ς
ανα
 δόχός υπόβα
 λλεί  αντί
στόίχα τα παρακα
 τω δίκαίόλόγητίκα
 :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  η
 ,  ελλεί
ψεί αυτόυ
 ,  ίσόδυ
 ναμόυ εγγρα
 φόυ πόυ εκδί
δεταί από

αρμό
 δία δίκαστίκη
  η
  δίόίκητίκη
  αρχη
  τόυ κρα
 τόυς-με
λόυς η
  της χω
 ρας καταγωγη
 ς η
  της χω
 ρας ό
 πόυ
εί
ναί εγκατεστημε
νός ό εν λό
γω όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας, από
  τό όπόί
ό πρόκυ
 πτεί ό
 τί πληρόυ
 νταί αυτε
ς
όί πρόυ; πόθε
σείς, πόυ να ε
χεί εκδόθεί
 ε
ως τρείς (3) μη
 νες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυ146. Η υπόχρε
ωση
πρόσκό
 μίσης  τόυ  ως  α
 νω  απόσπα
 σματός  αφόρα
  καί  τα  πρό
 σωπα  των  τελευταί
ων   τεσσα
 ρων
εδαφί
ων  της παραγρα
 φόυ Α.1 τόυ α
 ρθρόυ 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστόπόίητίκό
  πόυ εκδί
δεταί από
  την αρμό
 δία αρχη

τόυ  όίκεί
όυ  κρα
 τόυς  -  με
λόυς  η
  χω
 ρας,  περί
  τόυ  ό
 τί  ε
χόυν  εκπληρωθεί
  όί  υπόχρεω
 σείς  τόυ
όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α,  ό
 σόν  αφόρα
  στην  καταβόλη
  φό
 ρων  (φορολογική  ενημερότητα) καί  στην
καταβόλη
  των είσφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης  (ασφαλιστική ενημερότητα)147, συ
 μφωνα με την
ίσχυ
 όυσα νόμόθεσί
α τόυ κρα
 τόυς εγκατα
 στασης η
  την ελληνίκη
  νόμόθεσί
α αντί
στόίχα, πόυ να εί
ναί
εν ίσχυ
  κατα
  τό χρό
 νό υπόβόλη
 ς τόυ, α
 λλως, στην περί
πτωση πόυ δεν αναφε
ρεταί σε αυτό
  χρό
 νός
ίσχυ
 ός, πόυ να ε
χεί εκδόθεί
 ε
ως τρείς (3) μη
 νες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυ148.

Γία  τόυς  πρόσφε
ρόντες  πόυ  εί
ναί  εγκατεστημε
νόί  η
  εκτελόυ
 ν  ε
ργα  στην  Ελλα
 δα τα  σχετίκα

δίκαίόλόγητίκα
  πόυ υπόβα
 λλόνταί εί
ναί:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  πόυ  εκδί
δεταί  από
  την  Ανεξα
 ρτητη  Αρχη

Δημόσί
ων  Εσό
 δων  (Α.Α.Δ.Ε.), γία  τόν  όίκόνόμίκό
  φόρε
α  καί  γία  τίς  κόίνόπραξί
ες  στίς  όπόί
ες
συμμετε
χεί γία τα δημό
 σία ε
ργα πόυ εί
ναί σε εξε
λίξη. Οί αλλόδαπόί
  πρόσφε
ρόντες θα υπόβα
 λλόυν
υπευ
 θυνη  δη
 λωση149 περί
  τόυ  ό
 τί  δεν  ε
χόυν  υπόχρε
ωση  καταβόλη
 ς  φό
 ρων  στην  Ελλα
 δα.  Σε
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περί
πτωση πόυ ε
χόυν τε
τόία υπόχρε
ωση θα υπόβα
 λλόυν σχετίκό
  απόδείκτίκό
  της  Α.Α.Δ.Ε.

[Από  την  31η.10.2020  όλοι  οι  φορείς  του  δημόσιου  και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων
με  το  Κέντρο  Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α.
αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]150

Εφόσον  η  α.α.  επιτρέπει  την  υποβολή  προσφορών,  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  δεν  έχουν
καταβληθεί,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  22.Α.3  περ.  β  της  παρούσας,  προσκομίζεται  από  τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.  

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδί
δεταί από
  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλίστίκη

ενημερό
 τητα καλυ
 πτεί τίς ασφαλίστίκε
ς υπόχρεω
 σείς τόυ πρόσφε
ρόντός όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α α) ως
φυσίκό
  η
  νόμίκό
  πρό
 σωπό γία τό πρόσωπίκό
  τόυς με σχε
ση εξαρτημε
νης εργασί
ας, β) γία ε
ργα πόυ
εκτελεί
  μό
 νός τόυ η
  σε κόίνόπραξί
α καθω
 ς καί γ)  γία τα στελε
χη-μηχανίκόυ
 ς τόυ πόυ στελεχω
 νόυν
τό πτυχί
ό της εργόληπτίκη
 ς επίχεί
ρησης καί πόυ ε
χόυν υπόχρε
ωση ασφα
 λίσης στόν eΕΦΚΑ (τόμε
ας
πρω
 ην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οί εγκατεστημε
νόί στην Ελλα
 δα όίκόνόμίκόί
 φόρεί
ς υπόβα
 λλόυν απόδείκτίκό

ασφαλίστίκη
 ς ενημερό
 τητας (κυ
 ρίας καί επίκόυρίκη
 ς ασφα
 λίσης) γία τό πρόσωπίκό
  τόυς με σχε
ση
εξαρτημε
νης  εργασί
ας.  Δεν  απότελόυ
 ν  από
 δείξη  ενημερό
 τητας  της  πρόσφε
ρόυσας  εταίρί
ας,
απόδείκτίκα
  ασφαλίστίκη
 ς ενημερό
 τητας  των φυσίκω
 ν πρόσω
 πων πόυ στελεχω
 νόυν τό πτυχί
ό της
εταίρί
ας ως εταί
ρόί. Οί αλλόδαπόί
 πρόσφε
ρόντες (φυσίκα
  καί νόμίκα
  πρό
 σωπα), πόυ δεν υπόβα
 λόυν
τα α
 νω απόδείκτίκα
 , υπόβα
 λλόυν υπευ
 θυνη δη
 λωση περί
 τόυ ό
 τί δεν απασχόλόυ
 ν πρόσωπίκό
 , γία τό
όπόί
ό υπα
 ρχεί  υπόχρε
ωση ασφα
 λίσης σε ημεδαπόυ
 ς  ασφαλίστίκόυ
 ς όργανίσμόυ
 ς.  Αν απασχόλόυ
 ν
τε
τόίό  πρόσωπίκό
 ,  πρε
πεί  να  υπόβα
 λλόυν  σχετίκό
  απόδείκτίκό
  ασφαλίστίκη
 ς  ενημερό
 τητας
εκδίδό
 μενό από
  τόν eΕΦΚΑ. 

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ
οικ.  17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7),  εφόσον έχουν πιστοποιηθεί  σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα.
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως). 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ..

β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφε
ρόντός ό
 τί δεν ε
χεί εκδόθεί
  δίκαστίκη
  η
  δίόίκητίκη
  από
 φαση με
τελεσί
δίκη καί δεσμευτίκη
  ίσχυ
  γία την αθε
τηση των υπόχρεω
 σεω
 ν τόυ ό
 σόν αφόρα
  στην καταβόλη

φό
 ρων η
  είσφόρω
 ν κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης. 

(γ) γία την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22151: πίστόπόίητίκό
  πόυ εκδί
δεταί από
  την αρμό
 δία
δίκαστίκη
  η
  δίόίκητίκη
  αρχη
  τόυ όίκεί
όυ κρα
 τόυς - με
λόυς η
  χω
 ρας, πόυ να ε
χεί εκδόθεί
 ε
ως τρείς (3)
μη
 νες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυ152. 

Γία τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς πόυ εί
ναί εγκαταστημε
νόί η
  εκτελόυ
 ν ε
ργα στην Ελλα
 δα:

γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»153,  με  τό  όπόί
ό  βεβαίω
 νεταί  ό
 τί  δεν
τελόυ
 ν  υπό
  πτω
 χευση,  πτωχευτίκό
  συμβίβασμό
 ,  αναγκαστίκη
  δίαχεί
ρίση,  δεν  ε
χόυν  υπαχθεί
  σε
δίαδίκασί
α  εξυγί
ανσης   καθω
 ς  καί   ό
 τί  τό  νόμίκό
  πρό
 σωπό  δεν  ε
χεί  τεθεί
  υπό
  εκκαθα
 ρίση  με
δίκαστίκη
  από
 φαση. Τό εν λό
γω πίστόπόίητίκό
  εκδί
δεταί από
  τό αρμό
 δίό πρωτόδίκεί
ό της ε
δρας τόυ
όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α. 
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γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συ
 μφωνα με τίς κεί
μενες δίατα
 ξείς, ως κα
 θε
φόρα
  ίσχυ
 όυν.  Τα φυσίκα
  πρό
 σωπα δεν υπόβα
 λλόυν πίστόπόίητίκό
  περί
 μη θε
σης σε εκκαθα
 ρίση. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ό
 πως αυτα
  εμφανί
ζόνταί στό taxisnet,
από
  την όπόί
α να πρόκυ
 πτεί η μη αναστόλη
  της επίχείρηματίκη
 ς δραστηρίό
 τητα
 ς τόυς.

Πρόκείμε
νόυ  γία  τα  σωματεί
α  καί  τόυς  συνεταίρίσμόυ
 ς,  τό  Ενίαί
ό  Πίστόπόίητίκό
  Δίκαστίκη
 ς
Φερεγγυό
 τητας εκδί
δεταί γία τα σωματεί
α από
  τό αρμό
 δίό Πρωτόδίκεί
ό, καί γία τόυς συνεταίρίσμόυ
 ς
γία τό χρόνίκό
  δία
 στημα ε
ως τίς 31.12.2019 από
  τό Είρηνόδίκεί
ό καί μετα
  την παραπα
 νω ημερόμηνί
α
από
  τό Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν τό κρα
 τός-με
λός η
  χω
 ρα δεν εκδί
δεί τα υπό
  των περ. (α), (β) καί (γ) πίστόπόίητίκα
  η
  ό
 πόυ τα
πίστόπόίητίκα
  αυτα
  δεν καλυ
 πτόυν ό
 λες τίς περίπτω
 σείς υπό
   1 καί 2 καί 4 (β) τόυ α
 ρθρόυ 22 Α, τό
ε
γγραφό η
  τό πίστόπόίητίκό
  μπόρεί
  να αντίκαθί
σταταί από
  ε
νόρκη βεβαί
ωση η
 , στα κρα
 τη - με
λη η

στίς  χω
 ρες ό
 πόυ δεν πρόβλε
πεταί  ε
νόρκη βεβαί
ωση,  από
  υπευ
 θυνη δη
 λωση τόυ ενδίαφερόμε
νόυ
ενω
 πίόν αρμό
 δίας δίκαστίκη
 ς η
  δίόίκητίκη
 ς αρχη
 ς, συμβόλαίόγρα
 φόυ η
  αρμό
 δίόυ επαγγελματίκόυ
  η

εμπόρίκόυ
  όργανίσμόυ
  τόυ  κρα
 τόυς  με
λόυς  η
  της  χω
 ρας  καταγωγη
 ς  η
  της  χω
 ρας  ό
 πόυ  εί
ναί
εγκατεστημε
νός ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας.

Στην περί
πτωση αυτη
  όί αρμό
 δίες δημό
 σίες αρχε
ς παρε
χόυν επί
σημη δη
 λωση στην όπόί
α αναφε
ρεταί
ό
 τί δεν εκδί
δόνταί τα ε
γγραφα η
  τα  πίστόπόίητίκα
  της παρόυ
 σας παραγρα
 φόυ η
  ό
 τί τα ε
γγραφα η
  τα
πίστόπόίητίκα
  αυτα
  δεν καλυ
 πτόυν ό
 λες τίς περίπτω
 σείς πόυ αναφε
ρόνταί στα υπό
   1 καί 2 καί 4 (β)
τόυ α
 ρθρόυ 22 Α της παρόυ
 σας 

Οί επί
σημες δηλω
 σείς καθί
στανταί δίαθε
σίμες με
σω τόυ επίγραμμίκόυ
  απόθετηρί
όυ πίστόπόίητίκω
 ν
(e-Certis) 154 τόυ α
 ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

(ε) Γία τίς  λόίπε
ς  περίπτω
 σείς  της  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22155,  υπόβα
 λλεταί  υπευ
 θυνη
δη
 λωση τόυ πρόσφε
ρόντός ό
 τί δεν συντρε
χόυν στό πρό
 σωπό
  τόυ όί όρίζό
 μενόί λό
γόί απόκλείσμόυ
 156.

Είδίκα
  γία  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22157,  γία  τίς  εργόληπτίκε
ς
επίχείρη
 σείς πόυ εί
ναί εγγεγραμμε
νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα
 λλόνταί πίστόπόίητίκα
  χόρηγόυ
 μενα από
  τα
αρμό
 δία  επίμελητη
 ρία  καί  φόρεί
ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  ό
 πως  πρόβλε
πεταί  στη  με  αρίθ.
Δ15/όίκ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  από
 φαση, περί
  ενημερό
 τητας πτυχί
όυ,  ό
 πως ίσχυ
 εί, από
  τα
όπόί
α απόδείκνυ
 εταί ό
 τί τα πρό
 σωπα με βεβαί
ωση τόυ Μ.Ε.Κ.  πόυ στελεχω
 νόυν την εργόληπτίκη

επίχεί
ρηση, δεν ε
χόυν δίαπρα
 ξεί σόβαρό
  επαγγελματίκό
  παρα
 πτωμα.

Μετα
  τη λη
 ξη ίσχυ
 ός των μεταβατίκω
 ν δίατα
 ξεων τόυ α
 ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 καί την πλη
 ρη
ε
ναρξη ίσχυ
 ός των δίατα
 ξεω
 ν τόυ τελευταί
όυ, γία τίς εγγεγραμμε
νες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόληπτίκε
ς
επίχείρη
 σείς,  η  μη  συνδρόμη
  τόυ  ως  α
 νω  λό
γόυ  απόκλείσμόυ
  περί
  σόβαρόυ
  επαγγελματίκόυ

παραπτω
 ματός,  απόδείκνυ
 εταί με την υπόβόλη
  τόυ πίστόπόίητίκόυ
  τόυ Τμη
 ματός ΙΙ  τόυ εν λό
γω
μητρω
 όυ πόυ συνίστα
  επί
σημό κατα
 λόγό, συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα πρόβλεπό
 μενα στό α
 ρθρό 47
τόυ ως α
 νω π.δ.

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

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται)

Γία την από
 δείξη της μη συνδρόμη
 ς  τόυ λό
γόυ απόκλείσμόυ
  της παραγρα
 φόυ Α.5 τόυ α
 ρθρόυ 22
υπόβα
 λλόνταί, εφό
 σόν ό πρόσωρίνό
 ς ανα
 δόχός εί
ναί ανω
 νυμη εταίρί
α:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 158, εφό
 σόν ό πρόσωρίνό
 ς ανα
 δόχός εί
ναί ανω
 νυμη
εταίρί
α η
  νόμίκό
  πρό
 σωπό στη μετόχίκη
  συ
 νθεση τόυ όπόί
όυ συμμετε
χεί ανω
 νυμη εταίρεί
α η
  νόμίκό

πρό
 σωπό της αλλόδαπη
 ς  πόυ αντίστόίχεί
  σε ανω
 νυμη εταίρεί
α  159 (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):
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i)  Γία την από
 δείξη της εξαί
ρεσης από
  την υπόχρε
ωση όνόμαστίκόπόί
ησης των μετόχω
 ν τόυς κατα

την περ. α) τόυ α
 ρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 
ii)  Όσόν  αφόρα
  την  εξαί
ρεση  της  περ.  β)  τόυ  ί
δίόυ  α
 ρθρόυ,  γία  την  από
 δείξη  τόυ  ελε
γχόυ
δίκαίωμα
 των ψη
 φόυ, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχό
 μενης εταίρεί
ας καί, εα
 ν αυτη
  εί
ναί δίαφόρετίκη

τόυ πρόσωρίνόυ
  αναδό
 χόυ,  πρό
 σθετη υπευ
 θυνη δη
 λωση τόυ τελευταί
όυ, στίς όπόί
ες αναφε
ρόνταί όί
επίχείρη
 σείς  επενδυ
 σεων,  όί  εταίρεί
ες  δίαχεί
ρίσης  κεφαλαί
ων/ενεργητίκόυ
  η
  κεφαλαί
ων
επίχείρηματίκω
 ν συμμετόχω
 ν,  ανα
  περί
πτωση καί τό συνόλίκό
  πόσόστό
  των δίκαίωμα
 των ψη
 φόυ
πόυ ελε
γχόυν στην ελεγχό
 μενη από
  αυτε
ς εταίρεί
α.  Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι  εποπτευόμενες  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο
22.Α.5. 160

. 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:

-  Πίστόπόίητίκό
  ΓΕΜΗ,  από
  τό όπόί
ό  να πρόκυ
 πτεί  ό
 τί  όί  μετόχε
ς  εί
ναί  όνόμαστίκε
ς πόυ να ε
χεί
εκδόθεί
 ε
ως τρία
 ντα (30) εργα
 σίμες ημε
ρες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυ.161

- Αναλυτίκη
  κατα
 σταση με τα στόίχεί
α των μετό
χων της εταίρεί
ας καί τόν αρίθμό
  των μετόχω
 ν κα
 θε
μετό
χόυ  (μετόχόλό
γίό),  ό
 πως  τα  στόίχεί
α  αυτα
  εί
ναί  καταχωρημε
να  στό  βίβλί
ό  μετό
χων  της
εταίρεί
ας, τό πόλυ
  τρία
 ντα (30) εργα
 σίμες ημε
ρες  πρίν από
  την ημε
ρα υπόβόλη
 ς της πρόσφόρα
 ς.

Είδίκό
 τερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
πρόσκόμί
ζόυν μό
 νό την αναλυτίκη
  κατα
 σταση με τα στόίχεί
α των μετό
χων της εταίρεί
ας καί τόν
αρίθμό
  των μετόχω
 ν κα
 θε μετό
χόυ (μετόχόλό
γίό), ό
 πως τα στόίχεί
α αυτα
  εί
ναί καταχωρημε
να στό
βίβλί
ό μετό
χων της εταίρεί
ας, τό πόλυ
  τρία
 ντα (30) εργα
 σίμες ημε
ρες πρίν από
  την ημε
ρα υπόβόλη
 ς
της πρόσφόρα
 ς καθω
 ς η απαί
τηση γία την υπόβόλη
  τόυ πίστόπόίητίκόυ
  από
  τό όπόί
ό να πρόκυ
 πτεί
ό
 τί  όί  μετόχε
ς  εί
ναί  όνόμαστίκε
ς,  καλυ
 πτεταί  συ
 μφωνα  με  τα  όρίζό
 μενα  στό  α
 ρθρό  23.9  της
παρόυ
 σας.

β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες, ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε
ανώνυμες εταιρείες εφό
 σόν,κατα
  τό δί
καίό της ε
δρας τόυς, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμί
ζόυν:
i) πίστόπόίητίκό
  αρμό
 δίας αρχη
 ς τόυ κρα
 τόυς της ε
δρας, από
  τό όπόί
ό να πρόκυ
 πτεί ό
 τί όί

μετόχε
ς εί
ναί όνόμαστίκε
ς,
ii) αναλυτίκη
  κατα
 σταση  μετό
 χων,  με  αρίθμό
  των  μετόχω
 ν  τόυ  κα
 θε  μετό
 χόυ,  ό
 πως  τα

στόίχεί
α  αυτα
  εί
ναί  καταχωρημε
να  στό βίβλί
ό  μετό
 χων της εταίρεί
ας  με  ημερόμηνί
α  τό πόλυ
  30
εργα
 σίμες με
ρες πρίν την υπόβόλη
  πρόσφόρα
 ς,

iii) κα
 θε  α
 λλό  στόίχεί
ό  από
  τό  όπόί
ό  να  πρόκυ
 πτεί  η  όνόμαστίκόπόί
ηση  με
χρί  φυσίκόυ

πρόσω
 πόυ των μετόχω
 ν, πόυ ε
χεί συντελεστεί
 τίς τελευταί
ες 30 (τρία
 ντα) εργα
 σίμες ημε
ρες πρίν την
υπόβόλη
 ς της πρόσφόρα
 ς. 

Β)  δεν  έχουν  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης μετόχω
 ν ή  δεν  προβλέπεται  η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμί
ζόυν:

i) βεβαί
ωση  περί
  μη  υπόχρε
ωσης  όνόμαστίκόπόί
ησης  των  μετόχω
 ν  από
  αρμό
 δία  αρχη
 ,
εφό
 σόν  υπα
 ρχεί  σχετίκη
  πρό
 βλεψη,  δίαφόρετίκα
  πρόσκόμί
ζεταί  υπευ
 θυνη  δη
 λωση  τόυ
δίαγωνίζό
 μενόυ,

ii)  ε
γκυρη  καί  ενημερωμε
νη  κατα
 σταση  πρόσω
 πων  πόυ  κατε
χόυν  τόυλα
 χίστόν  1%  των
μετόχω
 ν η
  δίκαίωμα
 των ψη
 φόυ,

iii) εα
 ν δεν τηρεί
ταί τε
τόία κατα
 σταση, πρόσκόμί
ζεταί σχετίκη
  κατα
 σταση πρόσω
 πων, πόυ
κατε
χόυν τόυλα
 χίστόν ε
να τόίς εκατό
  (1%) των μετόχω
 ν η
  δίκαίωμα
 των ψη
 φόυ, συ
 μφωνα με την
τελευταί
α  Γενίκη
  Συνε
λευση,  αν  τα  πρό
 σωπα  αυτα
  εί
ναί  γνωστα
  στην  εταίρεί
α.  Σε  αντί
θετη
περί
πτωση,  η  εταίρεί
α  αίτίόλόγεί
  τόυς  λό
 γόυς  πόυ  δεν  εί
ναί  γνωστα
  τα  ως  α
 νω  πρό
 σωπα, η  δε
αναθε
τόυσα  αρχη
  δεν  δίαθε
τεί  δίακρίτίκη
  ευχε
ρεία  κατα
  την  κρί
ση  της  αίτίόλόγί
ας  αυτη
 ς.
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Εναπό
 κείταί  στην αναθε
τόυσα αρχη
  να απόδεί
ξεί  τη  δυνατό
 τητα της εταίρεί
ας  να υπόβα
 λλεί  την
πρόαναφερό
 μενη  κατα
 σταση,  δίαφόρετίκα
  η  μη  υπόβόλη
  της  σχετίκη
 ς  κατα
 στασης  δεν  επίφε
ρεί
ε
ννόμες συνε
πείες σε βα
 ρός της εταίρεί
ας. 

Όλα  τα ανωτε
ρω  ε
γγραφα  πρε
πεί  να  εί
ναί  επίκυρωμε
να  από
  την  κατα
  νό
 μόν  αρμό
 δία  αρχη
  τόυ
κρα
 τόυς της ε
δρας τόυ υπόψηφί
όυ καί να συνόδευ
 όνταί από
  επί
σημη μετα
 φραση στην ελληνίκη
 .
      
Ελλεί
ψείς στα δίκαίόλόγητίκα
  όνόμαστίκόπόί
ησης των μετόχω
 ν συμπληρω
 νόνταί, κατα
  τό α
 ρθρό 9
της παρόυ
 σας.

Περαίτε
ρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα
 λλεταί η υπευ
 θυνη δη
 λωση της κόίνη
 ς από
 φασης
των  Υπόυργω
 ν  Ανα
 πτυξης  καί  Επίκρατεί
ας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν.  3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.  3414/2005»,  υπόγεγραμμε
νη
συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Γία  την  περί
πτωση  τόυ  α
 ρθρόυ  22.Α.9.  της  παρόυ
 σας  πρό
 σκλησης,  υπευ
 θυνη  δη
 λωση  τόυ
πρόσφε
ρόντός ό
 τί δεν ε
χεί εκδόθεί
 σε βα
 ρός τόυ από
 φαση απόκλείσμόυ
 .

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσόν  αφόρα
  την  καταλληλό
 τητα  γία  την  α
 σκηση  της  επαγγελματίκη
 ς  δραστηρίό
 τητας,  όί
πρόσφε
ρόντες πόυ εί
ναί εγκατεστημε
νόί στην Ελλα
 δα υπόβα
 λλόυν βεβαί
ωση εγγραφη
 ς στό Μ.Ε.ΕΠ
με
χρί τη λη
 ξη της μεταβατίκη
 ς περίό
 δόυ ίσχυ
 ός, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, καί από

την  πλη
 ρη  ε
ναρξη  ίσχυ
 ός  τόυ  τελευταί
όυ  βεβαί
ωση  εγγραφη
 ς  στό  Τμη
 μα  Ι  τόυ  Μητρω
 όυ
Εργόληπτίκω
 ν Επίχείρη
 σεων Δημόσί
ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)162, η
  βεβαί
ωση εγγραφη
 ς στα Μητρω
 α
Περίφερείακω
 ν Ενότη
 των, ανα
  περί
πτωση, στην/στίς κατηγόρί
α/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

(β) Οί  πρόσφε
ρόντες  πόυ  εί
ναί  εγκατεστημε
νόί  σε  λόίπα
  κρα
 τη  με
λη  της  Ευρωπαί;κη
 ς  Ένωσης
πρόσκόμί
ζόυν  τίς  δηλω
 σείς  καί  πίστόπόίητίκα
  πόυ  περίγρα
 φόνταί  στό  Παρα
 ρτημα  XI τόυ
Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οί  πρόσφε
ρόντες  πόυ  εί
ναί  εγκατεστημε
νόί  σε  κρα
 τός  με
λός  τόυ  Ευρωπαί;κόυ
  Οίκόνόμίκόυ

Χω
 ρόυ (Ε.Ο.Χ) η
  σε τρί
τες χω
 ρες πόυ ε
χόυν υπόγρα
 ψεί καί κυρω
 σεί τη ΣΔΣ, στό βαθμό
  πόυ η υπό

ανα
 θεση  δημό
 σία  συ
 μβαση  καλυ
 πτεταί  από
  τα  Παραρτη
 ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  καί  7  καί  τίς  γενίκε
ς
σημείω
 σείς τόυ σχετίκόυ
  με την Ένωση Πρόσαρτη
 ματός I της ως α
 νω Συμφωνί
ας, η
  σε τρί
τες χω
 ρες
πόυ  δεν  εμπί
πτόυν  στην  πρόηγόυ
 μενη   περί
πτωση  καί  ε
χόυν  συνα
 ψεί  δίμερεί
ς  η
  πόλυμερεί
ς
συμφωνί
ες  με  την Ένωση σε θε
ματα δίαδίκασίω
 ν  ανα
 θεσης δημόσί
ων συμβα
 σεων,  πρόσκόμί
ζόυν
πίστόπόίητίκό
  αντί
στόίχόυ επαγγελματίκόυ
  η
  εμπόρίκόυ
  μητρω
 όυ. Στην περί
πτωση πόυ χω
 ρα δεν
τηρεί
  τε
τόίό  μητρω
 ό,  τό  ε
γγραφό  η
  τό  πίστόπόίητίκό
  μπόρεί
  να  αντίκαθί
σταταί  από
  ε
νόρκη
βεβαί
ωση η
 , στα κρα
 τη - με
λη η
  στίς χω
 ρες ό
 πόυ δεν πρόβλε
πεταί ε
νόρκη βεβαί
ωση, από
  υπευ
 θυνη
δη
 λωση τόυ ενδίαφερόμε
νόυ ενω
 πίόν αρμό
 δίας δίκαστίκη
 ς η
  δίόίκητίκη
 ς αρχη
 ς, συμβόλαίόγρα
 φόυ η

αρμό
 δίόυ επαγγελματίκόυ
  η
  εμπόρίκόυ
  όργανίσμόυ
  της χω
 ρας καταγωγη
 ς η
  της χω
 ρας ό
 πόυ εί
ναί
εγκατεστημε
νός  ό  όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας,  ό
 τί  δεν  τηρεί
ταί  τε
τόίό  μητρω
 ό  καί  ό
 τί  ασκεί
  τη
δραστηρίό
 τητα τόυ α
 ρθρόυ 21 της παρόυ
 σας.

 Τα ως α
 νω δίκαίόλόγητίκα
  υπό
  α), β) καί γ) γί
νόνταί απόδεκτα
 , εφό
 σόν ε
χόυν εκδόθεί
  ε
ως τρία
 ντα
(30) εργα
 σίμες ημε
ρες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυς, εκτό
 ς αν συ
 μφωνα με τίς είδίκό
 τερες δίατα
 ξείς
ε
κδόσης  αυτω
 ν  πρόβλε
πεταί  συγκεκρίμε
νός  χρό
 νός  ίσχυ
 ός  καί  εί
ναί  σε  ίσχυ
  κατα
  την  υπόβόλη

τόυς163

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
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Η όίκόνόμίκη
  καί χρηματόόίκόνόμίκη
  επα
 ρκεία των όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων απόδείκνυ
 εταί:

(α) γία τίς εγγεγραμμε
νες εργόληπτίκε
ς επίχείρη
 σείς στό Μ.Ε.ΕΠ η
  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:

 εί
τε από
  τη βεβαί
ωση εγγραφη
 ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόί
α απότελεί
  τεκμη
 ρίό των πληρόφόρίω
 ν
πόυ περίε
χεί,  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (Α1 τάξης και άνω), με
χρί τη λη
 ξη της
μεταβατίκη
 ς περίό
 δόυ ίσχυ
 ός, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, καί από
  την πλη
 ρη
ε
ναρξη ίσχυ
 ός τόυ τελευταί
όυ, βεβαί
ωση εγγραφη
 ς στό Τμη
 μα ΙΙ τόυ Μητρω
 όυ Εργόληπτίκω
 ν
Επίχείρη
 σεων Δημόσί
ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 εί
τε, στην περί
πτωση πόυ όί απαίτη
 σείς τόυ α
 ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ
 πτόνταί  από
  την ως α
 νω
βεβαί
ωση εγγραφη
 ς,  με  την υπόβόλη
  ενό
 ς  η
  περίσσό
 τερων από
  τα απόδείκτίκα
  με
σα πόυ
πρόβλε
πόνταί  στό  Με
ρός  Ι  τόυ  Παραρτη
 ματός  ΧΙΙ  (Απόδείκτίκα
  με
σα  γία  τα  κρίτη
 ρία
επίλόγη
 ς) τόυ Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

Σε κα
 θε περί
πτωση, η βεβαί
ωση εγγραφη
 ς μπόρεί
 να υπόβα
 λλεταί γία την από
 δείξη μό
 νό όρίσμε
νων
απαίτη
 σεων όίκόνόμίκη
 ς καί χρηματόόίκόνόμίκη
 ς επα
 ρκείας τόυ α
 ρθρόυ 22.Γ, ενω
  γία την από
 δείξη
των λόίπω
 ν απαίτη
 σεων μπόρόυ
 ν να πρόσκόμί
ζόνταί  ε
να η
  περίσσό
 τερα από
  τα απόδείκτίκα
  με
σα
πόυ πρόβλε
πόνταί στό Με
ρός Ι τόυ Παραρτη
 ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα
 λόγα με την τίθε
μενη
στό α
 ρθρό 22.Γ απαί
τηση.

Είδίκα
 ,  γία  την  από
 δείξη  της  απαί
τησης  της  μη  υπε
ρβασης  των ανω
 τατων  επίτρεπτω
 ν  όρί
ων
ανεκτε
λεστόυ υπόλόί
πόυ εργόλαβίκω
 ν συμβα
 σεων:
 με την υπόβόλη
  ενημερό
 τητας πτυχί
όυ εν ίσχυ
 εί, συνόδευό
 μενης, ανα
  περί
πτωση, από
  πί
νακα

ό
 λων των υπό
  εκτε
λεση ε
ργων (εί
τε ως μεμόνωμε
νός ανα
 δόχός εί
τε στό πλαί
σίό κόίνόπραξί
ας
η
  υπεργόλαβί
ας)  καί  αναφόρα
  γία  τό  ανεκτε
λεστό  υπό
 λόίπό  ανα
  ε
ργό  καί  τό  συνόλίκό

ανεκτε
λεστό,  γία  τα  ε
ργα  πόυ  εί
ναί  υπό
  εξε
λίξη  καί  δεν  συμπερίλαμβα
 νόνταί  στην
ενημερό
 τητα πτυχί
όυ η


 με την υπόβόλη
  υπευ
 θυνης δη
 λωσης τόυ πρόσωρίνόυ
  αναδό
χόυ, συνόδευό
 μενης από
  πί
νακα
ό
 λων των υπό
  εκτε
λεση ε
ργων (εί
τε ως μεμόνωμε
νός ανα
 δόχός εί
τε στό πλαί
σίό κόίνόπραξί
ας
η
  υπεργόλαβί
ας)  καί  αναφόρα
  γία  τό  ανεκτε
λεστό  υπό
 λόίπό  ανα
  ε
ργό  καί  τό  συνόλίκό

ανεκτε
λεστό, γία τίς εργόληπτίκε
ς επίχείρη
 σείς πόυ δεν δίαθε
τόυν ενημερό
 τητα πτυχί
όυ, κατα

τίς κεί
μενες δίατα
 ξείς. 

Είδίκα
  γία τόυς εγγεγραμμε
νόυς στα Μητρω
 α Περίφερείακω
 ν Ενότη
 των,  όί απαίτη
 σείς τόυ α
 ρθρόυ
22.Γ  απόδείκνυ
 όνταί  με  την  υπόβόλη
  ενό
 ς  η
  περίσσό
 τερων  από
  τα  απόδείκτίκα
  με
σα  πόυ
πρόβλε
πόνταί στό Με
ρός Ι τόυ Παραρτη
 ματός ΧΙΙ (Απόδείκτίκα
  με
σα γία τα κρίτη
 ρία επίλόγη
 ς) τόυ
Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
 
(β) Οί  αλλόδαπόί
  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  πόυ  εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  σε  επίσημους  καταλόγους  η

δίαθε
τόυν πίστόπόίητίκό
  από
  όργανίσμόυ
 ς  πίστόπόί
ησης  πόυ συμμόρφω
 νόνταί  με  τα ευρωπαί;κα

πρό
 τυπα  πίστόπόί
ησης,  κατα
  την  ε
ννόία  τόυ  Παραρτη
 ματός  VII τόυ  Πρόσαρτη
 ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυ
 ν να πρόσκόμί
ζόυν στίς αναθε
τόυσες αρχε
ς πίστόπόίητίκό
  εγγραφη
 ς εκδίδό
 μενό
από
  την αρμό
 δία αρχη
  η
  τό πίστόπόίητίκό
  πόυ εκδί
δεταί από
  τόν αρμό
 δίό όργανίσμό
  πίστόπόί
ησης,
κατα
  τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στην παρα
 γραφό 9 τόυ παρό
 ντός α
 ρθρόυ .

(γ) Οί  αλλόδαπόί
  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  πόυ  δεν  εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  σε  επί
σημόυς  καταλό
γόυς  η

δίαθε
τόυν  πίστόπόίητίκό
  από
  όργανίσμόυ
 ς  πίστόπόί
ησης  κατα
  τα  ανωτε
ρω,  υπόβα
 λλόυν  ως
δίκαίόλόγητίκα
  ε
να η
  περίσσό
 τερα από
  τα απόδείκτίκα
  με
σα πόυ πρόβλε
πόνταί  στό Με
ρός Ι  τόυ
Παραρτη
 ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνίκη
  καί επαγγελματίκη
  ίκανό
 τητα των όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων απόδείκνυ
 εταί:
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(α) γία τίς εγγεγραμμε
νες εργόληπτίκε
ς επίχείρη
 σείς στό Μ.Ε.ΕΠ η
  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 εί
τε από
  τη βεβαί
ωση εγγραφη
 ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόί
α απότελεί
  τεκμη
 ρίό των πληρόφόρίω
 ν
πόυ  περίε
χεί  με
χρί  τη  λη
 ξη  της  μεταβατίκη
 ς  περίό
 δόυ  ίσχυ
 ός,  για  έργα  κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (Α1 τάξης και άνω), συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, καί από
  την
πλη
 ρη  ε
ναρξη  ίσχυ
 ός  τόυ  τελευταί
όυ,  βεβαί
ωση  εγγραφη
 ς  στό  Τμη
 μα  ΙΙ  τόυ  Μητρω
 όυ
Εργόληπτίκω
 ν Επίχείρη
 σεων Δημόσί
ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 εί
τε, στην περί
πτωση πόυ όί απαίτη
 σείς τόυ α
 ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ
 πτόνταί από
  την ως α
 νω
βεβαί
ωση εγγραφη
 ς,  με  την υπόβόλη
  ενό
 ς  η
  περίσσό
 τερων από
  τα απόδείκτίκα
  με
σα πόυ
πρόβλε
πόνταί  στό  Με
ρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτη
 ματός  ΧΙΙ  (Απόδείκτίκα
  με
σα  γία  τα  κρίτη
 ρία
επίλόγη
 ς) τόυ Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016, ανα
 λόγα με την τίθε
μενη στό α
 ρθρό 22.Δ
απαί
τηση.

Σε κα
 θε περί
πτωση,  η βεβαί
ωση εγγραφη
 ς μπόρεί
 να υπόβα
 λλεταί γία την από
 δείξη μό
 νό όρίσμε
νων
απαίτη
 σεων τεχνίκη
 ς καί επαγγελματίκη
 ς ίκανό
 τητας τόυ α
 ρθρόυ 22.Δ, ενω
  γία την από
 δείξη των
λόίπω
 ν απαίτη
 σεων μπόρόυ
 ν να πρόσκόμί
ζόνταί  ε
να η
  περίσσό
 τερα από
  τα απόδείκτίκα
  με
σα πόυ
πρόβλε
πόνταί στό Με
ρός ΙΙ τόυ Παραρτη
 ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

Είδίκα
  γία τόυς εγγεγραμμε
νόυς στα Μητρω
 α Περίφερείακω
 ν Ενότη
 των,   όί απαίτη
 σείς τόυ α
 ρθρόυ
22.Δ  απόδείκνυ
 όνταί  με  την  υπόβόλη
  ενό
 ς  η
  περίσσό
 τερων  από
  τα  απόδείκτίκα
  με
σα  πόυ
πρόβλε
πόνταί στό Με
ρός ΙΙ τόυ Παραρτη
 ματός ΧΙΙ (Απόδείκτίκα
  με
σα γία τα κρίτη
 ρία επίλόγη
 ς) τόυ
Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
 
(β) Οί  αλλόδαπόί
  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  πόυ  εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  σε  επίσημους  καταλόγους η

δίαθε
τόυν  πίστόπόίητίκό
  από
  όργανίσμόυ
 ς  πίστόπόί
ησης  πόυ  συμμόρφω
 νόνταί  με  τα
ευρωπαί;κα
  πρό
 τυπα πίστόπόί
ησης, κατα
  την ε
ννόία τόυ Παραρτη
 ματός VII τόυ Πρόσαρτη
 ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυ
 ν  να  πρόσκόμί
ζόυν  στίς  αναθε
τόυσες  αρχε
ς  πίστόπόίητίκό

εγγραφη
 ς εκδίδό
 μενό από
  την αρμό
 δία αρχη
  η
  τό πίστόπόίητίκό
  πόυ εκδί
δεταί από
  τόν αρμό
 δίό
όργανίσμό
  πίστόπόί
ησης, κατα
  τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στην παρα
 γραφό 9
τόυ παρό
 ντός α
 ρθρόυ .

(γ) Οί  αλλόδαπόί
  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  πόυ  δεν  εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  σε  επί
σημόυς  καταλό
γόυς  η

δίαθε
τόυν  πίστόπόίητίκό
  από
  όργανίσμόυ
 ς  πίστόπόί
ησης  κατα
  τα  ανωτε
ρω, υπόβα
 λλόυν ως
δίκαίόλόγητίκα
  ε
να η
  περίσσό
 τερα από
  τα απόδείκτίκα
  με
σα πόυ πρόβλε
πόνταί στό Με
ρός ΙΙ τόυ
Παραρτη
 ματός ΧΙΙ τόυ 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.164

23.7   Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε165

Δεν απαίτόυ
 νταί.

(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Η αναθε
τόυσα αρχη
  αναγνωρί
ζεί ίσόδυ
 ναμα πίστόπόίητίκα
  πόυ ε
χόυν εκδόθεί
 από
  φόρεί
ς δίαπίστευ-
με
νόυς από
  ίσόδυ
 ναμόυς Οργανίσμόυ
 ς δίαπί
στευσης, εδρευ
 όντες καί σε α
 λλα κρα
 τη - με
λη. Επί
σης,
κα
 νεί δεκτα
  α
 λλα απόδείκτίκα
  στόίχεί
α γία ίσόδυ
 ναμα με
τρα δίασφα
 λίσης πόίό
 τητας, εφό
 σόν ό εν-
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δίαφερό
 μενός όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας δεν εί
χε τη δυνατό
 τητα να απόκτη
 σεί τα εν λό
 γω πίστόπόίητίκα

εντό
 ς των σχετίκω
 ν πρόθεσμίω
 ν γία λό
 γόυς γία τόυς όπόί
όυς δεν ευθυ
 νεταί ό ί
δίός, υπό
  την πρό-
υ; πό
 θεση ό
 τί ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας απόδείκνυ
 εί ό
 τί τα πρότείνό
 μενα με
τρα δίασφα
 λίσης πόίό
 τητας η

περίβαλλόντίκη
 ς δίαχεί
ρίσης πληρόυ
 ν τα απαίτόυ
 μενα πρό
 τυπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περί
πτωση  νόμίκόυ
  πρόσω
 πόυ,  υπόβα
 λλόνταί  ηλεκτρόνίκα
 ,  με
σω  της  λείτόυργίκό
 τητας
«Επίκόίνωνί
α», με θε
μα: “Δίκαίόλόγητίκα
  Πρόσωρίνόυ
  Αναδό
χόυ- Κατακυ
 ρωση’’, τα νόμίμόπόίητίκα

ε
γγραφα από
  τα  όπόί
α  πρόκυ
 πτεί  η  εξόυσί
α  υπόγραφη
 ς  τόυ νόμί
μόυ  εκπρόσω
 πόυ καί  τα όπόί
α
πρε
πεί να ε
χόυν εκδόθεί
  ε
ως τρία
 ντα (30) εργα
 σίμες ημε
ρες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυς166, εκτό
 ς αν
συ
 μφωνα με τίς είδίκό
 τερες δίατα
 ξείς αυτω
 ν φε
ρόυν συγκεκρίμε
νό χρό
 νό ίσχυ
 ός 

Είδίκό
 τερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στίς περίπτω
 σείς πόυ ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας εί
ναί νομικό πρόσωπο καί εγγρα
 φεταί υπόχρεωτίκα

η
  πρόαίρετίκα
  στό ΓΕΜΗ καί δηλω
 νεί την εκπρόσω
 πηση καί τίς μεταβόλε
ς της στό ΓΕΜΗ:167

α) γία 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 168.  

β)  Γία  την  από
 δείξη  της  νό
 μίμης  συ
 στασης  καί  των  μεταβόλω
 ν  τόυ  νόμίκόυ
  πρόσω
 πόυ,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόί
ό πρε
πεί να ε
χεί εκδόθεί
 ε
ως τρείς (3) μη
 νες πρίν από

την υπόβόλη
  τόυ.

2) Στίς  λόίπε
ς  περίπτω
 σείς  τα,  κατα
  περί
πτωση,  νόμίμόπόίητίκα
  ε
γγραφα συ
 στασης καί  νό
 μίμης
εκπρόσω
 πησης  (ό
 πως  καταστατίκα
 ,  πίστόπόίητίκα
  μεταβόλω
 ν,  αντί
στόίχα  ΦΕΚ,  απόφα
 σείς
συγκρό
 τησης  όργα
 νων  δίόί
κησης  σε  σω
 μα,  κλπ.,  ανα
 λόγα  με  τη  νόμίκη
  μόρφη
  τόυ  όίκόνόμίκόυ

φόρε
α),  συνόδευό
 μενα  από
  υπευ
 θυνη  δη
 λωση  τόυ  νό
 μίμόυ  εκπρόσω
 πόυ  ό
 τί  εξακόλόυθόυ
 ν  να
ίσχυ
 όυν κατα
  την υπόβόλη
  τόυς.

Σε περί
πτωση πόυ γία τη δίενε
ργεία της παρόυ
 σας δίαδίκασί
ας ανα
 θεσης ε
χόυν χόρηγηθεί
  εξόυσί
ες
σε  πρό
 σωπό  πλε
όν  αυτω
 ν  πόυ  αναφε
ρόνταί  στα  παραπα
 νω  ε
γγραφα,  πρόσκόμί
ζεταί  επίπλε
όν
από
 φαση-  πρακτίκό
  τόυ  αρμόδί
όυ  καταστατίκόυ
  όργα
 νόυ  δίόί
κησης  τόυ  νόμίκόυ
  πρόσω
 πόυ
χόρηγη
 θηκαν όί σχετίκε
ς εξόυσί
ες. 

Β. Οί  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς πρόσκόμί
ζόυν  τα  πρόβλεπό
 μενα,  κατα
  τη  νόμόθεσί
α  της
χω
 ρας εγκατα
 στασης, απόδείκτίκα
  ε
γγραφα, καί εφό
 σόν δεν πρόβλε
πόνταί, υπευ
 θυνη δη
 λωση  τόυ
νό
 μίμόυ  εκπρόσω
 πόυ,  από
  την  όπόί
α  απόδείκνυ
 όνταί  τα  ανωτε
ρω  ως  πρός  τη  νό
 μίμη  συ
 σταση,
μεταβόλε
ς καί εκπρόσω
 πηση τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α.
Οί ως α
 νω υπευ
 θυνες δηλω
 σείς γί
νόνταί απόδεκτε
ς, εφό
 σόν ε
χόυν συνταχθεί
  μετα
  την κόίνόπόί
ηση
της πρό
 σκλησης γία την υπόβόλη
  των δίκαίόλόγητίκω
 ν.
Από
  τα ανωτε
ρω ε
γγραφα πρε
πεί να πρόκυ
 πτόυν η νό
 μίμη συ
 σταση  τόυ όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α, ό
 λες όί
σχετίκε
ς τρόπόπόίη
 σείς των καταστατίκω
 ν, τό/τα πρό
 σωπό/α πόυ δεσμευ
 εί/όυν νό
 μίμα την εταίρί
α
κατα
  την  ημερόμηνί
α  δίενε
ργείας  τόυ  δίαγωνίσμόυ
  (νό
 μίμός  εκπρό
 σωπός,  δίκαί
ωμα  υπόγραφη
 ς
κλπ.),  τυχό
 ν  τρί
τόί,  στόυς  όπόί
όυς  ε
χεί  χόρηγηθεί
  εξόυσί
α  εκπρόσω
 πησης,  καθω
 ς  καί  η  θητεί
α
τόυ/των η
 /καί των μελω
 ν τόυ όργα
 νόυ δίόί
κησης/ νό
 μίμόυ εκπρόσω
 πόυ.

Γ. Οί ενω
 σείς όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων πόυ υπόβα
 λλόυν κόίνη
  πρόσφόρα
 ,  υπόβα
 λλόυν τα παραπα
 νω,
κατα
  περί
πτωση δίκαίόλόγητίκα
 , γία κα
 θε όίκόνόμίκό
  φόρε
α πόυ συμμετε
χεί στην ε
νωση, συ
 μφωνα
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με τα είδίκό
 τερα πρόβλεπό
 μενα στό α
 ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.

Δ. Σε περί
πτωση πόυ ό πρόσφε
ρων εί
ναί φυσίκό
  πρό
 σωπό/ ατόμίκη
  επίχεί
ρηση, τα φυσίκα
 , εφό
 σόν
ε
χεί  χόρηγη
 σεί  εξόυσί
ες  εκπρόσω
 πησης  σε  τρί
τα  πρό
 σωπα,  πρόσκόμί
ζεταί  εξόυσίόδό
 τηση  τόυ
όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οί  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  πόυ  εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  σε  επί
σημόυς  καταλό
 γόυς  η
  δίαθε
τόυν
πίστόπόί
ηση από
  όργανίσμόυ
 ς  πίστόπόί
ησης πόυ συμμόρφω
 νόνταί με τα ευρωπαί;κα
  πρό
 τυπα
πίστόπόί
ησης, κατα
  την ε
ννόία τόυ Παραρτη
 ματός VII τόυ Πρόσαρτη
 ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυ
 ν να  υπόβα
 λλόυν στίς αναθε
τόυσες αρχε
ς πίστόπόίητίκό
  εγγραφη
 ς εκδίδό
 μενό από
  την
αρμό
 δία αρχη
  η
  τό πίστόπόίητίκό
  πόυ εκδί
δεταί από
  τόν αρμό
 δίό όργανίσμό
  πίστόπόί
ησης.
Στα πίστόπόίητίκα
  αυτα
  αναφε
ρόνταί τα δίκαίόλόγητίκα
  βα
 σεί των όπόί
ων ε
γίνε η εγγραφη
  των
εν λό
 γω όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων στόν επί
σημό κατα
 λόγό η
  η πίστόπόί
ηση καί η κατα
 ταξη στόν εν
λό
 γω κατα
 λόγό.
Η πίστόπόίόυ
 μενη εγγραφη
  στόυς επί
σημόυς καταλό
 γόυς από
  τόυς αρμό
 δίόυς όργανίσμόυ
 ς η
  τό
πίστόπόίητίκό
 ,  πόυ  εκδί
δεταί  από
  τόν  όργανίσμό
  πίστόπόί
ησης,  συνίστα
  τεκμη
 ρίό
καταλληλό
 τητας ό
 σόν αφόρα
  τίς απαίτη
 σείς πόίότίκη
 ς επίλόγη
 ς, τίς όπόί
ες καλυ
 πτεί ό επί
σημός
κατα
 λόγός η
  τό πίστόπόίητίκό
 .
Οί  όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς  πόυ εί
ναί  εγγεγραμμε
νόί  σε επί
σημόυς καταλό
 γόυς απαλλα
 σσόνταί από

την υπόχρε
ωση υπόβόλη
 ς των δίκαίόλόγητίκω
 ν πόυ αναφε
ρόνταί στό πίστόπόίητίκό
  εγγραφη
 ς
τόυς.

(β) Οί όίκόνόμίκόί
  φόρεί
ς πόυ εί
ναί εγγεγραμμε
νόί στό Μ.Ε.ΕΠ. στίς τα
 ξείς 3η ε
ως καί 7η, με
χρί
τη  λη
 ξη  της  μεταβατίκη
 ς  περίό
 δόυ  ίσχυ
 ός,  συ
 μφωνα  με  τό  α
 ρθρό  65  τόυ  π.δ.  71/2019,
υπόβα
 λλόντας «Ενημερό
 τητα Πτυχί
όυ»  εν ίσχυ
  απαλλα
 σσόνταί  από
  την υπόχρε
ωση υπόβόλη
 ς
των δίκαίόλόγητίκω
 ν 169:
-  από
 σπασμα  πόίνίκόυ
  μητρω
 όυ  τόυ  α
 ρθρόυ  23.3.(α)  της  παρόυ
 σας  γία  τόν  Πρό
 εδρό  καί
Δίευθυ
 νόντα Συ
 μβόυλό εργόληπτίκη
 ς επίχεί
ρησης. Γία τα λόίπα
  με
λη τόυ Δ.Σ της εταίρεί
ας,  θα

3 Συμπληρω
 νεταί η επωνυμί
α της αναθε
τόυσας αρχη
 ς/αναθε
τόντός φόρε
α
4 Συμπληρω
 νεταί ό κωδίκό
 ς πόυ αφόρα
  στην ηλεκτρόνίκη
  τίμόλό
γηση ό
 πως αυτό
 ς πρόσδίόρί
ζεταί

στόν  επί
σημό  ίστό
 τόπό  της  Γ.Γ.  Πληρόφόρίακω
 ν  Συστημα
 των  τόυ  Υπόυργεί
όυ  Ψηφίακη
 ς
Δίακυβε
ρνησης (Πρβλ.α
 ρθρό 53 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016).

5 Mε
σω της λείτόυργίκό
 τητας ''Επίκόίνωνί
α'' τόυ υπόσυστη
 ματός
6 Τό ΕΕΕΣ καταρτί
ζεταί βα
 σεί τόυ τυπόπόίημε
νόυ εντυ
 πόυ τόυ Παραρτη
 ματός 2 τόυ Εκτελεστίκόυ


Κανόνίσμόυ
  (ΕΕ)  2016/7  της  Επίτρόπη
 ς  της  5ης Ιανόυαρί
όυ  2016  γία  την  καθίε
ρωση  τόυ
τυπόπόίημε
νόυ  εντυ
 πόυ  γία  τό  Ευρωπαί;κό
  Έγγραφό  Πρόμη
 θείας  (L 3)  καί  παρε
χεταί
απόκλείστίκα
  σε ηλεκτρόνίκη
  μόρφη
 . 
Τό ΕΕΕΣ φε
ρεί υπόγραφη
  με ημερόμηνί
α εντό
 ς τόυ χρόνίκόυ
  δίαστη
 ματός, κατα
  τό όπόί
ό μπόρόυ
 ν
να υπόβα
 λλόνταί πρόσφόρε
ς.
Ο όίκόνόμίκό
 ς  φόρε
ας δυ
 ναταί  να δίευκρίνί
ζεί  τίς  δηλω
 σείς  καί  πληρόφόρί
ες  πόυ παρε
χεί  στό
ΕΕΕΣ με συνόδευτίκη
  υπευ
 θυνη δη
 λωση, την όπόί
α υπόβα
 λλεί μαζί
  με τό ΕΕΕΣ Aπό
  τίς 2-5-2019,
παρε
χεταί  η  ηλεκτρόνίκη
  υπηρεσί
α Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
πόυ πρόσφε
ρεί τη δυνατό
 τητα ηλεκτρόνίκη
 ς συ
 νταξης καί δίαχεί
ρίσης τόυ Ευρωπαί;κόυ
  Ενίαί
όυ
Εγγρα
 φόυ  Συ
 μβασης  (ΕΕΕΣ).  Μπόρεί
τε  να  δεί
τε  τη  σχετίκη
  ανακόί
νωση  στη  Δίαδίκτυακη

Πυ
 λη τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ.  καί  τό  Δίόρθωτίκό
  (Επί
σημη  Εφημερί
δα  της
Ευρωπαί;κη
 ς  Ένωσης  L  17/65  της  23ης  Ιανόυαρί
όυ  2018)  στόν  Εκτελεστίκό
  Κανόνίσμό
  (ΕΕ)
2016/7  γία  την  καθίε
ρωση  τόυ  τυπόπόίημε
νόυ  εντυ
 πόυ  γία  τό  Ευρωπαί;κό
  Ενίαί
ό  Έγγραφό
Πρόμη
 θείας , με τό όπόί
ό επίλυ
 θηκαν τα σχετίκα
  ζητη
 ματα όρόλόγί
ας πόυ υπη
 ρχαν στό αρχίκό

επί
σημό  ελληνίκό
   κεί
μενό  τόυ  Εκτελεστίκόυ
  Κανόνίσμόυ
 ,  Μπόρεί
τε  να  δεί
τε  τό  σχετίκό

Δίόρθωτίκό
  στην  ακό
 λόυθη  δίαδρόμη
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
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πρε
πεί να υπόβληθεί
  αυτότελω
 ς από
 σπασμα πόίνίκόυ
  μητρω
 όυ, καθό
 σόν τα πρό
 σωπα αυτα
  δεν
καλυ
 πτόνταί από
  την Ενημερό
 τητα Πτυχί
όυ. 
- φόρόλόγίκη
  καί ασφαλίστίκη
  ενημερό
 τητα τόυ α
 ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ
 σας.170

- τα πίστόπόίητίκα
  από
  τό αρμό
 δίό Πρωτόδίκεί
ό καί τό ΓΕΜΗ τόυ α
 ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυ
 σας
υπό
  την πρόυ; πό
 θεση ό
 μως ό
 τί καλυ
 πτόνταί πλη
 ρως (ό
 λες όί πρόβλεπό
 μενες περίπτω
 σείς) από

την Ενημερό
 τητα Πτυχί
όυ.
- τό πίστόπόίητίκό
  από
  τό αρμό
 δίό επίμελητη
 ρίό ό
 σόν αφόρα
  τό λό
 γό απόκλείσμόυ
  τόυ α
 ρθρόυ
22. Α.4. (θ).171

-  τό  πίστόπόίητίκό
  της  αρμό
 δίας  αρχη
 ς  γία  την  όνόμαστίκόπόί
ηση  των  μετόχω
 ν  τόυ  α
 ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδείκτίκα
  ε
γγραφα νόμίμόπόί
ησης  της εργόληπτίκη
 ς επίχεί
ρησης.

uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
7 Η περί
πτωση ί) συμπληρω
 νεταί καί περίλαμβα
 νεταί στη πρό
 σκληση, εφό
 σόν η αναθε
τόυσα αρχη


πρόβλε
πεί υπόδεί
γματα εγγρα
 φων πρός υπόβόλη
  από
  τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς, π.χ εγγυητίκω
 ν
επίστόλω
 ν.

8 Συμπληρω
 νόνταί τυχό
 ν α
 λλα ε
γγραφα συ
 μβασης η
  τευ
 χη πόυ η αναθε
τόυσα αρχη
  κρί
νεί αναγκαί
α
με σκόπό
  να περίγρα
 ψεί η
  να πρόσδίόρί
σεί στόίχεί
α της συ
 μβασης η
  της δίαδίκασί
ας συ
 ναψης.

9 Πρβλ. α
 ρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016.
10 Συμπληρω
 νεταί από
  την Αναθε
τόυσα Αρχη
  με σαφη
 νεία συγκεκρίμε
νη ημερόμηνί
α (εγκαί
ρως, η
 τόί

ως την... ), πρός απόφυγη
  όίασδη
 πότε συ
 γχυσης καί αμφίβόλί
ας.
11 Συμπληρω
 νεταί η τε
ταρτη ημε
ρα πρίν από
  τη λη
 ξη της πρόθεσμί
ας τόυ α
 ρθρόυ 18 της παρόυ
 σας. 
12 Πρβλ  ε
γγραφό  ΕΑΑΔΗΣΥ  με  α.π.  4121/30-07-2020 «  Δίευκρίνί
σείς  ως  πρός  την  τη
 ρηση  των

δίατυπω
 σεων δημόσίό
 τητας στη δίαγωνίστίκη
  δίαδίκασί
α σε περί
πτωση τρόπόπόί
ησης ό
 ρων της
πρό
 σκλησης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

13 Πρβλ.α
 ρθρό 18 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
14 Πρβλ. α
 ρθρό 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα.
15 Αν  η  δίευ
 θυνση  της  υπηρεσί
ας  πόυ  τηρεί
  τό  πρωτό
 κόλλό  της  Αναθε
τόυσας  Αρχη
 ς  εί
ναί

δίαφόρετίκη
  από
  την  αναφερό
 μενη  στό  α
 ρθρό  1,  αναγρα
 φεταί  στό  παρό
 ν  σημεί
ό  η  σχετίκη

δίευ
 θυνση.

16 Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
17  Στην περί
πτωση πόυ χρησίμόπόίεί
ταί ενίαί
ό πόσόστό
  ε
κπτωσης απαλεί
φεταί η περί
πτωση δ της

παρ.  3.5.  Πρβλ.  α
 ρθρό 95 παρ.  2 περ.  α  τόυ ν.  4412/2016,  συ
 μφωνα με τό όπόί
ό  «αν κριτήριο
ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής,  οι
οικονομικοί  φορείς  προσφέρουν  είτε  συνολικό  και  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της
προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  για  το  συνολικό  αντικείμενο  του  έργου  που  προκηρύσσεται  με  κατ’
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση». 

18 Σε περί
πτωση εφαρμόγη
 ς της δίαδίκασί
ας τόυ α
 ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016
“Ελευ
 θερη  συμπλη
 ρωση  τίμόλόγί
όυ”,  όί  αναθε
τόυσες  αρχε
ς  περίλαμβα
 νόυν  στην  εν  λό
γω
περί
πτωση  (στ) αναφόρα
  γία την υπόβόλη
  τόυ σχετίκόυ
  τίμόλόγί
όυ.

19  Πρβλ. α
 ρθρό 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα. 
20  Πρβλ. α
 ρθρό 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα. 
21  Πρβλ. α
 ρθρό 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα. 
22  Πρβλ .α
 ρθρό 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα.
23  Επίσημαί
νεταί ό
 τί, ως πρός τίς πρόθεσμί
ες  γία την όλόκλη
 ρωση των ενεργείω
 ν της Επίτρόπη
 ς

Δίενε
ργείας Δίαγωνίσμόυ
  ίσχυ
 όυν τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016. 
24  Πρβλ. α
 ρθρό 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα. 
25  Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 1 ό
 γδόό εδα
 φίό ν. 4412/2016
26  Πρβλ. α
 ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016.
27 Πρβλ.  α
 ρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
28 Πρβλ. α
 ρθρό 88 παρ. 5 περ. α τόυ ν. 4412/2016
29  Ως  πρός  τη  γνωμόδό
 τηση  της  Επίτρόπη
 ς  Δίαγωνίσμόυ
  γία  την  εξε
ταση  των  εξηγη
 σεων  των
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Σε περί
πτωση πόυ κα
 πόίό από
  τα ανωτε
ρω δίκαίόλόγητίκα
  ε
χεί λη
 ξεί, πρόσκόμί
ζεταί τό σχετίκό

δίκαίόλόγητίκό
  εν ίσχυ
 . Εφό
 σόν στην Ενημερό
 τητα Πτυχί
όυ δεν αναφε
ρεταί ρητα
  ό
 τί τα στελε
χη
τόυ πτυχί
όυ τόυ πρόσφε
ρόντα εί
ναί ασφαλίστίκω
 ς ενη
 μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμε
ας πρω
 ην ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ό  πρόσφε
ρων  πρόσκόμί
ζεί  επίπλε
όν  της  ενημερό
 τητας  πτυχί
όυ,  ασφαλίστίκη

ενημερό
 τητα γία τα στελε
χη αυτα
 .

Από
  την πλη
 ρη ε
ναρξη ίσχυ
 ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πίστόπόίητίκό
  εγγραφη
 ς στό Τμη
 μα ΙΙ τόυ
Μητρω
 όυ  Εργόληπτίκω
 ν  Επίχείρη
 σεων  Δημόσί
ων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελεί
  επί
σημό
κατα
 λόγό  καί  απαλλα
 σσεί  τίς  εγγεγραμμε
νες  εργόληπτίκε
ς  επίχείρη
 σείς  από
  την  πρόσκό
 μίση
των απόδείκτίκω
 ν με
σων πόυ πρόβλε
πόνταί στα α
 ρθρα 47 επό
 μενα.

ασυνη
 θίστα χαμηλω
 ν πρόσφόρω
 ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 καί ίδί
ως σκε
ψείς 15-21 
30 Πρβλ. α
 ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016. 
31 Πρβλ. α
 ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
32   Βλ.σχετίκα
  με την  ηλεκτρόνίκη
  υπευ
 θυνη δη
 λωση τό  α
 ρθρό είκόστό
  ε
βδόμό της από
  20.3.2020

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

33 Γία τόυς φόρεί
ς τόυ Βίβλί
όυ ΙΙ της παρ. 2 τόυ α
 ρθρόυ 259 τόυ ν.4412/2016
34  Ομόί
ως πρόβλε
πεταί καί στην περί
πτωση υπόβόλη
 ς πρόσφόρω
 ν, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 92 παρ. 8

τόυ ν.4412/201
35 Πρβλ. α
 ρθρό 12 παρ. 1.2.1 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα.
36  Πρβλ. α
 ρθρό 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα.
37  Πρβλ. α
 ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
38  Πρβλ. α
 ρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
39  Με την επίφυ
 λαξη των παρ. 7 καί 8 τόυ α
 ρθρόυ 78 τόυ ν.  4412/2016 (λη
 ψη επανόρθωτίκω
 ν

με
σων).
40   Πρβλ. α
 ρθρό 104 παρ. 2 καί 3 ν. 4412/2016. 
41  Πρβλ. α
 ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016. 
42  Πρβλ. α
 ρθρό 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
43  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
44  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
45  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
46  Η  φρα
 ση  «έχει  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  ο  προσυμβατικός  έλεγχος  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)»  πρόστί
θεταί στη πρό
 σκληση μό
 νό
στίς περίπτω
 σείς εκεί
νες, στίς όπόί
ες πρόβλε
πεταί υπόχρε
ωση πρόσυμβατίκόυ
  ελε
γχόυ.

47  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
48 Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
49  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016. 
50  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
51  Πρβλ. α
 ρθρό 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
52  Πρβλ. α
 ρθρό 360 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 1τόυ π.δ. 39/2017. 

53   Πρβλ. α
 ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016 καί 4 τόυ π.δ. 39/2017.
54  Πρβλ. α
 ρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημό
 σία Έργα
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23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην περί
πτωση πόυ όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας επίθυμεί
  να στηρίχθεί
  στίς ίκανό
 τητες α
 λλων φόρε
ων,
η  από
 δείξη  ό
 τί  θα  ε
χεί  στη  δία
 θεση
  τόυ  τόυς  αναγκαί
όυς  πό
 ρόυς,  γί
νεταί  με  την  υπόβόλη

σχετίκόυ
  συμφωνητίκόυ
  των φόρε
ων αυτω
 ν γία τόν σκόπό
  αυτό
 .

Είδίκό
 τερα,  πρόσκόμί
ζεταί ε
γγραφό (συμφωνητίκό
  η
  σε περί
πτωση νόμίκόυ
  πρόσω
 πόυ από
 φαση
τόυ αρμόδί
όυ όργα
 νόυ δίόί
κησης αυτόυ
  η
  σε περί
πτωση φυσίκόυ
  πρόσω
 πόυ υπευ
 θυνη δη
 λωση), δυ-
να
 μεί τόυ όπόί
όυ αμφό
 τερόί, δίαγωνίζό
 μενός  όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας καί τρί
τός φόρε
ας, εγκρί
νόυν τη

55  Πρβλ. α
 ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016.
56  Πρβλ. α
 ρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 καί 6 τόυ π.δ. 39/2017.
57  Πρβλ. α
 ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
58  Πρβλ. παρ. 1 τόυ α
 ρθρόυ 365 τόυ Ν. 4412/2016.
59  Πρβλ. α
 ρθρα 360 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 2 τόυ π.δ. 39/2017, πρβλ. α
 ρθρό 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
60  Πρβλ. α
 ρθρό 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
61   Πρβλ. α
 ρθρό 372 παρ. 1 καί 2 Ν. 4412/2016. 
62    Πρβλ. α
 ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
63    Πρβλ α
 ρθρό 372 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.
64   Πρβλ.  α
 ρθρό 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
65 Πρβλ. α
 ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
66  Πρβλ. α
 ρθρό 92 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
67  Πρβλ. α
 ρθρό 92 παρ. 4Α τόυ ν. 4412/2016.
68  Τί
θεταί  μό
 νό  εφό
 σόν  πρό
 κείταί  γία συγχρηματόδότόυ
 μενό ε
ργό από
  πό
 ρόυς της Ευρωπαί;κη
 ς

Ένωσης.
69 Από
  1-1-2017 τε
θηκε σε ίσχυ
  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόί
ό με τό α
 ρθρό 13 κατα
 ργησε τό π.δ

113/2010.
70 Νό
 μόί, ΠΔ καί υπόυργίκε
ς απόφα
 σείς πόυ εκδί
δόνταί μετα
  την ε
ναρξη της δίαδίκασί
ας συ
 ναψης

της συ
 μβασης συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυ
 ν με
ρός τόυ εφαρμόστε
όυ
θεσμίκόυ
  πλαίσί
όυ της πρό
 σκλησης.

71  Όταν  πρό
 κείταί  γία  συγχρηματόδότόυ
 μενό  από
  την  Ε.Ε.  ε
ργό,  τόυ
 τό  να  αναγρα
 φεταί  στη
πρό
 σκληση  καί  είδίκό
 τερα  να  αναγρα
 φεταί  ό  τί
τλός  της  Πρα
 ξης  καί  τόυ  Επίχείρησίακόυ

Πρόγρα
 μματός στό πλαί
σίό τόυ όπόί
όυ εί
ναί ενταγμε
νό τό δημόπρατόυ
 μενό ε
ργό, καθω
 ς καί τα
πόσόστα
  συγχρηματόδό
 τησης της δαπα
 νης τόυ ε
ργόυ από
  εθνίκόυ
 ς καί ενωσίακόυ
 ς πό
 ρόυς (με
αναφόρα
  στό  δίαρθρωτίκό
  ταμεί
ό).  Επί
σης,  η  σχετίκη
  συμπλη
 ρωση  ακόλόυθεί
  τη  δίακρίτη

όρόλόγί
α  Συλλόγίκε
ς  Απόφα
 σείς  (ΣΑ)  ε
ργων,  ενα
 ρίθμός  ε
ργόυ  η
  ΚΑΕ,  ανα
 λόγα  την  πηγη

χρηματόδό
 τησης  (ΠΔΕ  η
  Τακτίκό
 ς  πρόυ; πόλόγίσμό
 ς).  Γία  τό  ζη
 τημα  της   ανα
 ληψης  δαπανω
 ν
δημόσί
ων  επενδυ
 σεων,   βλ.  καί  α
 ρθρό  5  τόυ  π.δ  80/2016. Πρβλ.  α
 ρθρό  53  παρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

72 Οί κρατη
 σείς πρόσαρμό
 ζόνταί ανα
 λόγα με τόν φόρε
α εκτε
λεσης τόυ ε
ργόυ.
73   Πρβλ. α
 ρθρό 4 παρ. 3 ε
βδόμό εδα
 φίό τόυ ν. 4013/2011, ό
 πως αντίκαταστα
 θηκε από
  τό

α
 ρθρό 44 τόυ ν. 4605/2019.
74  Ή/καί η Επίτρόπη
  Δίαγωνίσμόυ
 , κατα
  περί
πτωση (πρβλ. α
 ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της  ΚΥΑ

ΕΣΗΔΗΣ-Δημό
 σία Έργα).
75  Πρβλ. α
 ρθρό 102 ν. 4412/2016, ό
 πως αντίκαταστα
 θηκε με  τό α
 ρθρό 42 τόυ ν. 4782/2021. Πρβλ

καί  ε
κθεση συνεπείω
 ν ρυθμί
σεων επί
 τόυ ως α
 νω α
 ρθρόυ 42 ν. 4781/2021 
76  Συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα
 ληψη υπόχρεω
 σεων από
  τόυς δίατα
 κτες” ( Α΄

145 ): “Οί δίακηρυ
 ξείς, όί απόφα
 σείς ανα
 θεσης καί όί συμβα
 σείς πόυ συνα
 πτόνταί γία λόγαρίασμό

των  φόρε
ων  Γενίκη
 ς  Κυβε
ρνησης  αναφε
ρόυν  απαραί
τητα  τόν  αρίθμό
  καί  τη  χρόνόλόγί
α  της
από
 φασης ανα
 ληψης υπόχρε
ωσης, τόν αρίθμό
  καταχω
 ρίση
 ς της στα λόγίστίκα
  βίβλί
α τόυ όίκεί
όυ
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μεταξυ
  τόυς συνεργασί
α γία την κατα
  περί
πτωση παρόχη
  πρός τόν δίαγωνίζό
 μενό της χρηματόόίκό-
νόμίκη
 ς η
 /καί τεχνίκη
 ς η
 /καί επαγγελματίκη
 ς ίκανό
 τητας τόυ φόρε
α, ω
 στε αυτη
  να εί
ναί στη δία
 θεση
τόυ δίαγωνίζό
 μενόυ  γία την εκτε
λεση της Συ
 μβασης. Η σχετίκη
  αναφόρα
  θα πρε
πεί να εί
ναί λεπτόμε-
ρη
 ς καί να αναφε
ρεί κατ’ ελα
 χίστόν τόυς συγκεκρίμε
νόυς πό
 ρόυς πόυ θα εί
ναί δίαθε
σίμόί γία την
εκτε
λεση της συ
 μβασης καί τόν τρό
 πό δία τόυ όπόί
όυ θα χρησίμόπόίηθόυ
 ν αυτόί
  γία την εκτε
λεση
της συ
 μβασης. Ο τρί
τός θα δεσμευ
 εταί ρητα
  ό
 τί θα δίαθε
σεί στόν δίαγωνίζό
 μενό τόυς συγκεκρίμε
νόυς
πό
 ρόυς κατα
  τη δία
 ρκεία της συ
 μβασης καί ό δίαγωνίζό
 μενός  ό
 τί θα κα
 νεί χρη
 ση αυτω
 ν σε περί
πτω-
ση πόυ τόυ ανατεθεί
  η συ
 μβαση. Σε περί
πτωση πόυ ό τρί
τός δίαθε
τεί χρηματόόίκόνόμίκη
  επα
 ρκεία,
θα δηλω
 νεί επί
σης ό
 τί καθί
σταταί από
  κόίνόυ
  με τόν δίαγωνίζό
 μενό υπευ
 θυνός γία την εκτε
λεση της
συ
 μβασης. Σε περί
πτωση πόυ ό τρί
τός δίαθε
τεί στόίχεί
α τεχνίκη
 ς η
  επαγγελματίκη
 ς καταλληλό
 τητας
πόυ σχετί
ζόνταί με τόυς τί
τλόυς σπόυδω
 ν καί τα επαγγελματίκα
  πρόσό
 ντα πόυ όρί
ζόνταί στην περί
-
πτωση στ’ τόυ Με
ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτη
 ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη
 ματός Α τόυ ν. 4412/2016 η
  με την
σχετίκη
  επαγγελματίκη
  εμπείρί
α,  θα δεσμευ
 εταί ό
 τί  θα εκτελε
σεί τίς εργασί
ες η
  υπηρεσί
ες γία τίς
όπόί
ες απαίτόυ
 νταί όί συγκεκρίμε
νες ίκανό
 τητες, δηλω
 νόντας τό τμη
 μα της συ
 μβασης πόυ θα εκτε-
λε
σεί.

φόρε
α, καθω
 ς καί τόν αρίθμό
  της από
 φασης ε
γκρίσης της πόλυετόυ
 ς ανα
 ληψης σε περί
πτωση πόυ
η δαπα
 νη εκτεί
νεταί σε περίσσό
 τερα τόυ ενό
 ς όίκόνόμίκα
  ε
τη.".Επί
σης, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ί
δίόυ π.δ : “Δίακηρυ
 ξείς, ό
 πόυ απαίτεί
ταί, καί απόφα
 σείς ανα
 θεσης πόυ εκδί
δόνταί
καί συμβα
 σείς πόυ συνα
 πτόνταί από
  φόρεί
ς της Γενίκη
 ς Κυβε
ρνησης εί
ναί α
 κυρες, εφό
 σόν δεν ε
χεί
πρόηγηθεί
  αυτω
 ν  η  ε
κδόση  της  από
 φασης  ανα
 ληψης  υπόχρε
ωσης  τόυ  α
 ρθρόυ  2,  παρ.  2  τόυ
παρό
 ντός. "Πρβ. καί α
 ρθρό 5 τόυ ως α
 νω δίατα
 γματός “Ανα
 ληψη δαπανω
 ν δημόσί
ων επενδυ
 σεων”

77 Σε περί
πτωση πόυ περίλαμβα
 νόνταί τυχό
 ν δίκαίω
 ματα πρόαί
ρεσης, δίαμόρφω
 νεταί αναλό
γως η
εκτίμω
 μενη αξί
α της συ
 μβασης (πρόυ; πόλόγίσμό
 ς δημόπρα
 τησης) καί τό παρό
 ν α
 ρθρό (πρβ. α
 ρθρα
6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

79 Η αναθε
τόυσα αρχη
  δίαμόρφω
 νεί τό παρό
 ν σημεί
ό της πρό
 σκλησης, ανα
 λόγα με τό αν απόφασί
σεί
να υπόδίαίρε
σεί τη συ
 μβαση σε περίσσό
 τερα τμη
 ματα/ε
ργα η
  ό
χί, η
 τόί να τα αναθε
σεί ως ενίαί
ό
συ
 νόλό.  Στην  περί
πτωση  πόυ  επίλε
ξεί  να  μην  υπόδίαίρε
σεί  σε  τμη
 ματα,  αναφε
ρεί,  στό  παρό
 ν
σημεί
ό της πρό
 σκλησης, τόυς βασίκόυ
 ς λό
γόυς της από
 φαση
 ς της αυτη
 ς (πρβλ. α
 ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).

80   ό
 πως συμπληρω
 θηκε με τό α
 ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
81 Μπόρεί
  η ε
ναρξη της πρόθεσμί
ας να όρί
ζεταί δίαφόρετίκα
 ,   αν λό
γόυ χα
 ρη δεν πρόβλε
πεταί η

α
 μεση ε
ναρξη των εργασίω
 ν (Πρβλ. α
 ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
82 Με την επίφυ
 λαξη της επό
 μενης υπόσημεί
ωσης.
83  Οί αναθε
τόυσες αρχε
ς μπόρεί
  να επίτρε
πόυν την υπόβόλη
  εναλλακτίκω
 ν πρόσφόρω
 ν καί στην

περί
πτωση αυτη
  πρόσαρμό
 ζεταί αντίστόί
χως τό 13.4. ( πρβλ α
 ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).
84 Τό πόσόστό
  της εγγυ
 ησης συμμετόχη
 ς δεν μπόρεί
 να υπερβαί
νεί τό 2% της εκτίμω
 μενης αξί
ας της

συ
 μβασης,  χωρί
ς  τό  Φ.Π.Α.,  με  στρόγγυλόπόί
ηση  στό  δευ
 τερό  δεκαδίκό
  ψηφί
ό,  μη
συνυπόλόγίζόμε
νων των δίκαίωμα
 των πρόαί
ρεσης καί παρα
 τασης της συ
 μβασης (Πρβλ. α
 ρθρό 72
παρ. 1τόυ ν. 4412/2016),.

85 Πρβλ. α
 ρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
86 Πρβ. α
 ρθρό 72 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
87 Συμπληρω
 νεταί ανα
 λόγα με τό εα
 ν πρόβλε
πεταί η
  ό
χί η χόρη
 γηση πρόκαταβόλη
 ς, η όπόί
α μπόρεί


να ανε
ρχεταί με
χρί τόυ δεκαπε
ντε τόίς εκατό
  (15%) της αξί
ας της συ
 μβασης, χωρί
ς αναθεω
 ρηση
καί  Φ.Π.Α.  Συ
 μφωνα  με  την  παρα
 γραφό  10  εδ.  α  τόυ  α
 ρθρόυ  25  τόυ  ν.  3614/2007  (ό
 πως
πρόστε
θηκε  με  την  παρ.  3  τόυ  α
 ρθρόυ  242  τόυ  ν.  4072/2012),  στίς  περίπτω
 σείς
συγχρηματόδότόυ
 μενων  δημό
 σίων  ε
ργων  στίς  δίακηρυ
 ξείς  υπόχρεωτίκα
  περίλαμβα
 νεταί
δυνατό
 τητα  χόρη
 γησης  πρόκαταβόλη
 ς.  Η  υπόχρε
ωση  αυτη
  εξακόλόυθεί
  να  ίσχυ
 εί  καί  γία  τα
πρόγρα
 μματα της περίό
 δόυ 2014-2020 δυνα
 μεί της παρ. 15 τόυ α
 ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.

88 Πρβλ. α
 ρθρα 72 παρ.  7 & 8 καί 150 τόυ ν. 4412/2016. Εφό
 σόν πρόβλε
πεταί πρόκαταβόλη
 , στό
παρό
 ν  α
 ρθρό  της  πρό
 σκλησης,  συμπληρω
 νόνταί  όί  ό
 ρόί  γία  την  εγγυητίκη
  επίστόλη

πρόκαταβόλη
 ς. 

89  Πρβλ. α
 ρθρα 72 παρ. 8 ν. καί 150 τόυ 4412/2016. 
90 Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016.
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23. 11 Επίσημαί
νεταί ό
 τί γί
νόνταί απόδεκτε
ς:
• όί  ε
νόρκες  βεβαίω
 σείς  πόυ  αναφε
ρόνταί  στην  παρόυ
 σα  πρό
 σκληση,  εφό
 σόν  ε
χόυν
συνταχθεί
 ε
ως τρείς (3) μη
 νες πρίν από
  την υπόβόλη
  τόυς, 
• όί υπευ
 θυνες δηλω
 σείς, εφό
 σόν ε
χόυν συνταχθεί
  μετα
  την κόίνόπόί
ηση της πρό
 σκλησης
γία την υπόβόλη
  των δίκαίόλόγητίκω
 ν172 Σημείω
 νεταί ό
 τί δεν απαίτεί
ταί θεω
 ρηση τόυ γνησί
όυ της
υπόγραφη
 ς τόυς.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

91 Πρβλ. α
 ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. Εα
 ν η εκτίμω
 μενη αξί
α της συ
 μβασης ε
ργόυ εί
ναί μεγαλυ
 τερη
τόυ ενό
 ς εκατόμμυρί
όυ (1.000.000) ευρω
  η
  τμη
 ματό
 ς τόυ, τί
θεταί η σχετίκη
  πρό
 βλεψη στό παρό
 ν
σημεί
ό της πρό
 σκλησης δημόπρα
 τησης κα
 θε δίαδίκασί
ας ανα
 θεσης, εφό
 σόν ό χρό
 νός παρα
 δόσης
τόυ ε
ργόυ η
  τόυ τμη
 ματός εί
ναί μίκρό
 τερός κατα
  δε
κα τόίς εκατό
  (10%) τόυ πρόβλεπό
 μενόυ στη
συ
 μβαση.  Τό συνόλίκό
  υ
 ψός της πρό
 σθετης καταβόλη
 ς (πρίμ) δεν μπόρεί
  να υπερβαί
νεί τό πε
ντε
τόίς  εκατό
  (5%) της αξί
ας  της  συμβατίκη
 ς  δαπα
 νης  τόυ  ε
ργόυ,  μη  συμπερίλαμβανόμε
νόυ  τόυ
Φ.Π.Α. Γία συμβα
 σείς με εκτίμω
 μενη αξί
α μίκρό
 τερη τόυ ενό
 ς εκατόμμυρί
όυ (1.000.000) ευρω
  η
σχετίκη
  πρό
 βλεψη εναπό
 κείταί στη δίακρίτίκη
  ευχε
ρεία της αναθε
τόυσας αρχη
 ς.

92  Με από
 φαση τόυ Υπόυργόυ
  Υπόδόμω
 ν καί Μεταφόρω
 ν μπόρεί
  να καθόρί
ζεταί ό
 ρίό πόσόστόυ

ε
κπτωσης,  πα
 νω  από
  τό  όπόί
ό  ό  ανα
 δόχός  εί
ναί  υπόχρεωμε
νός  να  πρόσκόμί
ζεί,  επίπλε
όν  της
εγγυ
 ησης  καλη
 ς  εκτε
λεσης,  πρό
 σθετη  εγγυ
 ηση,  κλίμακωτα
  αυξανό
 μενη  βα
 σεί  τόυ  πόσόστόυ

ε
κπτωσης. Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 4 τελευταί
ό εδα
 φίό ν. 4412/2016.

93   Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016
94 Πρβλ. α
 ρθρό 160 παρ. 9 περ. β τόυ ν. 4412/2016
95 Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 14 περ. β τόυ ν. 4412/2016
96  Οί αναθε
τόυσες αρχε
ς μπόρόυ
 ν να ζητόυ
 ν από
  τόυς πρόσφε
ρόντες να παρα
 σχόυν «Εγγυ
 ηση καλη
 ς

λείτόυργί
ας»  γία  την  απόκατα
 σταση  των  ελαττωμα
 των  πόυ  ανακυ
 πτόυν  η
  των  ζημίω
 ν  πόυ
πρόκαλόυ
 νταί  από
  δυσλείτόυργί
α  των  ε
ργων  κατα
  την  περί
όδό  εγγυ
 ησης  καλη
 ς  λείτόυργί
ας,
εφό
 σόν  πρόβλε
πεταί  στα  ε
γγραφα  της  συ
 μβασης.  Τό  υ
 ψός  της  εγγυ
 ησης  καλη
 ς  λείτόυργί
ας
καθόρί
ζεταί στα ε
γγραφα της συ
 μβασης καί δεν μπόρεί
  να υπερβαί
νεί τό πε
ντε τόίς εκατό
  (5%)
της εκτίμω
 μενης αξί
ας της συ
 μβασης. Η επίστρόφη
  της ανωτε
ρω εγγυ
 ησης λαμβα
 νεί χω
 ρα μετα

από
  την όλόκλη
 ρωση της περίό
 δόυ εγγυ
 ησης καλη
 ς λείτόυργί
ας..  Οί εγγυητίκε
ς επίστόλε
ς καλη
 ς
λείτόυργί
ας περίλαμβα
 νόυν κατ’ ελα
 χίστόν τα αναφερό
 μενα στην παρα
 γραφό 15.2 της παρόυ
 σας
καί επίπρό
 σθετα, τόν αρίθμό
  καί τόν τί
τλό της σχετίκη
 ς συ
 μβασης. Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 10 τόυ ν.
4412/2016.

97  Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016
98 Τα γραμμα
 τία συ
 στασης χρηματίκη
 ς παρακαταθη
 κης τόυ Ταμεί
όυ Παρακαταθηκω
 ν καί Δανεί
ων,

γία  την  παρόχη
  εγγυη
 σεων  συμμετόχη
 ς  καί  καλη
 ς  εκτε
λεσης  (εγγυόδότίκη
  παρακαταθη
 κη)
συστη
 νόνταί συ
 μφωνα με την είδίκη
  νόμόθεσί
α πόυ  δίε
πεί αυτό
  καί είδίκό
 τερα βα
 σεί τόυ α
 ρθρόυ
4  τόυ  π.δ  της  30  Δεκεμβρί
όυ  1926/3  Ιανόυαρί
όυ  1927  (“Περί
  συστα
 σεως  καί  απόδό
 σεως
παρακαταθηκω
 ν καί καταθε
σεων παρα
  τω Ταμεί
ω Παρακαταθηκω
 ν καί Δανεί
ων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε
γγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

99 Πρβλ. α
 ρθρό 72 παρ. 13, καθω
 ς καί τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 4.1.ζ. της παρόυ
 σας, ως
πρός τίς εγγυη
 σείς συμμετόχη
 ς.

100  Η ελα
 χίστη πρόθεσμί
α παραλαβη
 ς των πρόσφόρω
 ν καθόρί
ζεταί συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 121 τόυ ν.
4412/2016.

101 Ορί
ζεταί ό χρό
 νός από
  την Αναθε
τόυσα Αρχη
  κατ΄ εκτί
μηση των ίδίαίτερότη
 των της δίαδίκασί
ας.
Γία τόν καθόρίσμό
  τόυ χρό
 νόυ ίσχυ
 ός της πρόσφόρα
 ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
συ
 μφωνα με τίς δίατα
 ξείς τόυ όπόί
όυ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
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24.1 Η  πρόσφόρα
  των  δίαγωνίζόμε
νων  περίλαμβα
 νεί  τόυς  ακό
 λόυθόυς  ηλεκτρόνίκόυ
 ς
υπόφακε
λόυς:
(α)  υπόφα
 κελό με την ε
νδείξη «Δίκαίόλόγητίκα
  Συμμετόχη
 ς»
 (β)  υπόφα
 κελό με την ε
νδείξη «Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 »
συ
 μφωνα με τα κατωτε
ρω:

24.2 Ο ηλεκτρόνίκό
 ς υπόφα
 κελός «Δίκαίόλόγητίκα
  Συμμετόχη
 ς» πρε
πεί, επί
  πόίνη
  απόκλείσμόυ
 ,
να περίε
χεί τα ακό
 λόυθα υπό
  (α) καί (β)   στόίχεί
α:  όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο άρθρο 23.

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα». 

102  Πρβλ. α
 ρθρό 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
103  Συ
 μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί την παρ. 3 α
 ρθρόυ 377 καθω
 ς καί τίς παρ. 11 καί 12

α
 ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθεί
  η υπόχρε
ωση δημόσί
ευσης πρό
 σκλησης συ
 μφωνα με τίς
παρ.  7 καί 8 α
 ρθρόυ 15 ν.  3669/2008,  σε συνδυασμό
  με τίς δίατα
 ξείς τόυ ν.  3548/2007,  στόν
περίφερείακό
  καί τόπίκό
  τυ
 πό μέχρι 31/12/2023.

104  Πρβλ.  α
 ρθρό 68 ν.  4412/2016.  Εφό
 σόν  η αναθε
τόυσα αρχη
  επίλε
ξεί  τη δίαβόυ
 λευση επί
  των
δημόσίευμε
νων  εγγρα
 φων  της  συ
 μβασης  συ
 μφωνα  πρός  τα  όρίζό
 μενα  στό  α
 ρθρό  68  ν.
4412/2016, συμπληρω
 νεταί τό α
 ρθρό 20Α, α
 λλως δίαγρα
 φεταί.

105 Πρβλ.  Άρθρό  25  τόυ  ν.  4412/2016.  Επίσημαί
νεταί  ό
 τί  όί  αναθε
τόυσες  αρχε
ς  δεν  μπόρόυ
 ν  να
καλόυ
 ν συγκεκρίμε
νες τα
 ξείς/ πτυχί
α τόυ ΜΕΕΠ η
  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

106 Κατ’  αντίστόίχί
α  με  τα  όυσίω
 δη  χαρακτηρίστίκα
  τόυ  ε
ργόυ  συ
 μφωνα  με  τό  α
 ρθρό  11  της
παρόυ
 σας (αναφε
ρεταί η κατηγόρί
α η
  όί κατηγόρί
ες στίς όπόί
ες εμπί
πτεί τό ε
ργό συ
 μφωνα με τίς
δίατα
 ξείς τόυ  α
 ρθρόυ 45  τόυ  π.δ/τός 71/2019 ).

107 Γία  την  κατανό
 ηση  πρακτίκω
 ν  δίαδίκασίω
 ν,  ίδί
ως  κατα
  την  εξε
ταση  της  συμμετόχη
 ς  τρί
των
χωρω
 ν σε δίαγωνίσμόυ
 ς, βλ. τίς «Κατευθυντη
 ρίες γραμμε
ς γία τη συμμετόχη
  τρί
των χωρω
 ν στην
αγόρα
  δημόσί
ων συμβα
 σεων της ΕΕ», Βρυξε
λλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

108 Συ
 μφωνα με τό ίσχυ
 όν κεί
μενό της ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
109  Γία τό ε
λεγχό των χωρω
 ν πόυ ε
χόυν συνα
 ψεί συμφωνί
ες με την Ένωση δες την ίστόσελί
δα της

Επίτρόπη
 ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
110  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α
 ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
111 Πρβλ. α
 ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016ό
 πως τρόπόπόίη
 θηκε με τό α
 ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.

4497/2017.  Επίσημαί
νεταί  ό
 τί,  στό ΕΕΕΣ,  η αναφόρα
  σε  “τελεσί
δίκη καταδίκαστίκη
  από
 φαση”
νόεί
ταί, δεδόμε
νης της ως α
 νω νόμόθετίκη
 ς μεταβόλη
 ς, ως “αμετα
 κλητη καταδίκαστίκη
  από
 φαση”,
η  δε  σχετίκη
  δη
 λωση  τόυ  όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α  στό  Με
ρός  ΙΙΙ.Α.  τόυ  ΕΕΕΣ  αφόρα
  μό
 νό  σε
αμετα
 κλητες καταδίκαστίκε
ς απόφα
 σείς.

112 Πρβλ. α
 ρθρό 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
113  Πρβλ. α
 ρθρό 73 παρ. 2Α τελευταί
ό εδα
 φίό τόυ ν. 4412/2016. Σχετίκη
  δη
 λωση τόυ πρόσφε
ρόντός

όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α  περίλαμβα
 νεταί στό ΕΕΕΣ
114  Επίσημαί
νεταί  ό
 τί  η  εν  λό
γω  πρό
 βλεψη  γία  παρε
κκλίση  από
  τόν  υπόχρεωτίκό
  απόκλείσμό


απότελεί
  δυνατό
 τητα της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περί
πτωση πόυ δεν επίθυμεί
 να πρόβλε
ψεί τη σχετίκη
  δυνατό
 τητα, η αναθε
τόυσα αρχη
  δίαγρα
 φεί
την  παρα
 γραφό αυτη
 .

115  Επίσημαί
νεταί ό
 τί  η εν λό
γω πρό
 βλεψη γία παρε
κκλίση από
  τόν υπόχρεωτίκό
  απόκλείσμό
  της
απότελεί
  δυνατό
 τητα της  αναθε
τόυσας  αρχη
 ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περί
πτωση πόυ δεν επίθυμεί
 να πρόβλε
ψεί τη σχετίκη
  δυνατό
 τητα, η αναθε
τόυσα αρχη
  δίαγρα
 φεί
την παρα
 γραφό  αυτη
 .

116  Οί  λό
γόί  της παραγρα
 φόυ 22.Α.4.  απότελόυ
 ν δυνητίκόυ
 ς  λό
γόυς απόκλείσμόυ
  συ
 μφωνα με τό
α
 ρθρό 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα
  συνε
πεία,  η  αναθε
τόυσα αρχη
  δυ
 ναταί  να επίλε
ξεί  ε
ναν,
περίσσό
 τερόυς, ό
 λόυς η
  ενδεχόμε
νως καί κανε
ναν από
  τόυς λό
γόυς απόκλείσμόυ
  συνεκτίμω
 ντας
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Επί
σης δυ
 ναταί να περίλαμβα
 νεί καί συνόδευτίκη
  υπευ
 θυνη δη
 λωση, με την όπόί
α ό όίκόνόμίκό
 ς
φόρε
ας  μπόρεί
  να  δίευκρίνί
ζεί  τίς  δηλω
 σείς  καί  πληρόφόρί
ες  πόυ  παρε
χεί  στό  ΕΕΕΣ.  Η
συνόδευτίκη
  υπευ
 θυνη δη
 λωση υπόγρα
 φεταί, συ
 μφωνα με ό
 σα πρόβλε
πόνταί στό α
 ρθρό 79  Α   τόυ
ί
δίόυ ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη πρόσκληση).
   …………………………………………..   173

τα  ίδίαί
τερα  χαρακτηρίστίκα
  της  υπό
  ανα
 θεση  συ
 μβασης  (εκτίμω
 μενη  αξί
α  αυτη
 ς,  είδίκε
ς
περίστα
 σείς κλπ), με σχετίκη
  πρό
 βλεψη στό παρό
 ν σημεί
ό της πρό
 σκλησης. .

117  Σχετίκη
  δη
 λωση τόυ πρόσφε
ρόντός όίκόνόμίκόυ
  φόρε
α περίλαμβα
 νεταί στό ΕΕΕΣ
118  Σημείω
 νεταί ό
 τί ό ανωτε
ρω εθνίκό
 ς λό
γός απόκλείσμόυ
  συμπληρω
 νεταί στό Με
ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ

(  Άλλόί  Λό
γόί  Απόκλείσμόυ
  πόυ  ενδε
χεταί  να  πρόβλε
πόνταί  από
  την  εθνίκη
  νόμόθεσί
α  τόυ
κρα
 τόυς με
λόυς της α.α η
  τόυ α.φ ).

119 Πρβλ. παρ. 3 α
 ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, ό
 πως τρόπόπόίη
 θηκε με τό α
 ρθρό 239 τόυ ν. 4782/2
120 Πρβλ. α
 ρθρό 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
121  Πρβλ. α
 ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επί
σης, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε
γγραφό

της Αρχη
 ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετίκα
  με  την από
 φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρί
όυ  2018 στην
υπό
 θεση C-124/2017 Vossloh, ίδί
ως σκε
ψείς 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

122  Υπενθυμί
ζεταί  ό
 τί   αναφόρα
  στην  παρα
 γραφό  22.Α.4  θα  γί
νεί  μό
 νό  στην  περί
πτωση  πόυ  η
Αναθε
τόυσα Αρχη
  επίλε
ξεί κα
 πόίόν από
  τόυς δυνητίκόυ
 ς λό
γόυς απόκλείσμόυ
 .

123  Σχετίκα
  με την πρόσκό
 μίση απόδεί
ξεων γία τα επανόρθωτίκα
  με
τρα βλ. την από
 φαση της 14ης
Ιανόυαρί
όυ 2021 τόυ ΔΕΕ στην υπό
 θεση C-387/19

124 Πρβλ α
 ρθρό 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
125  Πρβλ. από
 φαση υπ’ αρίθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευ
 χός ΥΟΔΔ, 25-05-2020),  η όπόί
α

εξακόλόυθεί
 να ίσχυ
 εί ε
ως την  ε
κδόση της από
 φασης της παρ. 9 τόυ α
 ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.
126  Επίσημαί
νεταί ό
 τί ό
 λα τα κρίτη
 ρία πόίότίκη
 ς επίλόγη
 ς, πλην της καταλληλό
 τητας γία την α
 σκηση

επαγγελματίκη
 ς δραστηρίό
 τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό
  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
εί
ναί πρόαίρετίκα
  γία την αναθε
τόυσα αρχη
  καί πρε
πεί να σχετί
ζόνταί καί να εί
ναί ανα
 λόγα με τό
αντίκεί
μενό της συ
 μβασης (α
 ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα
 θε περί
πτωση, πρε
πεί να
δίαμόρφω
 νόνταί  κατα
  τρό
 πό,  ω
 στε  να  μην  περίόρί
ζεταί  δυσανα
 λόγα  η  συμμετόχη
  των
ενδίαφερό
 μενων όίκόνόμίκω
 ν φόρε
ων στόυς δίαγωνίσμόυ
 ς. Κατα
  τό στα
 δίό τόυ πρόσδίόρίσμόυ

των  κρίτηρί
ων  καταλληλό
 τητας  των  υπόψηφί
ων,  εί
ναί  αναγκαί
ό  να  τηρόυ
 νταί  από
  τίς
αναθε
τόυσες  αρχε
ς,  όί  θεμελίω
 δείς  ενωσίακε
ς  αρχε
ς,  ίδί
ως  η  αρχη
  της  ί
σης  μεταχεί
ρίσης  των
συμμετεχό
 ντων, της απόφυγη
 ς των δίακρί
σεων, της δίαφα
 νείας καί της ανα
 πτυξης τόυ ελευ
 θερόυ
ανταγωνίσμόυ
 .  Τα κρίτη
 ρία  επίλόγη
 ς  τόυ  α
 ρθρόυ 22.Β –  22.Ε εξετα
 ζόνταί  κατα
  τη  δίαδίκασί
α
ελε
γχόυ της καταλληλό
 τητας τόυ πρόσφε
ρόντός να εκτελε
σεί τη συ
 μβαση (κρίτη
 ρία “on/off”). 

127   Πρβλ. α
 ρθρό 188 παρ. 1 τόυ ν. 4635/2019, με τό όπόί
ό επανη
 λθαν σε ίσχυ
  τα α
 ρθρα 105 καί 106
τόυ ν. 3669/2008, με
χρί την ε
κδόση τόυ π.δ. τόυ α
 ρθρόυ 

128  Επίσημαί
νεταί ό
 τί όί αναθε
τόυσες αρχε
ς δεν μπόρόυ
 ν να καλόυ
 ν συγκεκρίμε
νες τα
 ξείς/ πτυχί
α
τόυ ΜΕΕΠ η
 , από
  την ε
ναρξη ίσχυ
 ός τόυ π.δ. 71/2019, τόυ Μητρω
 όυ Εργόληπτίκω
 ν Επίχείρη
 σεων
Δημόσί
ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. α
 ρθρό  76 παρ.  4, τόυ ν. 4412/2016. 

129  Οί αναθε
τόυσες αρχε
ς μπόρόυ
 ν να επίβα
 λλόυν απαίτη
 σείς πόυ να δίασφαλί
ζόυν ό
 τί όί όίκόνόμίκόί

φόρεί
ς δίαθε
τόυν την αναγκαί
α όίκόνόμίκη
  καί χρηματόδότίκη
  ίκανό
 τητα γία την εκτε
λεση της
συ
 μβασης. Όλες όί απαίτη
 σείς πρε
πεί να σχετί
ζόνταί καί να εί
ναί ανα
 λόγες με τό αντίκεί
μενό της
συ
 μβασης (πρβ. α
 ρθρό 75 παρ. 1 τελευταί
ό εδα
 φίό καί αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λό
γω
απαίτη
 σείς καθόρί
ζόνταί περίγραφίκα
  στό παρό
 ν σημεί
ό, χωρί
ς παραπόμπη
  σε τα
 ξείς/πτυχί
α τόυ
ΜΕΕΠ η
  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κα
 θε περί
πτωση καί γία τό μεταβατίκό
  χρόνίκό
  δία
 στημα ίσχυ
 ός των
α
 ρθρων 80 ε
ως 110 τόυ ν. 3669/2008, ό
 πως αυτό
  πρόκυ
 πτεί από
  τό α
 ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019
καί την πλη
 ρη ε
ναρξη ίσχυ
 ός τόυ  τελευταί
όυ, επίσημαί
νεταί ό
 τί, η αναθε
τόυσα αρχη
  μπόρεί
  να
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24.3  Ο  ηλεκτρόνίκό
 ς  υπόφα
 κελός  «Οίκόνόμίκη
  Πρόσφόρα
 »  περίε
χεί  τό  αρχεί
ό  pdf,  τό  όπόί
ό
παρα
 γεταί  από
  τό  υπόσυ
 στημα,  αφόυ
  συμπληρωθόυ
 ν  καταλλη
 λως  όί  σχετίκε
ς  φό
 ρμες καί
υπόγρα
 φεταί,  τόυλα
 χίστόν  με  πρόηγμε
νη  ηλεκτρόνίκη
  υπόγραφη
 ,  η  όπόί
α  υπόστηρί
ζεταί  από

αναγνωρίσμε
νό (εγκεκρίμε
νό) πίστόπόίητίκό
 .

24.4 Στην περί
πτωση πόυ με την πρόσφόρα
  υπόβα
 λλόνταί  δημό
 σία η
 /  καί ίδίωτίκα
  ε
γγραφα,
αυτα
  γί
νόνταί απόδεκτα
 , συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 4.2 β της παρόυ
 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

περίγρα
 φεί τίς σχετίκε
ς απαίτη
 σείς ανα
 λόγα με τα πρόβλεπό
 μενα στό π.δ. 71/2019, τηρόυμε
νων
των  είδίκό
 τερων  ρυθμί
σεων  τόυ  α
 ρθρόυ  76  τόυ  ν.  4412/2016  αναφόρίκα
  με  τίς  πε
ραν  των
πρόβλεπό
 μενων απαίτη
 σεων γία την εγγραφη
  καί κατα
 ταξη σε τα
 ξη των όίκεί
ων μητρω
 ων τόυ π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντί
στόίχόυ πρόυ; πόλόγίσμόυ
  ανα
  κατηγόρί
α ε
ργόυ.

130  Πρβλ. α
 ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
131  Οί αναθε
τόυσες αρχε
ς μπόρόυ
 ν να επίβα
 λλόυν απαίτη
 σείς πόυ να δίασφαλί
ζόυν ό
 τί όί όίκόνόμίκόί


φόρεί
ς  δίαθε
τόυν  την  αναγκαί
α  τεχνίκη
  καί  επαγγελματίκη
  ίκανό
 τητα  γία  την  εκτε
λεση  της
συ
 μβασης. Όλες όί απαίτη
 σείς πρε
πεί να σχετί
ζόνταί καί να εί
ναί ανα
 λόγες με τό αντίκεί
μενό της
συ
 μβασης (πρβ. α
 ρθρό 75 παρ. 1 τελευταί
ό εδα
 φίό καί αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λό
γω
απαίτη
 σείς  καταρχα
 ς  καθόρί
ζόνταί  περίγραφίκα
  στό  παρό
 ν  σημεί
ό,  χωρί
ς  παραπόμπη
  σε
τα
 ξείς/πτυχί
α  τόυ  ΜΕΕΠ  η
  τόυ  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  όυ
 τε  σε  βαθμί
δες/κατηγόρί
ες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  κα
 θε
περί
πτωση  καί  γία  τό  μεταβατίκό
  χρόνίκό
  δία
 στημα  ίσχυ
 ός  των  α
 ρθρων  80  ε
ως  110  τόυ  ν.
3669/2008, ό
 πως αυτό
  πρόκυ
 πτεί από
  τό α
 ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 καί την πλη
 ρη ε
ναρξη ίσχυ
 ός
τόυ   τελευταί
όυ,  επίσημαί
νεταί  ό
 τί,   η  αναθε
τόυσα  αρχη
  μπόρεί
  να  περίγρα
 φεί  τίς  σχετίκε
ς
απαίτη
 σείς  ανα
 λόγα  με  τα  πρόβλεπό
 μενα  στό  π.δ.  71/2019, τηρόυμε
νων  των  είδίκό
 τερων
ρυθμί
σεων  τόυ  α
 ρθρόυ  76  τόυ  ν.  4412/2016  αναφόρίκα
  με  τίς  πε
ραν  των  πρόβλεπό
 μενων
απαίτη
 σεων γία την εγγραφη
  καί κατα
 ταξη σε τα
 ξη των όίκεί
ων μητρω
 ων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντί
στόίχόυ πρόυ; πόλόγίσμόυ
  ανα
  κατηγόρί
α ε
ργόυ.. 

132  ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρε
πεί να συγχε
εταί η ε
ννόία της επαγγελματίκη
 ς καταλληλό
 λητας τόυ α
 ρθρόυ
22.Β  με την ε
ννόία της επαγγελματίκη
 ς ίκανό
 τητας 

133   Πρβλ. α
 ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' τόυ ν. 4412/2016.
134  Πρβλ. α
 ρθρό 76 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
135  Πρόαίρετίκη
  επίλόγη
 :  Η παρ. 22.Ε τί
θεταί κατα
  δίακρίτίκη
  ευχε
ρεία της αναθε
τόυσας αρχη
 ς καί

συμπληρω
 νεταί συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επίσημαί
νεταί ό
 τί ό
 λες όί απαίτη
 σείς
πρε
πεί να σχετί
ζόνταί καί να εί
ναί ανα
 λόγες με τό αντίκεί
μενό της συ
 μβασης (α
 ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

136  Τό εδα
 φίό αυτό
  πρόστί
θεταί κατα
  την κρί
ση της αναθε
τόυσας αρχη
 ς συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α
 λλως δίαγρα
 φεταί.

137  Πρόαίρετίκη
  επίλόγη
  συμπλη
 ρωσης  τόυ  εδαφί
όυ.   Συ
 μφωνα  με  τό  α
 ρθρό  78  παρ.  2  τόυ  ν.
4412/2016, στην περί
πτωση συμβα
 σεων ε
ργων όί Αναθε
τόυσες Αρχε
ς μπόρόυ
 ν να απαίτόυ
 ν την
εκτε
λεση όρίσμε
νων κρί
σίμων καθηκό
 ντων απευθεί
ας από
  τόν ί
δίό τόν πρόσφε
ρόντα.

138 Ως πρός τόν τρό
 πό υπόβόλη
 ς  των απόδείκτίκω
 ν με
σων τόυ παρό
 ντός α
 ρθρόυ,  τα όπόί
α ε
χόυν
συνταχθεί
/ παραχθεί
  από
  τόυς ί
δίόυς τόυς όίκόνόμίκόυ
 ς φόρεί
ς πρβλ. α
 ρθρό 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

139  Πρβ α
 ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
140  Επίσημαί
νεταί ό
 τί η ανωτε
ρω δυνατό
 τητα εναπό
 κείταί στη δίακρίτίκη
  ευχε
ρεία τόυ όίκόνόμίκόυ


φόρε
α.  Εξακόλόυθεί
  να υφί
σταταί η δυνατό
 τητα να υπόγρα
 φεταί τό ΕΕΕΣ από
  τό συ
 νόλό των
φυσίκω
 ν πρόσω
 πων πόυ αναφε
ρόνταί στα  τελευταί
α δυ
 ό εδα
 φία τόυ α
 ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν.
4412/2016.

141  Πρβλ. α
 ρθρό 79Α ν. 4412/2016
142 Βλ. Δ.Ε.Ε. από
 φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
143  Βλ. ενδείκτίκα
  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμη
 μα)
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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.

144  Πρβλ. α
 ρθρό 79 παρ. 8, σε συνδυασμό
   με α
 ρθρό  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
145 Εφίστα
 ταί  η  πρόσόχη
  των  αναθετόυσω
 ν  αρχω
 ν  στό  ό
 τί  πρε
πεί  να  ζητεί
ταί  η  πρόσκό
 μίση

δίκαίόλόγητίκω
 ν πρός από
 δείξη  μό
 νό των λό
γων απόκλείσμόυ
  καί των κρίτηρί
ων επίλόγη
 ς πόυ
ε
χόυν  τεθεί
  στην  παρόυ
 σα  πρό
 σκληση.  Επίσημαί
νεταί,  περαίτε
ρω,  ό
 τί,  η  αναθε
τόυσα  αρχη

δυ
 ναταί, κατα
  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016,  να ζητεί
  από
  πρόσφε
ρόντες, σε όπόίόδη
 πότε
χρόνίκό
  σημεί
ό κατα
  τη δία
 ρκεία της δίαδίκασί
ας, να υπόβα
 λλόυν ό
 λα η
  όρίσμε
να δίκαίόλόγητίκα
 ,
ό
 ταν αυτό
  απαίτεί
ταί γία την όρθη
  δίεξαγωγη
  της δίαδίκασί
ας.

146  Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
147  Συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 73 παρ. 2 τελευταί
ό εδα
 φίό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας

εί
ναί Έλληνας πόλί
της η
  ε
χεί την εγκατα
 σταση
  τόυ στην Ελλα
 δα, όί υπόχρεω
 σείς τόυ πόυ αφόρόυ
 ν
τίς είσφόρε
ς κόίνωνίκη
 ς ασφα
 λίσης καλυ
 πτόυν τό
 σό την κυ
 ρία ό
 σό καί την επίκόυρίκη
  ασφα
 λίση."

148  Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
149  Οί υπευ
 θυνες δηλω
 σείς τόυ παρό
 ντός τευ
 χόυς υπόγρα
 φόνταί καί γί
νόνταί απόδεκτε
ς συ
 μφωνα με

τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 4.2. β) της παρόυ
 σας 
150 Πρβλ.  τό  α.π.  1081/18-02-21 ε
γγραφό  της  Αρχη
 ς «Ενημε
ρωση  γία  ζητη
 ματα  απόδείκτίκω
 ν

φόρόλόγίκη
 ς  ενημερό
 τητας  (αυτό
 ματη  α
 ντληση  απόδείκτίκόυ
  -  ενημερό
 τητα  σε  παρελθό
 ντα
χρό
 νό)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

151  Εφό
 σόν η αναθε
τόυσα αρχη
  την επίλε
ξεί ως λό
γό απόκλείσμόυ
 .
152  Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
153  Πρβλ.  τό  με  α.π.  2440/22-04-2021ε
γγραφό  της  Αρχη
 ς  «Ενίαί
ό  Πίστόπόίητίκό
  Δίκαστίκη
 ς

Φερεγγυό
 τητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
154   Η  πλατφό
 ρμα  της  Ευρωπαί;κη
 ς  Επίτρόπη
 ς  eCertis γία  την  αναζη
 τηση  ίσόδυ
 ναμων

πίστόπόίητίκω
 ν  α
 λλων  κρατω
 ν-μελω
 ν  της  Ε.Ε  εί
ναί  δίαθε
σίμη,  χωρί
ς  κό
 στός,  στη  δίαδρόμη
 .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επίσημαί
νεταί ό
 τί η ΕΑΑΔΗΣΥ εί
ναί ό αρμό
 δίός εθνίκό
 ς
φόρε
ας γία την καταχω
 ρηση καί τη
 ρηση των στόίχεί
ων τόυ eCertis γία την Ελλα
 δα. Πρβλ. τό με
αρίθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετίκό
  ε
γγραφό  της  Αρχη
 ς  στόν  ακό
 λόυθό  συ
 νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

155  Εφό
 σόν η αναθε
τόυσα αρχη
  τίς επίλε
ξεί, ό
 λες η
  κα
 πόία/ες εξ αυτω
 ν, ως λό
γόυς απόκλείσμόυ
 .
156  Επίσημαί
νεταί ό
 τί η αναθε
τόυσα αρχη
 ,  εφό
 σόν μπόρε
σεί να απόδεί
ξεί,  με κατα
 λληλα με
σα, ό
 τί

συντρε
χεί κα
 πόία από
  τίς περίπτω
 σείς αυτε
ς, απόκλεί
εί όπόίόνδη
 πότε όίκόνόμίκό
  φόρε
α από
  τη
συμμετόχη
  στη δίαδίκασί
α συ
 ναψης της δημό
 σίας συ
 μβασης. 

157 Εφό
 σόν η αναθε
τόυσα αρχη
  την επίλε
ξεί ως λό
γό απόκλείσμόυ
 .
158 Πρβλ. α
 ρθρό 8 ν. 3310/2005 καί π.δ. 82/1996.  
159  Γία  τίς  αλλόδαπε
ς  ανω
 νυμες   εταίρεί
ες  ίδρυθεί
σες  σε  κρα
 τός  με
λός  της  ΕΕ  σχετίκό
  εί
ναί  τό

Παρα
 ρτημα  Ι  της  όδηγί
ας  2012/30/ΕΕ  (L315/91)  με  την  όπόί
α  αναδίατυπω
 θηκε  η  Οδηγί
α
77/91/ΕΟΚ (Επί
σημη Εφημερί
δα των Ευρωπαί;κω
 ν Κόίνότη
 των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(επταμελη
 ς).

160  Πρβλ. παρ. 3 α
 ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, ό
 πως τρόπόπόίη
 θηκε με τό α
 ρθρό 239 τόυ ν. 4782/21.
161  Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
162  η όπόί
α εκδί
δεταί συ
 μφωνα με τίς είδίκε
ς δίατα
 ξείς τόυ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επίσημαί
νεταί ό
 τί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο πρόσφε
ρων όίκόνόμίκό
 ς φόρε
ας αναφε
ρεί στην πρόσφόρα
  τόυ τό τμη
 μα της συ
 μβασης πόυ
πρότί
θεταί να αναθε
σεί  υπό
  μόρφη
  υπεργόλαβί
ας σε τρί
τόυς,  καθω
 ς καί τόυς υπεργόλα
 βόυς πόυ
πρότεί
νεί. Αν ό ανα
 δόχός πρό
 τείνε συγκεκρίμε
νόυς υπεργόλα
 βόυς κατα
  την υπόβόλη
  της πρόσφόρα
 ς
τόυ, υπόχρεόυ
 ταί, κατα
  την υπόγραφη
  της συ
 μβασης εκτε
λεσης, να πρόσκόμί
σεί την υπεργόλαβίκη

συ
 μβαση. Η Δίευθυ
 νόυσα Υπηρεσί
α μπόρεί
  να χόρηγη
 σεί πρόθεσμί
α στόν ανα
 δόχό κατ’ αί
τηση
  τόυ,
γία την πρόσκό
 μίση της υπεργόλαβίκη
 ς συ
 μβασης με τόν αρχίκω
 ς πρόταθε
ντα υπεργόλα
 βό η
  α
 λλόν,
πόυ  δίαθε
τεί  τα  αναγκαί
α,  κατα
  την  κρί
ση  της  υπηρεσί
ας  αυτη
 ς,  πρόσό
 ντα,  εφό
 σόν  συντρε
χεί
σόβαρό
 ς λό
γός. 174 

τα πτυχί
α των εγγεγραμμε
νων στό Μητρω
 ό Εργόληπτίκω
 ν Επίχείρη
 σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόυ εί
ναί σε
ίσχυ
  κατα
  την 3η Ιόυλί
όυ 2019 εξακόλόυθόυ
 ν να ίσχυ
 όυν ως την 1η Σεπτεμβρί
όυ 2021, εφό
 σόν
πληρόυ
 νταί όί πρόυ; πόθε
σείς τόυ νόμόθετίκόυ
  πλαίσί
όυ πόυ ί
σχυε ε
ως καί την 2α Ιόυλί
όυ 2019
(Πρβλ. α
 ρθρό 65 παρ. 1 τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντίκαταστα
 θηκε με την παρ. 5 τόυ α
 ρθρόυ
144 τόυ ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

163  Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
164  Πρβλ. α
 ρθρό 76 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016
165  Εφό
 σόν ε
χεί αναφερθεί
 σχετίκη
  απαί
τηση στό α
 ρθρό 22.Ε συμπληρω
 νεταί αναλό
γως συ
 μφωνα με

τό α
 ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
166  Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016.
167 Συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ εγγρα
 φόνταί υπόχρεωτίκα
 : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ίε. η Κόίνόπραξί
α πόυ καταχωρί
ζεταί συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 293 παρα
 γραφός 3 τόυ ν. 4072/2012
168 Πρβλ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
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25.2 Η τη
 ρηση των υπόχρεω
 σεων της παρ. 2 τόυ α
 ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από
  υπεργόλα
 βόυς δεν
αί
ρεί την ευθυ
 νη τόυ κυρί
όυ αναδό
χόυ.

25.3 .................................................................... 175

25.4  Η αναθε
τόυσα αρχη
 :

α) ελε
γχεί  την  επαγγελματίκη
  καταλληλό
 τητα  τόυ  υπεργόλα
 βόυ  να  εκτελε
σεί  τό  πρός  ανα
 θεση
τμη
 μα, κατα
  την ε
ννόία τόυ α
 ρθρόυ 22.Β (α
 ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ καί 2 ν. 4412/2016) καί επαληθευ
 εί
τη μη συνδρόμη
 ,  στό πρό
 σωπό
  τόυ,  των λό
γω απόκλείσμόυ
  τόυ α
 ρθρόυ 22.Α.1,  22.Α.2 καί 22.Α.9
(α
 ρθρα 73 παρ. 1 καί 2 καί 74 ν. 4412.2016), συ
 μφωνα με τα κατα
  περί
πτωση είδίκω
 ς πρόβλεπό
 μενα
στό α
 ρθρό 23 της παρόυ
 σας (α
 ρθρα 79 ε
ως 81 ν. 4412/2016). 176

β) απαίτεί
  υπόχρεωτίκα
  από
  τόν  όίκόνόμίκό
  φόρε
α  να  αντίκαταστη
 σεί  ε
ναν  υπεργόλα
 βό,  ό
 ταν
κατό
 πίν  τόυ  ελε
γχόυ  καί  της  επαλη
 θευσης  της  ως  α
 νω  περί
πτωσης  (α),  δίαπίστω
 νεταί  ό
 τί  δεν
πληρόυ
 νταί όί ό
 ρόί  επαγγελματίκη
 ς καταλληλλό
 τητας τόυ υπεργόλα
 βόυ η
  ό
 ταν συντρε
χόυν όί  ως
α
 νω λό
γόί απόκλείσμόυ
  τόυ.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κα
 θε δίαφόρα
  μεταξυ
  των συμβαλλό
 μενων μερω
 ν πόυ πρόκυ
 πτεί η
  σχετί
ζεταί με την  ερμηνεί
α καί/ η

τό κυ
 ρός καί/η
  την εφαρμόγη
  καί/η
  την εκτε
λεση της συμβα
 σης  επίλυ
 εταί με την α
 σκηση πρόσφυγη
 ς
η
  αγωγη
 ς στό δίόίκητίκό
  εφετεί
ό της περίφε
ρείας, στην όπόί
α ε
χεί υπόγρα
 φεί η συ
 μβαση συ
 μφωνα
με τα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου 177

Τα συμβαλλό
 μενα με
ρη συμφωνόυ
 ν  καί  συναπόδε
χόνταί  ό
 τί  ό
 λες  όί  δίαφόρε
ς  πόυ πρόκυ
 πτόυν η

σχετί
ζόνταί με την  ερμηνεί
α καί/ η
  τό κυ
 ρός καί/η
  την εφαρμόγη
  καί/η
  την εκτε
λεση  της  συ
 μβασης,
επίλυ
 όνταί  όρίστίκα
  από
  δίαίτητίκό
  δίκαστη
 ρίό  /ό
 ργανό   τό  όπόί
ό  δίόρί
ζεταί  καί  δίεξα
 γεί  τη
δίαίτησί
α συ
 μφωνα με τίς δίατα
 ξείς πόυ εκα
 στότε ίσχυ
 όυν γία τίς δίαίτησί
ες τόυ Δημόσί
όυ. (Κατα

παρε
κκλίση  από
  τίς  δίατα
 ξείς  πόυ  ίσχυ
 όυν  γία  τίς  δίαίτησί
ες  τόυ  Δημόσί
όυ,  η  αναθε
τόυσα  αρχη

μπόρεί
  να  καθόρί
σεί  στό  σημεί
ό  αυτό
 ,  κατα
  περί
πτωση,  τό  περίεχό
 μενό  της  δίαίτητίκη
 ς  ρη
 τρας
συ
 μφωνα με τόν επίλεγε
ντα φόρε
α δίαίτησί
ας, περίε
χόν μεταξυ
  α
 λλων, τόυς κανό
 νες πόυ δίε
πόυν τόν
όρίσμό
  των  δίαίτητω
 ν,  τόυς  εφαρμόστε
όυς  κανό
 νες  δίαίτησί
ας,  την  ε
δρα  τόυ  δίαίτητίκόυ

δίκαστηρί
όυ (η
  όργα
 νόυ), τίς αμόίβε
ς των δίαίτητω
 ν (εφό
 σόν δεν όρί
ζόνταί από
  τόυς εφαρμόστε
όυς
κανό
 νες δίαίτησί
ας), τη γλω
 σσα στην όπόί
α θα δίεξαχθεί
 η δίαίτησί
α καί κα
 θε α
 λλό σχετίκό
  θε
μα).
 
Η  δίεξαγωγη
  της  δίαίτησί
ας  υπό
 κείταί  στόν  «Κανόνίσμό
  Δίαφα
 νείας  στίς  δυνα
 μεί  Συνθη
 κης
Δίαίτησί
ες Επενδυτω
 ν-Κρατω
 ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
της Επίτρόπη
 ς των Ηνωμε
νων Εθνω
 ν γία τό Δίεθνε
ς Εμπόρίκό
  Δί
καίό (UNCITRAL), όί δίατα
 ξείς τόυ
όπόί
όυ κατίσχυ
 όυν των εφαρμόστε
ων κανό
 νων δίαίτησί
ας πόυ καθόρί
ζόνταί συ
 μφωνα με την παρ. 3
τόυ α
 ρθρόυ 175 ν. 4412/2016, 

Της  πρόσφυγη
 ς  στό  δίαίτητίκό
  δίκαστη
 ρίό/  ό
 ργανό  πρόηγεί
ταί  στα
 δίό  συμβίβαστίκη
 ς  επί
λυσης
δίαφόρω
 ν. Γία τη συμβίβαστίκη
  επί
λυση της δίαφόρα
 ς συγκρότεί
ταί Συμβόυ
 λίό Επί
λυσης Δίαφόρω
 ν
(ΣΕΔ). Η αμόίβη
  κα
 θε με
λόυς τόυ ΣΕΔ καθόρί
ζεταί συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περί
  αμόίβη
 ς  δίαμεσόλαβητη
 .  Κατα
  τα  λόίπα
  εφαρμό
 ζόνταί  όί  παρ.  7  καί  8  τόυ  α
 ρθρόυ  176  ν.
4412/2016 καί ό ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
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26.1 Η  ε
γκρίση  κατασκευη
 ς  τόυ  δημόπρατόυ
 μενόυ  ε
ργόυ,  απόφασί
στηκε  με  την  αρίθμ.
485/2021 Από
 φαση της Οίκόνόμίκη
 ς Επίτρόπη
 ς τόυ Δη
 μόυ .

26.2  Ο  Κυ
 ρίός  τόυ  Έργόυ  μπόρεί
  να  εγκαταστη
 σεί  γία  τό  ε
ργό  αυτό
  Τεχνίκό
  Συ
 μβόυλό.  Ο
Ανα
 δόχός  τόυ  ε
ργόυ,  ε
χεί  την  υπόχρε
ωση  να  δίευκόλυ
 νεί  τίς  δραστηρίό
 τητες  τόυ  Τεχνίκόυ

Συμβόυ
 λόυ, πόυ πηγα
 ζόυν από
  τη συμβατίκη
  σχε
ση της Υπηρεσί
ας με αυτό
 ν.

26.3 Οί πρόσφε
ρόντες,  με την υπόβόλη
  της πρόσφόρα
 ς τόυς,  απόδε
χόνταί ανεπίφυ
 λακτα τόυς
ό
 ρόυς της παρόυ
 σας πρό
 σκλησης 

26.  4 Η Αναθε
τόυσα Αρχη
  ενημερω
 νεί  τό φυσίκό
  πρό
 σωπό πόυ υπόγρα
 φεί  την πρόσφόρα
  ως
πρόσφε
ρων η
  ως νό
 μίμός εκπρό
 σωπός πρόσφε
ρόντός, ό
 τί η ί
δία η
  καί τρί
τόί, κατ’ εντόλη
  καί γία
λόγαρίασμό
  της, θα επεξεργα
 ζόνταί πρόσωπίκα
  δεδόμε
να πόυ περίε
χόνταί στόυς φακε
λόυς της
πρόσφόρα
 ς  καί  τα  απόδείκτίκα
  με
σα  τα  όπόί
α  υπόβα
 λλόνταί  σε  αυτη
 ν,  στό  πλαί
σίό  τόυ
παρό
 ντός  Δίαγωνίσμόυ
 ,  γία  τό  σκόπό
  της  αξίόλό
 γησης  των  πρόσφόρω
 ν  καί  της  ενημε
ρωσης
ε
τερων  συμμετεχό
 ντων  σε  αυτό
 ν,  λαμβα
 νόντας  κα
 θε  ευ
 λόγό  με
τρό  γία  τη  δίασφα
 λίση  τόυ
από
 ρρητόυ καί της ασφα
 λείας της επεξεργασί
ας των δεδόμε
νων καί της πρόστασί
ας τόυς από

κα
 θε  μόρφη
 ς  αθε
μίτη  επεξεργασί
α,  συ
 μφωνα  με  τίς  δίατα
 ξείς  της  κεί
μενης  νόμόθεσί
ας  περί

πρόστασί
ας πρόσωπίκω
 ν δεδόμε
νων.

26.  5 Αν,  μετα
  από
  την  τυχό
 ν  όρίστίκόπόί
ηση  της  ε
κπτωσης  τόυ  αναδό
 χόυ,  συ
 μφωνα  με  τα
είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 160 τόυ ν.  4412/2016,   η Πρόί;σταμε
νη Αρχη
  απόφασί
σεί  την
όλόκλη
 ρωση  τόυ  ε
ργόυ,  πρόσκαλεί
  τόν  επό
 μενό  κατα
  σείρα
  μείόδό
 τη  τόυ  παρό
 ντός
δίαγωνίσμόυ
  καί  τόυ  πρότεί
νεί  να  αναλα
 βεί  αυτό
 ς  τό  ε
ργό  όλόκλη
 ρωσης  της  ε
κπτωτης
εργόλαβί
ας, με τόυς ί
δίόυς ό
 ρόυς καί πρόυ; πόθε
σείς καί βα
 σεί της πρόσφόρα
 ς πόυ υπε
βαλε στόν
δίαγωνίσμό
 .  Η συ
 μβαση εκτε
λεσης συνα
 πτεταί,  εφό
 σόν εντό
 ς  δεκαπε
ντε (15) ημερω
 ν από
  την
κόίνόπόί
ηση  της  πρό
 τασης  περίε
λθεί  στην  Πρόί;σταμε
νη  Αρχη
  ε
γγραφη  καί  ανεπίφυ
 λακτη
απόδόχη
  της. Η α
 πρακτη πα
 ρόδός της πρόθεσμί
ας θεωρεί
ταί ως από
 ρρίψη της πρό
 τασης.  Αν ό
ανωτε
ρω μείόδό
 της δεν δεχθεί
  την πρό
 ταση συ
 ναψης συ
 μβασης, η Πρόί;σταμε
νη Αρχη
  πρόσκαλεί

τόν επό
 μενό κατα
  σείρα
  μείόδό
 τη, ακόλόυθω
 ντας κατα
  τα λόίπα
  την ί
δία δίαδίκασί
α. Εφό
 σόν καί
αυτό
 ς  απόρρί
ψεί  την  πρό
 ταση,  η  Πρόί;σταμε
νη  Αρχη
  γία  την  ανα
 δείξη  αναδό
 χόυ  στό  ε
ργό
πρόσφευ
 γεί  κατα
  την  κρί
ση  της  εί
τε  στην  ανόίκτη
  δημόπρασί
α  εί
τε  στη  δίαδίκασί
α  με
δίαπραγμα
 τευση,  κατα
  τίς  όίκεί
ες  δίατα
 ξείς  τόυ  ν.  4412/2016.

Η δίαδίκασί
α  της  παρόυ
 σας  δεν  εφαρμό
 ζεταί  μό
 νό  στην περί
πτωση πόυ η  Πρόί;σταμε
νη  Αρχη

κρί
νεί,  ό
 τί  όί παραπα
 νω πρόσφόρε
ς δεν εί
ναί ίκανόπόίητίκε
ς γία τόν κυ
 ρίό τόυ ε
ργόυ η
  ε
χόυν
επε
λθεί  λό
 γω  εφαρμόγη
 ς  νε
ων  κανόνίσμω
 ν  αλλαγε
ς  στόν  τρό
 πό  κατασκευη
 ς  τόυ  ε
ργόυ,  ενω

μπόρεί
  να  εφαρμό
 ζεταί  αναλόγίκα
  καί  σε  περί
πτωση  όλόκλη
 ρωσης  τόυ  ε
ργόυ,  υ
 στερα  από

αυτόδί
καίη δία
 λυση της συ
 μβασης κατό
 πίν πτω
 χευσης τόυ αναδό
 χόυ η
  δία
 λυση με υπαίτίό
 τητα
τόυ κυρί
όυ τόυ ε
ργόυ κατα
  τίς κεί
μενες δίατα
 ξείς.

26.6 ………………………………………….178

Καρδίτσα, 28-6-2022
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξ. Λάππας
Ηλ. Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρίθμό
  .../2022 από
 φαση της Οίκόνόμίκη
 ς Επίτρόπη
 ς τόυ Δη
 μόυ Καρδί
τσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

1
  Συμπληρω
 νόνταί τα στόίχεί
α της αναθε
τόυσας αρχη
 ς/ αναθε
τόντός φόρε
α (επωνυμί
α, αρίθμό
 ς
φόρόλόγίκόυ
  μητρω
 όυ,  κωδίκό
 ς  πόυ  αφόρα
  στην  ηλεκτρόνίκη
  τίμόλό
γηση,  ό
 πως  αυτό
 ς
πρόσδίόρί
ζεταί  στόν  επί
σημό  ίστό
 τόπό  της  Γενίκη
 ς  Γραμματεί
ας  Πληρόφόρίακω
 ν  Συστημα
 των
Δημό
 σίας Δίόί
κησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τόυ Υπόυργεί
όυ Ψηφίακη
 ς Δίακυβε
ρνησης) Πρβλ. παρ. 2 περ. α
α
 ρθρόυ  53  τόυ  ν.  4412/2016.  Επίσημαί
νεταί  ό
 τί  όί  αναθε
τόντες  φόρεί
ς  πόυ  απότελόυ
 ν
αναθε
τόυσες  αρχε
ς  (π.χ.  ΔΕΥΑ)  εφαρμό
 ζόυν  τίς  κανόνίστίκε
ς  δίατα
 ξείς  (πρό
 τυπα  τευ
 χη)  πόυ
εκδί
δόνταί, κατ’ εξόυσίόδό
 τηση τόυ α
 ρθρόυ 53 τόυ ν.4412/2016, συ
 μφωνα με την παρ. 2 περ. β
τόυ α
 ρθρόυ 315 τόυ ν.4412/2016, καί, συνεπω
 ς χρησίμόπόίόυ
 ν τό παρό
 ν τευ
 χός γία τίς συμβα
 σείς
ε
ργων πόυ  αναθε
τόυν,  συ
 μφωνα  με  τίς  δίατα
 ξείς  τόυ  Βίβλί
όυ  ΙΙ  τόυ  ν.  4412/2016.  Οί  λόίπόί

αναθε
τόντες φόρεί
ς δυ
 νανταί να χρησίμόπόίόυ
 ν τό παρό
 ν τευ
 χός πρό
 σκλησης γία τίς συμβα
 σείς
πόυ αναθε
τόυν συ
 μφωνα με τίς δίατα
 ξείς τόυ Βίβλί
όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

2
 Στην περί
πτωση πόυ πηγη
  χρηματόδό
 τησης εί
ναί ό τακτίκό
 ς πρόυ; πόλόγίσμό
 ς, η αναθε
τόυσα αρχη

αναγρα
 φεί  τόν  αρίθμό
  καί  τη  χρόνόλόγί
α  της  από
 φασης  ανα
 ληψης  υπόχρε
ωσης,  εφό
 σόν  η
πρόκαλόυ
 μενη δαπα
 νη πρό
 κείταί να βαρυ
 νεί τό τρε
χόν όίκόνόμίκό
  ε
τός, τόν αρίθμό
  καταχω
 ρίση
 ς
της στα λόγίστίκα
  βίβλί
α τόυ όίκεί
όυ φόρε
α, καθω
 ς καί τόν αρίθμό
  της από
 φασης ε
γκρίσης της
πόλυετόυ
 ς ανα
 ληψης σε περί
πτωση πόυ η δαπα
 νη εκτεί
νεταί σε περίσσό
 τερα τόυ ενό
 ς όίκόνόμίκα

ε
τη, συ
 μφωνα με ό
 σα πρόβλε
πόνταί στην παρ. 4 τόυ α
 ρθρόυ 4 τόυ π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί

δίαδίκασί
ας  γία την ε
κδόση της από
 φασης ανα
 ληψης υπόχρε
ωσης.  Στην περί
πτωση πόυ πηγη

χρηματόδό
 τησης εί
ναί τό Πρό
γραμμα Δημό
 σίων Επενδυ
 σεων, αναγρα
 φεί τη Συλλόγίκη
  Από
 φαση
Ένταξης καί τόν ενα
 ρίθμό. (Πρβλ. α
 ρθρό 53 παρ. 2 περ. ζ τόυ ν. 4412/2016). 

78 Τό  πόσό
  των  απρό
 βλεπτων  δαπανω
 ν  επαναυ; πόλόγί
ζεταί  κατα
  την  υπόγραφη
  της  συ
 μβασης,
ανα
 λόγα με την πρόσφερθεί
σα ε
κπτωση, ω
 στε να δίατηρεί
ταί η εν λό
γω πόσόστίαί
α αναλόγί
α τόυ
15% επί
 της δαπα
 νης εργασίω
 ν με ΓΕ&ΟΕ, συ
 μφωνα με την παρα
 γραφό 3 περ. β  τόυ α
 ρθρόυ 156
ν. 4412/2016. 

169  Συ
 μφωνα  με  τη  δία
 ταξη  τόυ  α
 ρθρόυ  20  παρ.  5  τόυ  ν.  3669/2008:  “Γία  τη  συμμετόχη
  σε
δίαγωνίσμόυ
 ς  δημόσί
ων  ε
ργων χόρηγεί
ταί  σε  κα
 θε  εργόληπτίκη
  επίχεί
ρηση  εγγεγραμμε
νη  στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό
 τητα πτυχί
όυ», η όπόί
α, σε συνδυασμό
  με τη βεβαί
ωση εγγραφη
 ς πόυ εκδί
δεταί
από
  την  υπηρεσί
α  τη
 ρησης  τόυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνίστα
  «επί
σημό  κατα
 λόγό  αναγνωρίσμε
νων
εργόληπτω
 ν [...] καί απαλλα
 σσεί τίς εργόληπτίκε
ς επίχείρη
 σείς από
  την υπόχρε
ωση να καταθε
τόυν
τα επίμε
ρόυς δίκαίόλόγητίκα
  στόυς δίαγωνίσμόυ
 ς.”  Επίσημαί
νεταί ό
 τί, συ
 μφωνα με τό α
 ρθρό 22
(Τρόπόπόίη
 σείς τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρω
 τό εδα
 φίό της
περί
πτωσης  31  της  παραγρα
 φόυ  1  τόυ  α
 ρθρόυ  377  αντίκαθί
σταταί  ως  εξη
 ς:  «31)  τόυ  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλην  των α
 ρθρων 80  ε
ως  110,  τα  όπόί
α  παραμε
νόυν  σε  ίσχυ
  με
χρί  την
ε
κδόση τόυ πρόεδρίκόυ
  δίατα
 γματός τόυ α
 ρθρόυ 83, των παραγρα
 φων 4 καί 5 τόυ α
 ρθρόυ 20 καί
της παραγρα
 φόυ 1 α τόυ α
 ρθρόυ 176».

170  Στην  περί
πτωση  ό
 μως  πόυ  η  Ενημερό
 τητα  Πτυχί
όυ  δεν  καλυ
 πτεί  τίς  είσφόρε
ς  επίκόυρίκη
 ς
ασφα
 λίσης, τα σχετίκα
  δίκαίόλόγητίκα
  υπόβα
 λλόνταί ξεχωρίστα
 .

171  Μό
 νό στην περί
πτωση πόυ ε
χεί επίλεγεί
 από
  την αναθε
τόυσα αρχη
  ως λό
γός απόκλείσμόυ
 .
172  Πρβ. παρα
 γραφό 12 α
 ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
173 Πρβλ. α
 ρθρό 93 τόυ ν. 4412/2016.
174 Πρβλ. α
 ρθρό 165 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
175 Οί αναθε
τόυσες αρχε
ς μπόρόυ
 ν να πρόβλε
πόυν στα ε
γγραφα της συ
 μβασης ό
 τί, κατό
 πίν αίτη
 ματός
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τόυ υπεργόλα
 βόυ καί εφό
 σόν η φυ
 ση της συ
 μβασης τό επίτρε
πεί, η αναθε
τόυσα αρχη
  καταβα
 λλεί
απευθεί
ας στόν υπεργόλα
 βό την αμόίβη
  τόυ γία την εκτε
λεση πρόμη
 θείας,  υπηρεσί
ας η
  ε
ργόυ,
δυνα
 μεί  συ
 μβασης  υπεργόλαβί
ας  με  τόν  ανα
 δόχό.  Στην  περί
πτωση  αυτη
 ,  στα  ε
γγραφα  της
συ
 μβασης καθόρί
ζόνταί τα είδίκό
 τερα με
τρα η
  όί μηχανίσμόί
 πόυ επίτρε
πόυν στόν κυ
 ρίό ανα
 δόχό
να εγεί
ρεί αντίρρη
 σείς ως πρός αδίκαίόλό
γητες πληρωμε
ς, καθω
 ς καί όί ρυθμί
σείς πόυ αφόρόυ
 ν
αυτό
 ν τόν τρό
 πό πληρωμη
 ς.  Στην περί
πτωση αυτη
  δεν αί
ρεταί η ευθυ
 νη τόυ κυ
 ρίόυ αναδό
χόυ.
Συμπληρω
 νεταί αναλό
γως.

176   Πρβλ. α
 ρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016 
177  Πρβλ α
 ρθρό 176 ν. 4412/2016. Στα ε
γγραφα της συ
 μβασης, γία ε
ργα πρόυ; πόλόγίσμόυ
  ανω
 τερόυ

των δε
κα  εκατόμμυρί
ων (10.000.000)  ευρω
 ,  μπόρεί
  να  εγκρίθεί
  καί  να  περίληφθεί
  ρη
 τρα περί

δίαίτητίκη
 ς επί
λυσης κα
 θε δίαφόρα
 ς πόυ πρόκυ
 πτεί σχετίκα
  με την εφαρμόγη
 , την ερμηνεί
α η
  τό
κυ
 ρός  της  συ
 μβασης. Γία  ε
ργα  κατω
 τερόυ  πρόυ; πόλόγίσμόυ
 ,  απαίτεί
ταί  γία  τη  συμπερί
ληψη
αντί
στόίχης ρη
 τρας η συ
 μφωνη γνω
 μη τόυ αρμό
 δίόυ τεχνίκόυ
  συμβόυλί
όυ. Μπόρεί
  να τεθεί
  στό
σημεί
ό  αυτό
  η
  στην  ΕΣΥ.  Στα  συμβατίκα
  τευ
 χη  πόυ  ε
χεί  περίληφθεί
  ρη
 τρα  περί
  δίαίτητίκη
 ς
επί
λυσης, δυ
 ναταί να πρόβλε
πεταί στα
 δίό συμβίβαστίκη
 ς επί
λυσης κα
 θε δίαφόρα
 ς, πόυ πρόηγεί
ταί
της πρόσφυγη
 ς στη δίαίτησί
α 

178  Στό παρό
 ν σημεί
ό της πρό
 σκλησης η
  στην ΕΣΥ μπόρεί
  να τεθεί
 ρητα
  η πρό
 βλεψη γία τη συ
 σταση
κατασκευαστίκη
 ς κόίνόπραξί
ας, συ
 μφωνα με τα είδίκό
 τερα όρίζό
 μενα στό α
 ρθρό 165 παρ. 4-6 τόυ
ν. 4412/2016.
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