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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1  
Ανα έτο σα αρχή : Δήμο  Λη ο ρίο   

Αρι μό  Φορολογι ού 

Μητρώο  (Α.Φ.Μ. : 

: 996937703 

 ωδι ό  ηλε τρονι ή  

τιμολόγηση  

: ……………………………………4 

Οδό   : Παπα Χαρ. Γραι ούση   

Ταχ. ωδ. : 28200 

Τηλ. : 2671360960 

Γενι ή Διεύ  νση στο 

Διαδί τ ο (URL) 

: www.lixouricity.gr 

E-mail : dimlixouriou@gmail.com 

program@lix.gov.gr 

Πληροφορίε   :  . Ε άγγελο  Αλε ανδροπο λο , τηλ.: 2671092999 

1.2 Εργοδότη  ή  ύριο  το   ργο : Δήμο  Λη ο ρίο  
1.3 Φορέα   ατασ ε ή  το  έργο : Δήμο  Λη ο ρίο  
1.4 Προϊσταμένη Αρχή: Δημοτι ό Σ μβούλιο Δήμο  Λη ο ρίο  / Οι ονομι ή Επιτροπή  

Δήμο  Λη ο ρίο  
1.5 Διε  ύνο σα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνι ών Υπηρεσιών Δήμο  Λη ο ρίο  
1.6 Αρμόδιο Τεχνι ό Σ μβούλιο: Τεχνι ό Σ μβούλιο Δημοσίων  ργων Περιφερεια ή  

Ενότητα   εφαλληνία   αι Ι ά η , το οποίο εδρεύει στην Δ/νση Τεχνι ών  ργων 
τη  Π.Ε  εφαλληνία . 

 
Εφόσον οι ανωτέρω  πηρεσίε  μεταστεγασ ούν  ατά τη διάρ εια τη  διαδι ασία  σύναψη  ή 
ε τέλεση  το  έργο ,  ποχρεούνται να δηλώσο ν άμεσα τα νέα το   στοιχεία στο   προσφέροντε  ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω  πηρεσίε  ή/ αι τα αποφαινόμενα όργανα το  Φορέα  ατασ ε ή  
 αταργη ούν, σ γχωνε τούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβλη ούν  ατά τη διάρ εια τη  
διαδι ασία  σύναψη  ή ε τέλεση  το  έργο ,  ποχρεούνται να δηλώσο ν άμεσα,  στο   
προσφέροντε 5 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των  πηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
 ατά τον νόμο αποτελούν  α ολι ό διάδοχο των εν λόγω οργάνων πο   πεισέρχονται στα 
δι αιώματα  αι  ποχρεώσει  το  . 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα τη  σύμβαση   ατά την έννοια τη  περιπτ. 14 τη  παρ. 1 το  άρ ρο  2 το  ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλε τρονι ό διαγωνισμό, είναι τα α όλο  α : 
α  η παρούσα δια ήρ  η, 
β) το Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο Σύμβαση  (ΕΕΕΣ 6   
γ το έντ πο οι ονομι ή  προσφορά , όπω  παράγεται από την ειδι ή ηλε τρονι ή φόρμα το  
 ποσ στήματο , 
δ  ο προϋπολογισμό  δημοπράτηση ,  
ε  το τιμολόγιο δημοπράτηση ,  
στ  η ειδι ή σ γγραφή  ποχρεώσεων, 
ζ  η τεχνι ή σ γγραφή  ποχρεώσεων  
η  το τεύχο  σ μπληρωματι ών τεχνι ών προδιαγραφών, 
   το  πόδειγμα ….7 
ι  το τεύχο  τεχνι ή  περιγραφή , 

ΑΔΑ: 96Μ746ΜΓ3Ξ-ΒΛ5
23PROC012106818 2023-02-09



 

4 

ια  η τεχνι ή μελέτη, 
ιβ)τ χόν σ μπληρωματι έ  πληροφορίε   αι διε  ρινίσει  πο   α παρασχε ούν από την ανα έτο σα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιγ) ............................8 
 
2.2 Προσφέρεται ελεύ ερη, πλήρη , άμεση  αι δωρεάν ηλε τρονι ή πρόσβαση στα έγγραφα τη  
σύμβαση 9 στον ειδι ό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλε τρονι οί διαγωνισμοί” τη  πύλη  
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα τη  ανα έτο σα  αρχή  (www.dimos-lixouriou.gr) 
αναρτάται σχετι ή ενημέρωση με αναφορά στον σ στημι ό αρι μό διαγωνισμού  αι διασύνδεση 
στον ανωτέρω ψηφια ό χώρο το  «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
 ά ε είδο   επι οινωνία  αι ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω τη  διαδι τ α ή  
πύλη  www.promitheus.gov.gr το  «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 10  11 
 
2.3 Εφόσον έχο ν ζητη εί εγ αίρω , ήτοι έω  την 17/02/202312 η ανα έτο σα αρχή παρέχει σε 
όλο   το   προσφέροντε  πο  σ μμετέχο ν στη διαδι ασία σύναψη  σύμβαση  σ μπληρωματι έ  
πληροφορίε  σχετι ά με τα έγγραφα τη  σύμβαση , το αργότερο στι  24/02/202313 
 
Απαντήσει  σε τ χόν διε  ρινίσει  πο  ζητη ούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλε τρονι ό χώρο το  διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr το  
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα  πόλοιπα έγγραφα τη  σύμβαση  προ  ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οι ονομι ών φορέων, οι οποίοι είναι  ποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δι ή το   
ε  ύνη μέσα από τον  πόψη ηλε τρονι ό χώρο. 
 
Η ανα έτο σα αρχή παρατείνει την προ εσμία παραλαβή  των προσφορών, ούτω  ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οι ονομι οί φορεί  να μπορούν να λάβο ν γνώση όλων των αναγ αίων 
πληροφοριών για την  ατάρτιση των προσφορών στι  α όλο  ε  περιπτώσει : 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσ ετε  πληροφορίε , αν  αι ζητή η αν από τον οι ονομι ό 
φορέα έγ αιρα, δεν έχο ν παρασχε εί το αργότερο τέσσερι  (4  ημέρε  πριν από την προ εσμία πο  
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα τη  σύμβαση   φίστανται σημαντι έ  αλλαγέ .  
 
Η διάρ εια τη  παράταση   α είναι ανάλογη με τη σπο δαιότητα των πληροφοριών πο  ζητή η αν ή 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσ ετε  πληροφορίε  δεν έχο ν ζητη εί έγ αιρα ή δεν έχο ν σημασία για την 
προετοιμασία  ατάλληλων προσφορών, η παράταση τη  προ εσμία  εναπό ειται στη δια ριτι ή 
ε χέρεια τη  ανα έτο σα  αρχή . 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων τη  διαγωνιστι ή  διαδι ασία  (πχ αλλαγή/μετά εση τη   αταλη τι ή  
ημερομηνία   ποβολή  προσφορών,  α ώ   αι σημαντι έ  αλλαγέ  των εγγράφων τη  σύμβαση , 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο , δημοσιεύονται στο  ΗΜΔΗΣ14. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οι ονομι οί φορεί  δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν  αι  α ε α ολο  ήσο ν να τηρούν  ατά την ε τέλεση τη  σύμβαση , εφόσον επιλεγούν,  
τι   ποχρεώσει  το   πο  απορρέο ν από τι  διατά ει  τη  περιβαλλοντι ή ,  οινωνι οασφαλιστι ή  
 αι εργατι ή  νομο εσία , πο  έχο ν  εσπιστεί με το δί αιο τη   νωση , το ε νι ό δί αιο, σ λλογι έ  
σ μβάσει  ή διε νεί  διατά ει  περιβαλλοντι ού,  οινωνι ού  αι εργατι ού δι αίο , οι οποίε  
απαρι μούνται στο Παράρτημα Χ το  Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
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 ποχρεώσεων ελέγχεται  αι βεβαιώνεται από τα όργανα πο  επιβλέπο ν την ε τέλεση των δημοσίων 
σ μβάσεων  αι τι  αρμόδιε  δημόσιε  αρχέ   αι  πηρεσίε  πο  ενεργούν εντό  των ορίων τη  
ε  ύνη   αι τη  αρμοδιότητά  το   15, 

 

β) δεν  α ενεργήσο ν α έμιτα, παράνομα ή  αταχρηστι ά  α ΄ όλη τη διάρ εια τη  διαδι ασία  
ανά εση , αλλά  αι  ατά το στάδιο ε τέλεση  τη  σύμβαση , εφόσον επιλεγούν  αι 
 
γ) λαμβάνο ν τα  ατάλληλα μέτρα για να διαφ λά ο ν την εμπιστε τι ότητα των πληροφοριών πο  
έχο ν χαρα τηρισ εί ω  τέτοιε  από την ανα έτο σα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορέ    ποβάλλονται από το   ενδιαφερομένο   ηλε τρονι ά, μέσω τη  
διαδι τ α ή  πύλη  www.promitheus.gov.gr το  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την  αταλη τι ή 
ημερομηνία  αι ώρα πο  ορίζεται στο άρ ρο 18 τη  παρούσα  δια ήρ  η , σε ηλε τρονι ό 
φά ελο το   ποσ στήματο  «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»  αι  πογράφονται, το λάχιστον,  με 
προηγμένη ηλε τρονι ή  πογραφή, η οποία  ποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγ ε ριμένο  
πιστοποιητι ό, σύμφωνα με την παρ. 2 το  άρ ρο  37 το  ν. 4412/2016.16   
 
Για τη σ μμετοχή στην παρούσα διαδι ασία οι ενδιαφερόμενοι οι ονομι οί φορεί  α ολο  ούν  τη  
διαδι ασία εγγραφή  το  άρ ρο  5 παρ. 1.2 έω  1.4 τη   οινή  Υπο ργι ή  Απόφαση  «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 ένωση οι ονομι ών φορέων  ποβάλλει  οινή προσφορά, η οποία  ποχρεωτι ά  πογράφεται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλο   το   οι ονομι ού  φορεί  πο  αποτελούν την ένωση, 
είτε από ε πρόσωπό το  , νομίμω  ε ο σιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έ ταση 
 αι το είδο  τη  σ μμετοχή  το   ά ε μέλο   τη  ένωση , σ μπεριλαμβανομένη  τη   ατανομή  
αμοιβή  μετα ύ το  ,   α ώ   αι ο ε πρόσωπο /σ ντονιστή  α τή . Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρο  ΙΙ. Ενότητα Α  είτε στη σ νοδε τι ή  πεύ  νη δήλωση 
πο  δύναται να  ποβάλλο ν τα μέλη τη  ένωση . 
 
3.2 Στον ηλε τρονι ό φά ελο προσφορά  περιέχονται: 
 
 (α  ένα  ( πο φά ελο  με την ένδει η «Δι αιολογητι ά Σ μμετοχή ». 

 (β   ένα  ( πο φά ελο  με την ένδει η  «Οι ονομι ή Προσφορά». 
 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση το  σχετι ού πεδίο  το   ποσ στήματο ,  ατά την 
σύντα η τη  προσφορά , τα στοιχεία ε είνα πο  έχο ν εμπιστε τι ό χαρα τήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρ ρο 21  το  ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση α τή, ο προσφέρων  ποβάλει στον οι είο  ( πο φά ελο σχετι ή αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφια ά  πογεγραμμένο  αρχείο  pdf, αναφέροντα  ρητά όλε  τι  σχετι έ  διατά ει  νόμο  ή 
διοι ητι έ  πρά ει  πο  επιβάλλο ν την εμπιστε τι ότητα τη  σ γ ε ριμένη  πληροφορία , ω  
σ νημμένο τη  ηλε τρονι ή  το  προσφορά . Δεν χαρα τηρίζονται ω  εμπιστε τι έ  πληροφορίε  
σχετι ά με τι  τιμέ  μονάδο , τι  προσφερόμενε  ποσότητε   αι την οι ονομι ή προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση τη   ποβολή  στοιχείων με χρήση μορφότ πο  φα έλο  σ μπιεσμένων 
ηλε τρονι ών αρχείων (π.χ. ηλε τρονι ό αρχείο με μορφή ZIP , ε είνα τα οποία επι  μεί ο 
προσφέρων να χαρα τηρίσει ω  εμπιστε τι ά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα,  α πρέπει να 
τα  ποβάλλει ω  χωριστά ηλε τρονι ά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF  ή ω  
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χωριστό ηλε τρονι ό αρχείο μορφότ πο  φα έλο  σ μπιεσμένων ηλε τρονι ών αρχείων πο  να 
περιλαμβάνει α τά. 
 
3.5 Ο χρήστη  – οι ονομι ό  φορέα   ποβάλλει το   ανωτέρω ( πο φα έλο   μέσω το  
 ποσ στήματο , όπω  περιγράφεται  ατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία  αι δι αιολογητι ά πο  περιλαμβάνονται στον ( πο φά ελο με την ένδει η 
«Δι αιολογητι ά Σ μμετοχή »  είναι τα οριζόμενα στο άρ ρο 24.2 τη  παρούσα ,  ποβάλλονται από 
τον οι ονομι ό φορέα ηλε τρονι ά σε μορφή αρχείο  Portable Document Format (PDF   αι γίνονται 
αποδε τά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β το  άρ ρο  4.2.τη  παρούσα . 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία  αι ώρα αποσφράγιση  των προσφορών πο  ορίζεται στο 
άρ ρο 18 τη  παρούσα , προσ ομίζονται στην Ανα έτο σα Αρχή17, με ε  ύνη το  οι ονομι ού φορέα 
οι πρωτότ πε  εγγ ήσει  σ μμετοχή , πλην των εγγ ήσεων πο  ε δίδονται ηλε τρονι ά, άλλω  η 
προσφορά απορρίπτεται ω  απαράδε τη.18 
 
Οι ανωτέρω πρωτότ πε  εγγ ητι έ  επιστολέ  σ μμετοχή  προσ ομίζονται σε  λειστό φά ελο, στον 
οποίο αναγράφεται το λάχιστον ο αποστολέα , τα στοιχεία το  παρόντο  διαγωνισμού  αι ω  
παραλήπτη  η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσ όμιση των πρωτότ πων εγγ ήσεων σ μμετοχή  πραγματοποιείται είτε με  ατά εση το  ω  
άνω φα έλο  στην  πηρεσία πρωτο όλλο  τη  ανα έτο σα  αρχή  είτε με την αποστολή το  
ταχ δρομι ώ , επί αποδεί ει. Το βάρο  απόδει η  τη  έγ αιρη  προσ όμιση  φέρει ο οι ονομι ό  
φορέα . Το εμπρό εσμο αποδει νύεται με  τον αρι μό πρωτο όλλο  είτε με την επί ληση το  
σχετι ού αποδει τι ού αποστολή , ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση πο   επιλεγεί η αποστολή το  φα έλο  τη  εγγύηση  σ μμετοχή  ταχ δρομι ώ , ο 
οι ονομι ό  φορέα  αναρτά, εφόσον δεν δια έτει αρι μό έγ αιρη  εισαγωγή  το  φα έλο  το  στο 
πρωτό ολλο τη  ανα έτο σα  αρχή , το αργότερο έω  την ημερομηνία  αι ώρα αποσφράγιση  των 
προσφορών, μέσω τη  λειτο ργία  «επι οινωνία», τα σχετι ό αποδει τι ό στοιχείο προσ όμιση  
(αποδει τι ό  ατά εση  σε  πηρεσίε  ταχ δρομείο  - ταχ μεταφορών),  προ ειμένο  να ενημερώσει 
την ανα έτο σα αρχή περί τη  τήρηση  τη   ποχρέωσή  το  σχετι ά με την (εμπρό εσμη  
προσ όμιση τη  εγγύηση  σ μμετοχή  το  στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντε  σ ντάσσο ν την οι ονομι ή το   προσφορά, σ μπληρώνοντα  την αντίστοιχη 
ειδι ή ηλε τρονι ή φόρμα το   ποσ στήματο .  
 
δ) Oι προσφέροντε  δύνανται να προβαίνο ν, μέσω των λειτο ργιών το   ποσ στήματο , σε 
ε τύπωση ελέγχο  ομαλότητα  των επιμέρο   ποσοστών έ πτωση , ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση  ποβολή  προσφορά  με επιμέρο   ποσοστά έ πτωση ,  ατ’ εφαρμογή τη  παρ. 2α το  
άρ ρο  95 το  ν.4412/2016.19 
 
ε) Στη σ νέχεια, οι προσφέροντε  παράγο ν από το  ποσύστημα τα ηλε τρονι ά αρχεία 
[«ε τ πώσει » των Δι αιολογητι ών Σ μμετοχή   αι τη  Οι ονομι ή  Προσφορά  το   σε μορφή 
αρχείο  Portable Document Format (PDF ]. Τα αρχεία α τά γίνονται αποδε τά, εφόσον φέρο ν, 
το λάχιστον προηγμένη ηλε τρονι ή  πογραφή, η οποία  ποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγ ε ριμένο  πιστοποιητι ό  αι επισ νάπτονται στο   αντίστοιχο   ( πο φα έλο   τη  
προσφορά .  ατά τη σ στημι ή  ποβολή τη  προσφορά  το  ποσύστημα πραγματοποιεί 
α τοματοποιημένο   ελέγχο   επιβεβαίωση  τη  ηλε τρονι ή  προσφορά  σε σχέση με τα 
παραχ έντα ηλε τρονι ά αρχεία (Δι αιολογητι ά Σ μμετοχή   αι Οι ονομι ή Προσφορά   αι εφόσον 
οι έλεγχοι α τοί  αποβούν επιτ χεί  η προσφορά  ποβάλλεται  στο  ποσύστημα. Διαφορετι ά, η 
προσφορά δεν  ποβάλλεται  αι το  ποσύστημα ενημερώνει το   προσφέροντε  με σχετι ό μήν μα 
σφάλματο  στη διεπαφή το  χρήστη των προσφερόντων, προ ειμένο  οι τελε ταίοι να προβούν στι  
σχετι έ  ενέργειε  διόρ ωση . 
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στ) Εφόσον οι οι ονομι οί όροι δεν έχο ν αποτ πω εί στο σύνολό το   στι  ειδι έ  ηλε τρονι έ  
φόρμε  το   ποσ στήματο , οι προσφέροντε  επισ νάπτο ν  τα σχετι ά ηλε τρονι ά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.20 
 
ζ)  Από το  ποσύστημα ε δίδεται ηλε τρονι ή απόδει η  ποβολή  προσφορά , η οποία αποστέλλεται 
στον οι ονομι ό φορέα με μήν μα ηλε τρονι ού ταχ δρομείο . 
 
Στι  περιπτώσει  πο  με την προσφορά  ποβάλλονται δημόσια ή/ αι ιδιωτι ά έγγραφα, είτε έχο ν 
παραχ εί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτο  , α τά γίνονται αποδε τά, ανά περίπτωση, 
σύμφωνα με  την παρ. β το  άρ ρο  4.2.τη  παρούσα 21  

η)  ω  την ημέρα  αι ώρα αποσφράγιση  των προσφορών προσ ομίζονται, με ε  ύνη το  
οι ονομι ού φορέα, στην ανα έτο σα αρχή, σε έντ πη μορφή  αι σε  λειστό φά ελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέα   αι ω  παραλήπτη  η Επιτροπή Διαγωνισμού το  παρόντο  διαγωνισμού, 
τ χόν στοιχεία τη  ηλε τρονι ή  προσφορά  το , ήτοι των  ποφα έλων «Δι αιολογητι ά 
Σ μμετοχή »  αι «Οι ονομι ή Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσ ομισ ούν σε πρωτότ πα ή 
α ριβή αντίγραφα22. 

Τέτοια στοιχεία  αι δι αιολογητι ά ενδει τι ά είναι : 

i  η πρωτότ πη εγγ ητι ή επιστολή σ μμετοχή , πλην των περιπτώσεων πο  α τή ε δίδεται 
ηλε τρονι ά, άλλω  η προσφορά απορρίπτεται ω  απαράδε τη, σύμφωνα με τα ειδι ότερα 
οριζόμενα στο άρ ρο 4.1. γ  τη  παρούσα , 

ii  α τά πο  δεν  πάγονται στι  διατά ει  το  άρ ρο  11 παρ. 2 το  ν. 2690/1999, (ενδει τι ά 
σ μβολαιογραφι έ  ένορ ε  βεβαιώσει  ή λοιπά σ μβολαιογραφι ά έγγραφα , 

iii  ιδιωτι ά έγγραφα τα οποία δεν έχο ν επι  ρω εί από δι ηγόρο ή δεν φέρο ν  εώρηση από 
 πηρεσίε   αι φορεί  τη  περίπτωση  α τη  παρ. 2 το  άρ ρο  11 το  ν. 2690/1999 ή δεν 
σ νοδεύονται από  πεύ  νη δήλωση για την α ρίβειά το  ,  α ώ   αι 

iv  αλλοδαπά δημόσια έντ πα έγγραφα πο  φέρο ν την επισημείωση τη  Χάγη  (Apostille , ή 
προ ενι ή  εώρηση  αι δεν έχο ν επι  ρω εί από δι ηγόρο.  

Σε περίπτωση μη  ποβολή  ενό  ή περισσότερων από τα ω  άνω στοιχεία  αι δι αιολογητι ά πο  
 ποβάλλονται σε έντ πη μορφή, πλην τη  πρωτότ πη  εγγύηση  σ μμετοχή , δύναται να 
σ μπληρώνονται  αι να  ποβάλλονται σύμφωνα με το άρ ρο 102 το  ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντε  δύνανται να ζητήσο ν την απόσ ρση  ποβλη είσα  προσφορά , πριν την 
 αταλη τι ή ημερομηνία  ποβολή  των προσφορών, με έγγραφο αίτημα το   προ  την ανα έτο σα 
αρχή, σε μορφή ηλε τρονι ού αρχείο  Portable Document Format (PDF)23 πο   ποβάλλεται 

σύμφωνα με τι  περ. ii  ή iv  τη  παρ. β το  άρ ρο  4.2. τη  παρούσα ,24  μέσω τη  λειτο ργι ότητα  
«Επι οινωνία» το   ποσ στήματο . Πιστοποιημένο  χρήστη  τη  ανα έτο σα  αρχή , χωρί  να 
απαιτείται απόφαση τη  τελε ταία , προβαίνει στην απόρριψη τη  σχετι ή  ηλε τρονι ή  
προσφορά  στο  ποσύστημα πριν την  αταλη τι ή ημερομηνία  ποβολή  τη  προσφορά .  ατόπιν, ο 
οι ονομι ό  φορέα  δύναται να  ποβάλει ε  νέο  προσφορά μέσω το   ποσ στήματο  έω  την 
 αταλη τι ή ημερομηνία  ποβολή   των προσφορών. 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την  αταλη τι ή ημερομηνία  ποβολή  προσφορών, όπω  ορίζεται στο άρ ρο 18 τη  
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παρούσα ,  αι πριν από την ηλε τρονι ή αποσφράγιση, πιστοποιημένο  χρήστη  τη  Ανα έτο σα  
Αρχή  μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείριση  το  ηλε τρονι ού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη τη  Επιτροπή  Διαγωνισμού. 
 
 
β) Η ανα έτο σα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο τη  Επιτροπή  Διαγωνισμού το    λειστού  
φα έλο    με τι  πρωτότ πε  εγγ ήσει  σ μμετοχή , πο  έχο ν προσ ομιστεί, πριν από την 
ημερομηνία  αι ώρα αποσφράγιση  των προσφορών πο  ορίζεται, ομοίω , στο άρ ρο 18 τη  
παρούσα .   
 
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού25,  ατά την ημερομηνία  αι ώρα πο  ορίζεται στο άρ ρο 18, προβαίνει σε 
ηλε τρονι ή αποσφράγιση το   ποφα έλο  «Δι αιολογητι ά Σ μμετοχή »  αι το   ποφα έλο  
“Οι ονομι ή Προσφορά”, χωρί  να παρέχει στο   προσφέροντε  πρόσβαση στα  ποβλη έντα 
δι αιολογητι ά σ μμετοχή  ή στι   ποβλη είσε  οι ονομι έ  προσφορέ . 
 
γ)  Μετά την ω  άνω αποσφράγιση,  αι πριν από την έ δοση οποιασδήποτε απόφαση  σχετι ά με την 
α ιολόγηση των προσφορών τη  παρούσα , η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στι  α όλο  ε  
ενέργειε 26: 
 
(i  αναρτά στον ηλε τρονι ό χώρο «Σ νημμένα Ηλε τρονι ού Διαγωνισμού», τον σχετι ό  ατάλογο 
προσφερόντων, όπω  α τό  παράγεται από το  ποσύστημα, με δι αίωμα πρόσβαση  μόνον στο   
προσφέροντε ,  
 
ii  ελέγχει εάν προσ ομίστη αν οι απαιτούμενε  πρωτότ πε  εγγ ητι έ  επιστολέ  σ μμετοχή  
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β το  άρ ρο  3 τη  παρούσα . Η προσφορά οι ονομι ού φορέα πο  
παρέλειψε είτε να προσ ομίσει την απαιτούμενη πρωτότ πη εγγύηση σ μμετοχή , σε περίπτωση 
 ποβολή  έγχαρτη  εγγύηση  σ μμετοχή , είτε να  ποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλε τρονι ή  
έ δοση  στον οι είο ηλε τρονι ό ( πό -φά ελο μέχρι την  αταλη τι ή ημερομηνία  ποβολή  των 
προσφορών, απορρίπτεται ω  απαράδε τη, μετά από γνώμη τη  Επιτροπή  Διαγωνισμού, η οποία 
σ ντάσσει πρα τι ό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα το  ανωτέρω ελέγχο   αι 
 ποβάλλει στην ανα έτο σα αρχή το σχετι ό ηλε τρονι ό αρχείο, ω  “εσωτερι ό”, μέσω τη  
λειτο ργία  “επι οινωνία” το   ποσ στήματο , προ  έγ ριση για τη λήψη απόφαση  απόρριψη  τη  
προσφορά , σύμφωνα με την παρ. 1 το  άρ ρο  72 το  ν. 4412/2016.  
Μετά την έ δοση τη  απόφαση  έγ ριση  το  ανωτέρω πρα τι ού για την απόρριψη τη  προσφορά , 
η ανα έτο σα αρχή  οινοποιεί την απόφαση σε όλο   το   προσφέροντε . 
Η απόφαση απόρριψη  τη  προσφορά  ε δίδεται πριν από την έ δοση οποιασδήποτε άλλη  
απόφαση  σχετι ά με την α ιολόγηση των προσφορών τη  παρούσα  διαδι ασία .27  
 
iii  Στη σ νέχεια διαβιβάζει τον σχετι ό  ατάλογο προσφερόντων,  ατά σειρά μειοδοσία , στην 
ανα έτο σα αρχή  αι στο   προσφέροντε , προ ειμένο  να λάβο ν γνώση  αι αναρτά στον 
ηλε τρονι ό χώρο «Σ νημμένα Ηλε τρονι ού Διαγωνισμού», τον ω  άνω  ατάλογο, με δι αίωμα 
πρόσβαση  μόνο στο   προσφέροντε . 
 
δ) Α ολού ω , η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει,  ατά σειρά μειοδοσία , σε έλεγχο τη  ολόγραφη  
 αι αρι μητι ή  αναγραφή  των επιμέρο   ποσοστών έ πτωση   αι τη  ομαλή  μετα ύ το   σχέση , 
βάσει τη  παραγωγή  σχετι ού ψηφια ού αρχείο , μέσα από το  ποσύστημα.  
Για την εφαρμογή το  ελέγχο  ομαλότητα , χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έ πτωση προσφορά  (Εμ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρ ρα 95  αι 98 το  ν. 4412/2016  
 
ε) Όλε  οι οι ονομι έ  προσφορέ , μετά τι  τ χόν αναγ αίε  διορ ώσει ,  αταχωρίζονται,  ατά τη 
σειρά μειοδοσία , στο πρα τι ό τη  επιτροπή .  
 
στ) Στη σ νέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δι αιολογητι ά σ μμετοχή  
το  άρ ρο  24.2 τη  παρούσα ,  ατά τη σειρά τη  μειοδοσία , αρχίζοντα  από τον πρώτο μειοδότη. 
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Αν η ολο λήρωση το  ελέγχο  α τού δεν είναι δ νατή την ίδια μέρα, λόγω το  μεγάλο  αρι μού των 
προσφορών, ελέγχονται το λάχιστον οι δέ α (10  πρώτε   ατά σειρά μειοδοσία . Στην περίπτωση 
α τή  η διαδι ασία σ νεχίζεται τι  επόμενε  εργάσιμε  ημέρε 28. 
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τι  ω  άνω ενέργειε , επι οινωνεί με το   ε δότε  πο  
αναγράφονται στι   ποβλη είσε  εγγ ητι έ  επιστολέ , προ ειμένο  να διαπιστώσει την εγ  ρότητά 
το  .29 Αν διαπιστω εί πλαστότητα εγγ ητι ή  επιστολή , ο  ποψήφιο  απο λείεται από τον 
διαγωνισμό,  ποβάλλεται μην τήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  
 
η) Η περιγραφόμενη διαδι ασία  αταχωρείται στο πρα τι ό τη  Επιτροπή  Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά το , πο   πογράφεται από τον Πρόεδρο  αι τα μέλη τη . 
 
Ω  ασ νή ιστα χαμηλέ  προσφορέ , τε μαίρονται οι ονομι έ  προσφορέ  πο  εμφανίζο ν από λιση 
μεγαλύτερη των δέ α (10  ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο το  σ νόλο  των ε πτώσεων 
των παραδε τών προσφορών πο   ποβλή η αν.  
 
Η ανα έτο σα αρχή δύναται να  ρίνει ότι σ νιστούν ασ νή ιστα χαμηλέ  προσφορέ   αι προσφορέ  
με μι ρότερη ή  α όλο  από λιση από το ω  άνω όριο.30 
 
Στι  παραπάνω περιπτώσει , η ανα έτο σα αρχή απαιτεί από το   οι ονομι ού  φορεί  να 
ε ηγήσο ν την τιμή ή το  όστο  πο  προτείνο ν στην προσφορά το  , εντό  απο λειστι ή  
προ εσμία  εί οσι (20  ημερών από την  οινοποίηση τη  σχετι ή  πρόσ ληση , η οποία 
αποστέλλεται μέσω τη  λειτο ργία  «Επι οινωνία» το   ποσ στήματο .  
 
Αν οι ονομι ό  φορέα  δεν ανταπο ρι εί στη σχετι ή πρόσ ληση τη  ανα έτο σα  αρχή  εντό  τη  
άνω προ εσμία   αι δεν  ποβάλλει ε ηγήσει , η προσφορά το  απορρίπτεται ω  μη  ανονι ή  αι 
 αταπίπτει  πέρ τη  ανα έτο σα  αρχή  η εγγ ητι ή επιστολή σ μμετοχή . Αν οι ε ηγήσει  δεν 
γίνο ν αποδε τέ , η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν  αταπίπτει η εγγ ητι ή επιστολή 
σ μμετοχή . 
 
Οι παρεχόμενε  ε ηγήσει  το  οι ονομι ού φορέα, οι οποίε   ποβάλλονται, ομοίω , μέσω τη  
λειτο ργία  « Επι οινωνία», ιδίω  ω  προ  τον προσδιορισμό οι ονομι ών μεγε ών, με τι  οποίε  ο 
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά το , αποτελούν δεσμε τι έ  σ μφωνίε   αι τμήμα τη  
σύμβαση  ανά εση  πο  δεν μπορούν να μεταβλη ούν  α ’ όλη τη διάρ εια ε τέλεση  τη  σύμβαση . 
 
 ατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλ τι ά αναφερόμενα στα άρ ρα 88  αι 89 το  ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολο ληρώνει τη σύντα η το  σχετι ού πρα τι ού με το αποτέλεσμα τη  
διαδι ασία , με το οποίο εισηγείται την ανά εση τη  σύμβαση  στον μειοδότη (ή τη ματαίωση τη  
διαδι ασία  ,  αι  ποβάλλει στην ανα έτο σα αρχή το σχετι ό ηλε τρονι ό αρχείο, ω  “εσωτερι ό”, 
προ  έγ ριση, μεταβιβάζοντα  παράλληλα  ανά την αρμοδιότητα διαχείριση  το  ηλε τρονι ού 
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη τη  ανα έτο σα  αρχή .  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των ε ηγήσεων των οι ονομι ών φορέων,  ατόπιν γνώμη  τη  Επιτροπή  
Διαγωνισμού31, η οποία περιλαμβάνεται στο ω  άνω πρα τι ό, ενσωματώνεται στην απόφαση τη  
επόμενη  περίπτωση  (  . Για την ε έταση των ε ηγήσεων δύναται να σ γ ροτούνται  αι έ τα τε  
επιτροπέ  ή ομάδε  εργασία ,  ατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 το  άρ ρο  221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη σ νέχεια, η ανα έτο σα αρχή  οινοποιεί την απόφαση έγ ριση  το  πρα τι ού σε όλο   το   
προσφέροντε , ε τό  από ε είνο  , οποίοι απο λείστη αν οριστι ά, λόγω μη  ποβολή  ή 
προσ όμιση  τη  πρωτότ πη  εγγύηση  σ μμετοχή , σύμφωνα με την περίπτωση (γ  τη  παρούσα  
παραγράφο  4.1  αι παρέχει πρόσβαση στα  ποβλη έντα δι αιολογητι ά σ μμετοχή   αι στι  
οι ονομι έ  προσφορέ  των λοιπών προσφερόντων.  ατά τη  απόφαση  α τή  χωρεί προδι αστι ή 
προσφ γή,  ατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 τη  παρούση . 
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ι) Επισημαίνεται, τέλο , ότι, σε περίπτωση πο  οι προσφορέ  έχο ν την ίδια α ριβώ  τιμή (ισότιμε  , 
η ανα έτο σα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό  ανάδοχο με  λήρωση μετα ύ των οι ονομι ών φορέων 
πο   πέβαλαν ισότιμε  προσφορέ . Η  λήρωση γίνεται ενώπιον τη  Επιτροπή  Διαγωνισμού  αι 
παρο σία των οι ονομι ών φορέων πο   πέβαλαν τι  ισότιμε  προσφορέ , σε ημέρα  αι ώρα πο   α 
το   γνωστοποιη εί  μέσω τη  λειτο ργι ότητα  “επι οινωνία” το   ποσ στήματο . 
Τα αποτελέσματα τη  ω  άνω  λήρωση  ενσωματώνονται, ομοίω , στην απόφαση τη  προηγούμενη  
περίπτωση  (  . 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 

α) Μετά από την α ιολόγηση των προσφορών, η ανα έτο σα αρχή προσ αλεί, στο πλαίσιο τη  
παρούσα  ηλε τρονι ή  διαδι ασία  σύναψη  σύμβαση   αι μέσω τη  λειτο ργι ότητα  τη  
«Επι οινωνία », τον προσωρινό ανάδοχο να  ποβάλει εντό  προ εσμία  δέ α (10  ημερών 32 από την 
 οινοποίηση τη  σχετι ή  έγγραφη  ειδοποίηση  σε α τόν τα προβλεπόμενα, στο άρ ρο 23 τη  
παρούσα , αποδει τι ά μέσα (δι αιολογητι ά προσωρινού αναδόχο    αι τα αποδει τι ά έγγραφα 
νομιμοποίηση .33 Ο προσωρινό  ανάδοχο  δύναται να  ποβάλει, εντό  τη  ω  άνω προ εσμία , 
αίτημα, προ  την ανα έτο σα αρχή, για παράτασή τη , σ νοδε όμενο από αποδει τι ά έγγραφα περί 
αίτηση  χορήγηση  δι αιολογητι ών προσωρινού αναδόχο . Στην περίπτωση α τή η ανα έτο σα 
αρχή παρατείνει την προ εσμία  ποβολή  α τών, για όσο χρόνο απαιτη εί για τη χορήγησή το   από 
τι  αρμόδιε  δημόσιε  αρχέ .  
 
β) Τα δι αιολογητι ά το  προσωρινού αναδόχο   ποβάλλονται από τον οι ονομι ό φορέα 
ηλε τρονι ά, μέσω τη  λειτο ργι ότητα  τη  «Επι οινωνία » στην ανα έτο σα αρχή, δεν απαιτείται 
να προσ ομισ ούν  αι σε έντ πη μορφή  αι γίνονται αποδε τά, ανά περίπτωση, εφόσον 
 ποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στι  διατά ει :  

 
i  είτε των άρ ρων 13, 14  αι 28 το  ν. 4727/2020 περί ηλε τρονι ών δημοσίων εγγράφων πο  
φέρο ν ηλε τρονι ή  πογραφή ή σφραγίδα,  αι, εφόσον πρό ειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλε τρονι ά έγγραφα, εάν φέρο ν επισημείωση e-Apostille  
 
ii  είτε των άρ ρων 15  αι 2734 το  ν. 4727/2020 περί ηλε τρονι ών ιδιωτι ών εγγράφων πο  
φέρο ν ηλε τρονι ή  πογραφή ή σφραγίδα 
 
iii  είτε το  άρ ρο  11 το  ν. 2690/1999, όπω  ισχύει περί βεβαίωση  το  γνησίο  τη   πογραφή - 
επι ύρωση  των αντιγράφων 
 
iv  είτε τη  παρ. 2 το  άρ ρο  3735 το  ν. 4412/2016, περί χρήση  ηλε τρονι ών  πογραφών σε 
ηλε τρονι έ  διαδι ασίε  δημοσίων σ μβάσεων,   
  
v  είτε τη  παρ. 13 το  άρ ρο  80 το  ν.4412/2016, περί σ ν ποβολή   πεύ  νη  δήλωση  στην 
περίπτωση απλή  φωτοτ πία  ιδιωτι ών εγγράφων36.  
 
Επιπλέον δεν προσ ομίζονται σε έντ πη μορφή τα ΦΕ   αι ενημερωτι ά  αι τεχνι ά φ λλάδια  αι 
άλλα έντ πα, εταιρι ά ή μη, με ειδι ό τεχνι ό περιεχόμενο, δηλαδή έντ πα με αμιγώ  τεχνι ά 
χαρα τηριστι ά, όπω  αρι μού , αποδόσει  σε διε νεί  μονάδε , μα ηματι ού  τύπο    αι σχέδια. 
 
Τα ω  άνω στοιχεία  αι δι αιολογητι ά  αταχωρίζονται από α τόν σε μορφή ηλε τρονι ών αρχείων 
με μορφότ πο PDF. 
 
[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει 
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την 
καλύτερη αποτύπωση,  αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  
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χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, 
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)37  
 
β.1) Εντό  τη  προ εσμία   ποβολή  των δι αιολογητι ών  ατα ύρωση   αι το αργότερο έω  την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την  αταλη τι ή ημερομηνία ηλε τρονι ή   ποβολή  το  , 
προσ ομίζονται με ε  ύνη το  οι ονομι ού φορέα, στην ανα έτο σα αρχή, σε έντ πη μορφή  αι σε 
 λειστό φά ελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέα , τα στοιχεία το  διαγωνισμού  αι ω  
παραλήπτη  η Επιτροπή, τα στοιχεία  αι δι αιολογητι ά, τα οποία απαιτείται να προσ ομισ ούν σε 
έντ πη μορφή (ω  πρωτότ πα ή α ριβή αντίγραφα .38 
 

Τέτοια στοιχεία  αι δι αιολογητι ά ενδει τι ά είναι : 

i  α τά πο  δεν  πάγονται στι  διατά ει  το  άρ ρο  11 παρ. 2 το  ν. 2690/1999, όπω  ισχύει, 
(ενδει τι ά σ μβολαιογραφι έ  ένορ ε  βεβαιώσει  ή λοιπά σ μβολαιογραφι ά έγγραφα   

ii  ιδιωτι ά έγγραφα τα οποία δεν έχο ν επι  ρω εί από δι ηγόρο ή δεν φέρο ν  εώρηση από 
 πηρεσίε   αι φορεί  τη  περίπτωση  α τη  παρ. 2 το  άρ ρο  11 το  ν. 2690/1999 ή δεν 
σ νοδεύονται από  πεύ  νη δήλωση για την α ρίβειά το  ,  α ώ   αι  
 
iii  τα έντ πα έγγραφα πο  φέρο ν τη Σφραγίδα τη  Χάγη  (Apostille  ή προ ενι ή  εώρηση  αι δεν 
είναι επι  ρωμένα από δι ηγόρο. 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα  αι δι αιολογητι ά εφαρμόζεται η Σ ν ή η τη  
Χάγη  τη  5η .10.1961, πο    ρώ η ε με το ν. 1497/1984 (Α΄188 , εφόσον σ ντάσσονται σε  ράτη 
πο  έχο ν προσχωρήσει στην ω  άνω Σ ν ή η, άλλω  φέρο ν προ ενι ή  εώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επι ύρωση  (με Apostille ή Προ ενι ή Θεώρηση  αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
 αλύπτονται από διμερεί  ή πολ μερεί  σ μφωνίε  πο  έχει σ νάψει η Ελλάδα (ενδει τι ά «Σύμβαση 
νομι ή  σ νεργασία  μετα ύ Ελλάδα   αι  ύπρο  – 05.03.1984» (  ρωτι ό  ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγή  απο την επι ύρωση ορισμένων πρά εων  αι εγγράφων – 15.09.1977» (  ρωτι ό  
ν.4231/2014  . Επίση  απαλλάσσονται από την απαίτηση επι ύρωση  ή παρόμοια  διατύπωση  
δημόσια έγγραφα πο  ε δίδονται από τι  αρχέ   ράτο   μέλο   πο   πάγονται στον  αν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστε ση των απαιτήσεων για την  ποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπω , ενδει τι ά,  το λε  ό ποινι ό μητρώο,  πό τον όρο ότι τα σχετι ά με το γεγονό  α τό 
δημόσια έγγραφα ε δίδονται για πολίτη τη   νωση  από τι  αρχέ  το   ράτο   μέλο   τη  
ι αγένειά  το . Επίση , γίνονται  ποχρεωτι ά αποδε τά ε  ρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων πο  
έχο ν ε δο εί από αλλοδαπέ  αρχέ   αι έχο ν επι  ρω εί από δι ηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β το  άρ ρο  11 το  ν. 2690/1999 “ ώδι α  Διοι ητι ή  
Διαδι ασία ”, όπω  αντι αταστά η ε ω  άνω με το άρ ρο 1 παρ.2 το  ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν  ποβλη ούν τα παραπάνω δι αιολογητι ά ή  πάρχο ν ελλείψει  σε α τά πο   πoβλή η αν 
ηλε τρονι ά ή σε έντ πη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανα έτο σα αρχή 
 αλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσ ομίσει τα ελλείποντα δι αιολογητι ά ή να σ μπληρώσει τα 
ήδη  ποβλη έντα ή να παράσχει διε  ρινίσει ,  ατά την έννοια το  άρ ρο  102 ν. 4412/2016, εντό  
προ εσμία  δέ α (10  ημερών από την  οινοποίηση τη  σχετι ή  πρόσ ληση  σε α τόν. Αν ο 
προσωρινό  ανάδοχο   ποβάλλει αίτημα προ  την ανα έτο σα αρχή για παράταση τη  ω  άνω 
προ εσμία , το οποίο σ νοδεύεται με αποδει τι ά έγγραφα από τα οποία να αποδει νύεται ότι έχει 
αιτη εί τη χορήγηση των δι αιολογητι ών, η ανα έτο σα αρχή παρατείνει την προ εσμία  ποβολή  
των δι αιολογητι ών για όσο χρόνο απαιτη εί για τη χορήγηση των δι αιολογητι ών από τι  
αρμόδιε  δημόσιε  αρχέ . 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγω   αι στι  περιπτώσει  πο  η ανα έτο σα αρχή τ χόν ζητήσει την 
προσ όμιση δι αιολογητι ών  ατά τη διαδι ασία α ιολόγηση  των προσφορών  αι πριν από το 
στάδιο  ατα ύρωση ,  ατ’ εφαρμογή τη  διάτα η  το  άρ ρο  79 παράγραφο  5 εδάφιο α΄ ν. 
4412/2016, τηρο μένων των αρχών τη  ίση  μεταχείριση   αι τη  διαφάνεια .39 
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δ) Αν,  ατά τον έλεγχο των  ποβλη έντων δι αιολογητι ών, διαπιστω εί ότι: 
i  τα στοιχεία πο  δηλώ η αν με το Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο Σύμβαση  (ΕΕΕΣ , είναι ε  
προ έσεω  απατηλά ή ότι έχο ν  ποβλη εί πλαστά αποδει τι ά στοιχεία40    ή 
ii  αν δεν  ποβλη ούν στο προ α ορισμένο χρονι ό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότ πα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δι αιολογητι ών, ή 
iii  αν από τα δι αιολογητι ά πο  προσ ομίσ η αν νομίμω   αι εμπρο έσμω , δεν αποδει νύονται οι 
όροι  αι οι προϋπο έσει  σ μμετοχή  σύμφωνα με τα άρ ρα 21, 22  αι 23 τη  παρούσα , 41  
 
απορρίπτεται η προσφορά το  προσωρινού αναδόχο ,  αταπίπτει  πέρ τη  ανα έτο σα  αρχή  η 
εγγύηση σ μμετοχή  το   αι η  ατα ύρωση γίνεται στον προσφέροντα πο   πέβαλε την αμέσω  
επόμενη πλέον σ μφέρο σα από οι ονομι ή άποψη προσφορά βάσει τη  τιμή , τηρο μένη  τη  
ανωτέρω διαδι ασία . 
 
Σε περίπτωση έγ αιρη   αι προσή ο σα  ενημέρωση  τη  ανα έτο σα  αρχή  για μεταβολέ  στι  
προϋπο έσει  τι  οποίε  ο προσωρινό  ανάδοχο  είχε δηλώσει με το Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο 
Σύμβαση  (ΕΕΕΣ  ότι πληροί  αι οι οποίε  επήλ αν ή για τι  οποίε  έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη τη  
σύμβαση  (οψιγενεί  μεταβολέ  , δεν  αταπίπτει  πέρ τη  ανα έτο σα  αρχή  η προσ ομισ είσα, 
σύμφωνα με το άρ ρο 15 τη  παρούσα , εγγύηση σ μμετοχή .42,. 
 
Αν  ανένα  από το   προσφέροντε  δεν  πέβαλε αλη ή ή α ριβή δήλωση, ή αν  ανένα  από το   
προσφέροντε  δεν προσ ομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα  αι δι αιολογητι ά, 
ή αν  ανένα  από το   προσφέροντε  δεν αποδεί ει ότι:  α  δεν βρίσ εται σε μια από τι   αταστάσει  
πο  αναφέρονται στο άρ ρο 22.Α  αι β  πληροί τα σχετι ά  ριτήρια επιλογή  των άρ ρων 22.Β έω  
22.Ε, όπω  α τά έχο ν  α οριστεί στην παρούσα , η διαδι ασία σύναψη  τη  σύμβαση  ματαιώνεται. 
 
Η διαδι ασία ελέγχο  των ω  άνω δι αιολογητι ών ολο ληρώνεται με τη σύντα η πρα τι ού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τ χόν σ μπλήρωση δι αιολογητι ών  ατά τα 
οριζόμενα στι  παραγράφο   (α   αι (γ  το  παρόντο  άρ ρο .43 Η Επιτροπή, στη σ νέχεια,  το 
 οινοποιεί, μέσω τη  «λειτο ργι ότητα  τη  «Επι οινωνία », στο αποφαινόμενο όργανο τη  
ανα έτο σα  αρχή  για τη λήψη απόφαση  είτε  ατα ύρωση  τη  σύμβαση  είτε ματαίωση  τη  
διαδι ασία , ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα το  ελέγχο  των δι αιολογητι ών το  προσωρινού αναδόχο  επι  ρώνονται με 
την απόφαση  ατα ύρωση  το  άρ ρο  105 ν. 4412/2016,44 ήτοι με την απόφαση το  
προηγούμενο  εδαφίο , στην οποία αναφέρονται  ποχρεωτι ά οι προ εσμίε  για την αναστολή τη  
σύναψη  σύμβαση , σύμφωνα με τα άρ ρα 360 έω  372 το  ιδίο  νόμο .45  
 
Η ανα έτο σα αρχή  οινοποιεί  την  απόφαση  ατα ύρωση , μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρα τι ών τη  διαδι ασία  ελέγχο   αι α ιολόγηση  των προσφορών σε όλο   το   οι ονομι ού  
φορεί  πο  έλαβαν μέρο  στη διαδι ασία ανά εση , ε τό  από το   οριστι ώ  απο λεισ έντε   αι 
ιδίω  όσο   απο λείστη αν οριστι ά δ νάμει τη  παρ. 1 το  άρ ρο  72 το  ν. 4412/2016  αι τη  
αντίστοιχη  περ. γ τη  παραγράφο  4.1 τη  παρούσα ,46 μέσω τη  λειτο ργι ότητα  τη  
«Επι οινωνία »,  αι επιπλέον αναρτά τα δι αιολογητι ά το  προσωρινού αναδόχο  στον χώρο 
«Σ νημμένα Ηλε τρονι ού Διαγωνισμού». 
 

ε)   Η απόφαση  ατα ύρωση   α ίσταται οριστι ή, εφόσον σ ντρέ ο ν οι α όλο  ε  προϋπο έσει :47 
 

i. η απόφαση  ατα ύρωση  έχει  οινοποιη εί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
 

ii. παρέλ ει άπρα τη η προ εσμία άσ ηση  προδι αστι ή  προσφ γή  ή σε περίπτωση 
άσ ηση , παρέλ ει άπρα τη η προ εσμία άσ ηση  αίτηση  αναστολή   ατά τη  απόφαση  
τη  ΑΕΠΠ  αι σε περίπτωση άσ ηση  αίτηση  αναστολή   ατά τη  απόφαση  τη  ΑΕΠΠ, 
ε δο εί απόφαση επί τη  αίτηση , με την επιφύλα η τη  χορήγηση  προσωρινή  διαταγή , 
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σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελε ταίο εδάφιο τη  παρ. 4 το  άρ ρο  372 το  ν. 
4412/2016, 
 

iii. έχει ολο ληρω εί επιτ χώ  ο προσ μβατι ό  έλεγχο  από το Ελεγ τι ό Σ νέδριο, σύμφωνα 
με τα άρ ρα 324 έω  327 το  ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται48,  αι 

 
iv.  ο προσωρινό  ανάδοχο  έχει  ποβάλλει, έπειτα από σχετι ή πρόσ ληση τη  ανα έτο σα  

αρχή , μέσω τη  λειτο ργι ότητα  τη  “Επι οινωνία ” το   ποσ στήματο ,  πεύ  νη 
δήλωση, πο   πογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ ρο 79Α το  ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχο ν επέλ ει στο πρόσωπό το  οψιγενεί  μεταβολέ ,  ατά την 
έννοια το  άρ ρο  104 το  ίδιο  νόμο ,  αι μόνον στην περίπτωση το  προσ μβατι ού 
ελέγχο  ή τη  άσ ηση  προδι αστι ή  προσφ γή   ατά τη  απόφαση   ατα ύρωση . 

 
Η  πεύ  νη δήλωση ελέγχεται από την ανα έτο σα αρχή  αι μνημονεύεται στο σ μφωνητι ό. 
Εφόσον δηλω ούν οψιγενεί  μεταβολέ , η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προ  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστι οποίηση τη  απόφαση   ατα ύρωση , η ανα έτο σα αρχή προσ αλεί τον 
ανάδοχο, μέσω τη  λειτο ργι ότητα  τη  “Επι οινωνία ” το   ποσ στήματο , να προσέλ ει για την 
 πογραφή το  σ μφωνητι ού,  έτοντά  το  προ εσμία δε απέντε (15  ημερών από την  οινοποίηση 
σχετι ή  έγγραφη  ειδι ή  πρόσ ληση ,49 προσ ομίζοντα   αι την απαιτούμενη εγγ ητι ή επιστολή 
 αλή  ε τέλεση . Η σύμβαση  εωρείται σ ναφ είσα με την  οινοποίηση τη  ω  άνω ειδι ή  
πρόσ ληση .50 

Πριν από την  πογραφή το  σ μφωνητι ού  ποβάλλεται η  πεύ  νη δήλωση τη   οινή  απόφαση  
των Υπο ργών Ανάπτ  η   αι Επι ρατεία  20977/23-8-2007 (Β’ 1673  «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχο  δεν προσέλ ει να  πογράψει το σ μφωνητι ό, μέσα στην προ εσμία πο  ορίζεται 
στην ειδι ή πρό ληση,  αι με την επιφύλα η αντι ειμενι ών λόγων ανωτέρα  βία ,  ηρύσσεται 
έ πτωτο ,  αταπίπτει  πέρ τη  ανα έτο σα  αρχή  η εγγύηση σ μμετοχή  το   αι α ολο  είται η 
διαδι ασία το  παρόντο  άρ ρο  4.2 για τον προσφέροντα πο   πέβαλε την αμέσω  επόμενη πλέον 
σ μφέρο σα από οι ονομι ή άποψη προσφορά βάσει τιμή 51. Αν  ανένα  από το   προσφέροντε  
δεν προσέλ ει για την  πογραφή το  σ μφωνητι ού, η διαδι ασία ανά εση  τη  σύμβαση  
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β τη  παραγράφο  1 το  άρ ρο  106 το  ν. 4412/2016. 
 
Η ανα έτο σα αρχή μπορεί, στην περίπτωση α τήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
 αταπίπτο σα εγγ ητι ή επιστολή, ιδίω  δ νάμει των άρ ρων 197  αι 198 Α . 52 

 
Εάν η ανα έτο σα αρχή δεν απε  ύνει στον ανάδοχο την ω  άνω ειδι ή πρόσ ληση, εντό  χρονι ού 
διαστήματο  ε ήντα (60  ημερών από την οριστι οποίηση τη  απόφαση   ατα ύρωση ,  αι με την 
επιφύλα η τη  ύπαρ η  επιτα τι ού λόγο  δημόσιο  σ μφέροντο  ή αντι ειμενι ών λόγων ανωτέρα  
βία , ο ανάδοχο  δι αιούται να απέχει από την  πογραφή το  σ μφωνητι ού, χωρί  να ε πέσει η 
εγγύηση σ μμετοχή  το ,  α ώ   αι να αναζητήσει αποζημίωση ιδίω  δ νάμει των άρ ρων 197  αι 
198 Α .53 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

Α.  ά ε ενδιαφερόμενο , ο οποίο  έχει ή είχε σ μφέρον να το  ανατε εί η σ γ ε ριμένη δημόσια 
σύμβαση  αι έχει  ποστεί ή ενδέχεται να  ποστεί ζημία από ε τελεστή πρά η ή παράλειψη τη  
ανα έτο σα  αρχή   ατά παράβαση τη  ε ρωπαϊ ή  ενωσια ή  ή εσωτερι ή  νομο εσία  στον 
τομέα των δημοσίων σ μβάσεων, έχει δι αίωμα να προσφύγει στην Αρχή Ε έταση  Προδι αστι ών 
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Προσφ γών (ΑΕΠΠ , σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στα άρ ρα 345επ. Ν. 4412/2016  αι 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενο  με προδι αστι ή προσφ γή,  ατά πρά η  ή παράλειψη  τη  ανα έτο σα  
αρχή , προσδιορίζοντα  ειδι ώ  τι  νομι έ   αι πραγματι έ  αιτιάσει  πο  δι αιολογούν το αίτημά 
το 54. 

 
Σε περίπτωση προσφ γή   ατά πρά η  τη  ανα έτο σα  αρχή , η προ εσμία για την άσ ηση τη  
προδι αστι ή  προσφ γή  είναι: 
(α) δέ α (10  ημέρε  από την  οινοποίηση τη  προσβαλλόμενη  πρά η  στον ενδιαφερόμενο 
οι ονομι ό φορέα αν η πρά η  οινοποιή η ε με ηλε τρονι ά μέσα ή τηλεομοιοτ πία ή  
(β) δε απέντε (15  ημέρε  από την  οινοποίηση τη  προσβαλλόμενη  πρά η  σε α τόν αν 
χρησιμοποιή η αν άλλα μέσα επι οινωνία , άλλω    
(γ) δέ α (10  ημέρε  από την πλήρη, πραγματι ή ή τε μαιρόμενη, γνώση τη  πρά η  πο  βλάπτει τα 
σ μφέροντα το  ενδιαφερόμενο  οι ονομι ού φορέα. Ειδι ά για την άσ ηση προσφ γή   ατά 
προ ήρ  η , η πλήρη  γνώση α τή  τε μαίρεται μετά την πάροδο δε απέντε (15  ημερών από τη 
δημοσίε ση στο  ΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψη  πο  αποδίδεται στην ανα έτο σα αρχή, η προ εσμία για την άσ ηση τη  
προδι αστι ή  προσφ γή  είναι δε απέντε (15  ημέρε  από την επομένη τη  σ ντέλεση  τη  
προσβαλλόμενη  παράλειψη 55. 
 
Η προδι αστι ή προσφ γή, σ ντάσσεται  ποχρεωτι ά με τη χρήση το  τ ποποιημένο  εντύπο  το  
Παραρτήματο  Ι το  π.δ/το  39/2017  αι ,  ατατί εται ηλε τρονι ά στην ηλε τρονι ή περιοχή το  
σ γ ε ριμένο  διαγωνισμού μέσω τη  λειτο ργι ότητα  «Επι οινωνία» το   ποσ στήματο  προ  
την Ανα έτο σα Αρχή, επιλέγοντα  την ένδει η «Προδι αστι ή Προσφ γή» σύμφωνα με άρ ρο 15 
τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  ργα.  
 
Οι προ εσμίε  ω  προ  την  ποβολή των προδι αστι ών προσφ γών  αι των παρεμβάσεων αρχίζο ν 
την επομένη τη  ημέρα  τη  προαναφερ είσα   ατά περίπτωση  οινοποίηση  ή γνώση   αι λήγο ν 
όταν περάσει ολό ληρη η τελε ταία ημέρα  αι ώρα 23:59:59  αι, αν α τή είναι ε αιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολό ληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα  αι ώρα 23:59:5956 
 
Για το παραδε τό τη  άσ ηση  τη  προδι αστι ή  προσφ γή   ατατί εται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα  πέρ το  Ελληνι ού Δημοσίο , σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ ρο 363 Ν. 
4412/201657. Η επιστροφή το  παραβόλο  στον προσφεύγοντα γίνεται: α  σε περίπτωση ολι ή  ή 
μερι ή  αποδοχή  τη  προσφ γή  το , β  όταν η ανα έτο σα αρχή ανα αλεί την προσβαλλόμενη 
πρά η ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έ δοση τη  απόφαση  τη  ΑΕΠΠ επί τη  
προσφ γή , γ  σε περίπτωση παραίτηση  το  προσφεύγοντα από την προσφ γή το  έω   αι δέ α 
(10  ημέρε  από την  ατά εση τη  προσφ γή .  
 
Η προ εσμία για την άσ ηση τη  προδι αστι ή  προσφ γή   αι η άσ ησή τη   ωλύο ν τη σύναψη 
τη  σύμβαση  επί ποινή α  ρότητα , η οποία διαπιστώνεται με απόφαση τη  ΑΕΠΠ μετά από άσ ηση 
προδι αστι ή  προσφ γή , σύμφωνα με το άρ ρο 368 το  Ν. 4412/2016  αι 20 Π.Δ. 39/2017. Όμω , 
μόνη η άσ ηση τη  προδι αστι ή  προσφ γή  δεν  ωλύει την πρόοδο τη  διαγωνιστι ή  διαδι ασία , 
 πό την επιφύλα η χορήγηση  από το  λιμά ιο προσωρινή  προστασία  σύμφωνα με το άρ ρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016  αι 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758.  
 
Η προηγούμενη παράγραφο  δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πο ,  ατά τη διαδι ασία σύναψη  τη  
παρούσα  σύμβαση ,  ποβλη εί μόνο μία (1  προσφορά59. 
 
Μετά την,  ατά τα ω  άνω, ηλε τρονι ή  ατά εση τη  προδι αστι ή  προσφ γή  η ανα έτο σα 
αρχή, μέσω τη  λειτο ργία  ¨Επι οινωνία»: 
  
α)  οινοποιεί την προσφ γή το αργότερο έω  την επομένη εργάσιμη ημέρα από την  ατά εσή τη  σε 
 ά ε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίο  μπορεί να  ίγεται από την αποδοχή τη  προσφ γή , προ ειμένο  
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να ασ ήσει το, προβλεπόμενο από τα άρ ρα 362 παρ. 3  αι 7 Π.Δ. 39/2017, δι αίωμα παρέμβασή  
το  στη διαδι ασία ε έταση  τη  προσφ γή , για τη διατήρηση τη  ισχύο  τη  προσβαλλόμενη  
πρά η , προσ ομίζοντα  όλα τα  ρίσιμα έγγραφα πο  έχει στη διά εσή το . 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντό  δε απέντε (15  ημερών από την ημέρα  ατά εση , τον 
πλήρη φά ελο τη   πό εση , τα αποδει τι ά  οινοποίηση  στο   ενδιαφερόμενο   τρίτο   αλλά  αι 
την    εση Απόψεών τη  επί τη  προσφ γή . Στην    εση Απόψεων η ανα έτο σα αρχή μπορεί να 
παρα έσει αρχι ή ή σ μπληρωματι ή αιτιολογία για την  ποστήρι η τη  προσβαλλόμενη  με την 
προδι αστι ή προσφ γή πρά η . 
 
γ)  οινοποιεί σε όλα τα μέρη την έ  εση απόψεων, τι  Παρεμβάσει   αι τα σχετι ά έγγραφα πο  
τ χόν τη σ νοδεύο ν, μέσω το  ηλε τρονι ού τόπο  το  διαγωνισμού το αργότερο έω  την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την  ατά εσή το  . 
 
δ) Σ μπληρωματι ά  πομνήματα  ατατί ενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω τη  πλατφόρμα  
το  ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντό  πέντε (5  ημερών από την  οινοποίηση των απόψεων τη  
ανα έτο σα  αρχή 60. 
 
Η άσ ηση τη  προδι αστι ή  προσφ γή  αποτελεί προϋπό εση για την άσ ηση των ένδι ων 
βοη ημάτων τη  αίτηση  αναστολή   αι τη  αίτηση  α ύρωση  το  άρ ρο  372 Ν. 4412/2016  ατά 
των ε τελεστών πρά εων ή παραλείψεων τη  ανα έτο σα  αρχή 61. 
 

Β. Όποιο  έχει έννομο σ μφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δι όγραφο εφαρμοζόμενων αναλογι ά 
των διατά εων το  π.δ. 18/1989, την αναστολή ε τέλεση  τη  απόφαση  τη  ΑΕΠΠ  αι την α ύρωσή 
τη  ενώπιον το  Διοι ητι ού Εφετείο  τη  έδρα  τη  ανα έτο σα  αρχή 62. Το α τό ισχύει  αι σε 
περίπτωση σιωπηρή  απόρριψη  τη  προδι αστι ή  προσφ γή  από την Α.Ε.Π.Π. Δι αίωμα άσ ηση  
το  ω  άνω ένδι ο  βοη ήματο  έχει  αι η ανα έτο σα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π.  άνει δε τή την 
προδι αστι ή προσφ γή, αλλά  αι α τό  το  οποίο  έχει γίνει εν μέρει δε τή η προδι αστι ή 
προσφ γή. 

Με την απόφαση τη  ΑΕΠΠ λογίζονται ω  σ μπροσβαλλόμενε   αι όλε  οι σ ναφεί  προ  την 
ανωτέρω απόφαση πρά ει  ή παραλείψει  τη  ανα έτο σα  αρχή , εφόσον έχο ν ε δο εί ή 
σ ντελεστεί αντιστοίχω  έω  τη σ ζήτηση τη  ω  άνω αίτηση  στο Δι αστήριο. 

Η αίτηση αναστολή   αι α ύρωση  περιλαμβάνει μόνο αιτιάσει  πο  είχαν προτα εί με την 
προδι αστι ή προσφ γή ή αφορούν στη διαδι ασία ενώπιον τη  Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών τη . Η ανα έτο σα αρχή, εφόσον ασ ήσει την αίτηση τη  παρ. 1 το  άρ ρο  372 το  ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει  αι οψιγενεί  ισχ ρισμού  αναφορι ά με το   επιτα τι ού  λόγο   
δημοσίο  σ μφέροντο , οι οποίοι  α ιστούν αναγ αία την άμεση ανά εση τη  σύμβαση .63 

Η ω  άνω αίτηση  ατατί εται στο ω  αρμόδιο δι αστήριο μέσα σε προ εσμία δέ α (10  ημερών από  
 οινοποίηση ή την πλήρη γνώση τη  απόφαση  ή από την παρέλε ση τη  προ εσμία  για την έ δοση 
τη  απόφαση  επί τη  προδι αστι ή  προσφ γή , ενώ η δι άσιμο  για την ε δί αση τη  αίτηση  
α ύρωση  δεν πρέπει να απέχει πέραν των ε ήντα (60  ημερών από την  ατά εση το  δι ογράφο .64 

Αντίγραφο τη  αίτηση  με  λήση  οινοποιείται με τη φροντίδα το  αιτούντο  προ  την Α.Ε.Π.Π., την 
ανα έτο σα αρχή, αν δεν έχει ασ ήσει α τή την αίτηση,  αι προ   ά ε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
 λήτε ση το  οποίο  διατάσσει με πρά η το  ο Πρόεδρο  ή ο προεδρεύων το  αρμόδιο  Δι αστηρίο  
ή Τμήματο  έω  την επόμενη ημέρα από την  ατά εση τη  αίτηση . Ο αιτών  ποχρεούται επί ποινή 
απαραδέ το  το  ενδί ο  βοη ήματο  να προβεί στι  παραπάνω  οινοποιήσει  εντό  απο λειστι ή  
προ εσμία  δύο (2  ημερών από την έ δοση  αι την παραλαβή τη  ω  άνω πρά η  το  Δι αστηρίο . 
Εντό  απο λειστι ή  προ εσμία  δέ α (10  ημερών από την ω  άνω  οινοποίηση τη  αίτηση  
 ατατί εται η παρέμβαση  αι διαβιβάζονται ο φά ελο   αι οι απόψει  των πα ητι ώ  
νομιμοποιούμενων. Εντό  τη  ίδια  προ εσμία   ατατί ενται στο Δι αστήριο  αι τα στοιχεία πο  
 ποστηρίζο ν το   ισχ ρισμού  των διαδί ων. 
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Επιπρόσ ετα, η παρέμβαση  οινοποιείται με επιμέλεια το  παρεμβαίνοντο  στα λοιπά μέρη τη  δί η  
εντό  δύο (2  ημερών από την  ατά εσή τη , αλλιώ  λογίζεται ω  απαράδε τη. Το διατα τι ό τη  
δι αστι ή  απόφαση  ε δίδεται εντό  δε απέντε (15  ημερών από τη σ ζήτηση τη  αίτηση  ή από 
την προ εσμία για την  ποβολή  πομνημάτων. 

Η προ εσμία για την άσ ηση  αι η άσ ηση τη  αίτηση  ενώπιον το  αρμοδίο  δι αστηρίο   ωλύο ν 
τη σύναψη τη  σύμβαση  μέχρι την έ δοση τη  οριστι ή  δι αστι ή  απόφαση , ε τό  εάν με 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιο  δι αστή  αποφαν εί διαφορετι ά. Επίση , η προ εσμία για την 
άσ ηση  αι η άσ ησή τη  αίτηση   ωλύο ν την πρόοδο τη  διαδι ασία  ανά εση  για χρονι ό 
διάστημα δε απέντε (15  ημερών από την άσ ηση τη  αίτηση , ε τό  εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιο  δι αστή  αποφαν εί διαφορετι ά65. Για την άσ ηση τη  αιτήσεω   ατατί εται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 372 παρ. 5 το  Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενο  δεν αιτή η ε ή αιτή η ε ανεπιτ χώ  την αναστολή  αι η σύμβαση  πογράφη ε 
 αι η ε τέλεσή τη  ολο ληρώ η ε πριν από τη σ ζήτηση τη  αίτηση , εφαρμόζεται αναλόγω  η παρ. 
2 το  άρ ρο  32 το  π.δ. 18/1989.  

Αν το δι αστήριο α  ρώσει πρά η ή παράλειψη τη  ανα έτο σα  αρχή  μετά τη σύναψη τη  
σύμβαση , το  ύρο  τη  τελε ταία  δεν  ίγεται, ε τό  αν πριν από τη σύναψη α τή  είχε ανασταλεί η 
διαδι ασία σύναψη  τη  σύμβαση . Στην περίπτωση πο  η σύμβαση δεν είναι ά  ρη, ο 
ενδιαφερόμενο  δι αιούται να α ιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρ ρο 373 το  
ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλα η των διατά εων το  ν. 4412/2016, για την ε δί αση των διαφορών το  παρόντο  
άρ ρο  εφαρμόζονται οι διατά ει  το  π.δ. 18/1989. 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετι ά με την  πογραφή το  σ μφωνητι ού, ισχύο ν τα προβλεπόμενα στι  παρ. 4, 5, 7, 8 το  
άρ ρο  105  α ώ   αι στο άρ ρο 135 το  ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα τη  σύμβαση   με βάση τα οποία  α ε τελεσ εί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρα άτω. Σε περίπτωση ασ μφωνία  των περιεχομένων σε α τά όρων, η σειρά ισχύο  
 α ορίζεται  ω   ατωτέρω:  
  

1. Το σ μφωνητι ό, σ μπεριλαμβανομένων των παρασχε εισών ε ηγήσεων το  
οι ονομι ού φορέα, σύμφωνα με τα άρ ρα 88  αι 89 το  ν. 4412/2016, ιδίω  ω  προ  τον 
προσδιορισμό οι ονομι ών μεγε ών με τι  οποίε  ο ανάδοχο  διαμόρφωσε την προσφορά 
το , 
2. Η παρούσα Δια ήρ  η. 
3. Η Οι ονομι ή Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτηση   
5. Η Ειδι ή Σ γγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ. . 
6. Η Τεχνι ή Σ γγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ  με τι  Τεχνι έ  Προδιαγραφέ   αι τα  
 Παραρτήματα το  ,  
7. Η Τεχνι ή Περιγραφή (Τ.Π. .  
8. Ο Προϋπολογισμό  Δημοπράτηση . 
9. Οι εγ ε ριμένε  μελέτε  το  έργο .  
10.  Το εγ ε ριμένο Χρονοδιάγραμμα  ατασ ε ή  το  έργο . 
 

Τα ανωτέρω έγγραφα τη  σύμβαση  ισχύο ν, όπω  διαμορφώ η αν, με τι  σ μπληρωματι έ  
πληροφορίε   αι διε  ρινίσει  πο  παρασχέ η αν από την ανα έτο σα αρχή επί όλων των 
ανωτέρω. 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα τη  σύμβαση  σ ντάσσονται  ποχρεωτι ά στην ελληνι ή γλώσσα  αι 
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προαιρετι ά  αι σε άλλε  γλώσσε , σ νολι ά ή μερι ά. Σε περίπτωση ασ μφωνία  μετα ύ των 
τμημάτων των εγγράφων τη  σύμβαση  πο  έχο ν σ νταχ εί σε περισσότερε  γλώσσε , 
επι ρατεί η ελληνι ή έ δοση66. Τ χόν προδι αστι έ  προσφ γέ   ποβάλλονται στην ελληνι ή 
γλώσσα. 

6.2.  Οι προσφορέ   αι τα περιλαμβανόμενα σε α τέ  στοιχεία,  α ώ   αι τα αποδει τι ά έγγραφα 
σ ντάσσονται στην ελληνι ή γλώσσα ή σ νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή το   στην 
ελληνι ή γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα  αι δι αιολογητι ά εφαρμόζεται η Σ ν ή η τη  Χάγη  τη  
5.10.1961, πο    ρώ η ε με το ν. 1497/1984 (Α΄188  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ ρο 
4.2.β  τη  παρούσα . Τα αλλοδαπά δημόσια  αι ιδιωτι ά έγγραφα  σ νοδεύονται από 
μετάφρασή το   στην ελληνι ή γλώσσα επι  ρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο  ατά τι  
διατά ει  τη  ε νι ή  νομο εσία  είτε από πρόσωπο  ατά νόμο αρμόδιο τη  χώρα  στην 
οποία έχει σ νταχ εί το έγγραφο67  αι γίνονται αποδε τά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίω , 
στο άρ ρο 4.2.β  τη  παρούσα .   

6.4.    Ενημερωτι ά  αι τεχνι ά φ λλάδια  αι άλλα έντ πα-εταιρι ά ή μη – με ειδι ό τεχνι ό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντ πα με αμιγώ  τεχνι ά χαρα τηριστι ά, όπω  αρι μού , αποδόσει  
σε διε νεί  μονάδε , μα ηματι ού  τύπο    αι σχέδια, πο  είναι δ νατόν να διαβαστούν σε 
 ά ε γλώσσα  αι δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή το  , 68 μπορούν να  ποβάλλονται σε 
άλλη γλώσσα, χωρί  να σ νοδεύονται από μετάφραση στην ελληνι ή. 

 

6.5. Η  επι οινωνία με την ανα έτο σα αρχή,  α ώ   αι μετα ύ α τή   αι το  αναδόχο ,  α 
γίνονται  ποχρεωτι ά στην ελληνι ή γλώσσα. 

6.6         ατά παρέ  λιση, γίνεται δε τή η  ποβολή των α όλο  ων: 
 ……………… 
              (ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών, των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

συμπεριλαμβανομένων, όπως εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο)  
στην …………….. γλώσσα (συμπληρώστε τη γλώσσα, π.χ. την αγγλική ή ενδεχομένως και άλλη 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρί  να απαιτείται επι ύρωσή το  , στο μέτρο 
πο  τα ανωτέρω έγγραφα είναι  αταχωρισμένα σε επίσημο   ιστότοπο   φορέων 
πιστοποίηση , στο   οποίο    πάρχει ελεύ ερη πρόσβαση, μέσω διαδι τύο ,  αι εφόσον ο 
οι ονομι ό  φορέα  παραπέμπει σε α τού , προ ειμένο  η επαλή ε ση τη  ισχύο  το   να 
είναι ε χερή  για την ανα έτο σα αρχή69.  
[η παρούσα παράγραφος 6.6  τίθεται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, 
άλλως διαγράφεται]. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τη δημοπράτηση το  έργο , την ε τέλεση τη  σύμβαση   αι την  ατασ ε ή το , 

εφαρμόζονται οι διατά ει  των παρα άτω νομο ετημάτων, όπω  ισχύο ν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

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

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 
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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» 70 

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

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

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

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

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

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

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

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

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )71 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

ΑΔΑ: 96Μ746ΜΓ3Ξ-ΒΛ5
23PROC012106818 2023-02-09



 

19 

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

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

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

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

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

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

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

31. της με αρ. 20977/2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1673) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

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

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

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

   
7.2   Οι σε ε τέλεση των ανωτέρω διατά εων ε δο είσε   ανονιστι έ  πρά ει 72,  α ώ   αι λοιπέ  

διατά ει  πο  αναφέρονται ρητά ή απορρέο ν από τα οριζόμενα στα σ μβατι ά τεύχη τη  
παρούσα   α ώ   αι το σύνολο των διατά εων το  ασφαλιστι ού, εργατι ού, 
περιβαλλοντι ού  αι φορολογι ού δι αίο   αι γενι ότερα  ά ε διάτα η (Νόμο , Π.Δ., Υ.Α.   αι 
ερμηνε τι ή εγ ύ λιο  πο  διέπει την ανά εση  αι ε τέλεση το  έργο  τη  παρούσα  
σύμβαση , έστω  αι αν δεν αναφέρονται ρητά. 

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

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την με Α.Π.: 

26725/29-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΓ846ΜΤΛ6-Ε6Ρ  Απόφαση  ντα η . Το έργο έχει ενταχ εί στο 
Τεχνι ό πρόγραμμα το  Δ μο  με  .Α.Ε 61.7331.02. 

 Το έργο  πό ειται στι   ρατήσει 73 πο  προβλέπονται για τα έργα α τά, 
περιλαμβανομένη  τη   ράτηση  ύψο   0,07 %  πέρ των λειτο ργι ών αναγ ών τη  
Ενιαία  Ανε άρτητη  Αρχή  Δημοσίων Σ μβάσεων, σύμφωνα με το άρ ρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201174, τη   ράτηση  ύψο   0,06 %  πέρ των λειτο ργι ών αναγ ών τη  Αρχή  
Ε έταση  Προδι αστι ών Προσφ γών, σύμφωνα με το άρ ρο 350 παρ. 3 το  ν. 
4412/2016, τη   ράτηση  6‰, σύμφωνα με τι  διατά ει  το  άρ ρο  53 παρ. 7 περ.  ' 
το  ν. 4412/2016  αι τη   π' αρι μ. ΔΝΣγ/οι .42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαση  το  
Υπο ργού Υποδομών  αι Μεταφορών (Β' 2235 , τη   ράτηση  2,5‰  πέρ τη  
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τι  διατά ει  το  άρ ρο  53 παρ. 7 περ.  ' το  ν. 4412/2016 
 αι ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφαση  το  Υπο ργού Υποδομών  αι 
Μεταφορών (Β' 2780 ,  α ώ   αι τη   ράτηση  ύψο   0,02%  πέρ τη  ανάπτ  η   αι 
σ ντήρηση  το  Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρ ρο 36 παρ. 6 το  ν. 4412/2016.  

 
8.2. Τα γενι ά έ οδα, όφελο   .λ.π. το  Αναδόχο   αι οι επιβαρύνσει  από φόρο  , δασμού  

 .λ.π.  α ορίζονται στο αντίστοιχο άρ ρο τη  Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον  ύριο το  
 ργο . 

  
8.3. Οι πληρωμέ   α γίνονται σύμφωνα με το άρ ρο 152 το  ν. 4412/2016  αι το αντίστοιχο 

άρ ρο τη  Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή το  εργολαβι ού τιμήματο   α γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η ανα έτο σα αρχή75 τηρώντα  τι  αρχέ  τη  ίση  μεταχείριση   αι τη  διαφάνεια , ζητά από το   
προσφέροντε  οι ονομι ού  φορεί , όταν οι πληροφορίε  ή η τε μηρίωση πο  πρέπει να 
 ποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπεί  ή λαν ασμένε , σ μπεριλαμβανομένων ε είνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπο ν σ γ ε ριμένα έγγραφα, να  ποβάλλο ν, να σ μπληρώνο ν, να αποσαφηνίζο ν 
ή να ολο ληρώνο ν τι  σχετι έ  πληροφορίε  ή τε μηρίωση, εντό  προ εσμία  όχι μι ρότερη  των 
δέ α (10  ημερών  αι όχι μεγαλύτερη  των εί οσι (20  ημερών από την ημερομηνία  οινοποίηση  σε 
α τού  τη  σχετι ή  πρόσ ληση , μέσω τη  λειτο ργι ότητα  « Επι οινωνία» το   ποσ στήματο , 
σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στι  διατά ει  των άρ ρων  102  αι 103  το  ν. 4412/2016. 
Η σ μπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται  αι γίνεται αποδε τή  πό την προϋπό εση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά το  οι ονομι ού φορέα  αι ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντι ειμενι ά ε α ριβώσιμο  ο προγενέστερο  χαρα τήρα  σε σχέση με το πέρα  τη  
 αταλη τι ή  προ εσμία  παραλαβή  προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύο ν  ατ΄ αναλογίαν  αι για 
τ χόν ελλείπο σε  δηλώσει ,  πό την προϋπό εση ότι βεβαιώνο ν γεγονότα αντι ειμενι ώ  
ε α ριβώσιμα.76 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδι ασία έχει ε δο εί η αποφάση Δημάρχο  με αρ.πρωτ. 949/7-2-2023 (ΑΔΑ: 
Ψ8ΘΩ46ΜΓ3Ξ-1Λ5) για την ανάληψη  ποχρέωση /έγ ριση δέσμε ση  πίστωση  για το οι ονομι ό 
έτο  2023  αι με αρ. 89,   αταχωρήσει  αντίστοιχα στο βιβλίο εγ ρίσεων  αι εντολών πληρωμή  τη  
Δ.Ο.Υ. (σ μπληρώνεται  αι ο αρι μό  τη  απόφαση  έγ ριση  τη  πολ ετού  ανάληψη  σε περίπτωση 
πο  η δαπάνη ε τείνεται σε περισσότερα το  ενό  οι ονομι ά έτη, σύμφωνα με το άρ ρο 4 παρ. 4 το  
π.δ 80/2016).77  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλο  το  έργο  είναι:  
 «Επισκευή Κέντρου Νεότητας». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμό  δημοπράτηση  το  έργο  ανέρχεται σε78   95.000,00 € 
Ε ρώ  αι αναλύεται σε: 
 
Δαπάνη Εργασιών 54.065,76 € 
 
Γενι ά έ οδα  αι Όφελο  εργολάβο  (Γ.Ε.+Ο.Ε.   9,731,84 € 
 
Απρόβλεπτα79 (ποσοστού 15% επί τη  δαπάνη  9.569,64 €  
εργασιών  αι το   ονδ λίο  Γ.Ε.+Ο.Ε. , πο  
αναλώνονται σύμφωνα με το   όρο   το  άρ ρο   
156 παρ. 3.(α  το  ν. 4412/2016 80  
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ Α Ο Ω-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΛΠ  2.750,00 €  
 
ΕΡΓΟΛΑΒΙ Ο ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ Α 495,00 € 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται ανα εώρηση στι  
Τιμέ , σύμφωνα με το άρ ρο 153 το  ν. 4412/2016, ποσού  0,66 € 
 
Φόρο  Προστι έμενη  Α ία , Φ.Π.Α. 24% 18.387,10 € 
 
Ρήτρα πρόσ ετη   αταβολή  (πριμ , (εφόσον προβλέπεται , σύμφωνα με το άρ ρο 149 
το  ν. 4412/2016  αι το άρ ρο 16 τη  παρούσα . 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν  ποδιαιρείται σε τμήματα  αι ανατί εται ω  ενιαίο σύνολο για 
το   α όλο  ο   λόγο  : 
Το έργο είναι ενιαίο, αδιαίρετο  αι λειτο ργι ό με αλληλε αρτώμενα χαρα τηριστι ά  αι 
οι εργασίε  πο  προβλέπονται σε α τό δεν είναι δ νατόν να  ποδιαιρε ούν σε τμήματα. 81  
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

(NUTS: EL623 Ithaki, Kefallinia) 
 

 Δήμος Ληξουρίου   
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Με  την παρούσα μελέτη με αρ. 54/2022  προτείνονται επεμβάσει  για την 
απο ατάσταση των βλαβών πο  προ λή η αν στο  τίριο, τόσο από το σεισμό τη  26η  
Ιανο αρίο   αι 3η  Φεβρο αρίο  2014 όσο  αι τι  πρόσφατε   αι μεγαλύτερε  
 αταστροφέ  πο  επήλ αν από το πέρασμα το     λώνα «Ιανού» στι  18/9/2020 .  

Οι προτεινόμενε  επεμβάσει  για την απο ατάσταση των ανωτέρω βλαβών  έχο ν ω  
ε ή :  

ΑΔΑ: 96Μ746ΜΓ3Ξ-ΒΛ5
23PROC012106818 2023-02-09



 

22 

 α αίρεση στέγη   αι αντι ατάσταση τη  με νέα η οποία  α έχει  αι την απαραίτητη 
 ερμομόνωση  αι  γρομόνωση,  ατασ ε ή ψε δοροφή , αντι ατάσταση ε ωτερι ών  αι 
εσωτερι ών  ο φωμάτων   αι αντι ατάσταση  άγ ελων, επιδιόρ ωση ρωγμών 
τοιχοποίια ,  α αίρεση  αι αντι ατάσταση ντο λαπιών, τοπο έτηση πλα ιδίων στο 
δάπεδο  αι μπάνια, αντι ατάσταση δαπέδο  παταριού με σανίδε , χρωματισμό  
εσωτερι ό   αι ε ωτερι ό . Επίση  ολο ληρωμένε  ηλε τρομηχανολογι έ  εργασίε  
προ ειμένο  μετά την απο ατάσταση το   τιρίο  να είναι  ατάλληλο για στέγαση.  

 ατά τα λοιπά, όπω  αναπτύσσονται στη τεχνι ή έ  εση  αι τα λοιπά τεύχη τη  μελέτη .  

Η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στην  ατηγορία έργων: 
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 
Επισημαίνεται ότι, το φ σι ό  αι οι ονομι ό αντι είμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ο σιωδώ   ατά τη διάρ εια ε τέλεση  τη  σύμβαση ,  ατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 το  άρ ρο  132 ν. 4412/2016. Δ νατότητα μεταβολή   φίσταται, μόνο  πό 
τι  προϋπο έσει  των άρ ρων 13282  αι 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με το   α όλο  ο   όρο    αι περιορισμού : 

 Δεν τροποποιείται το «βασι ό σχέδιο» τη  προ ήρ  η , ούτε οι προδιαγραφέ  το  έργο , όπω  
περιγράφονται στα σ μβατι ά τεύχη, ούτε  αταργείται ομάδα εργασιών τη  αρχι ή  σύμβαση .  

 Δεν  ίγεται η πληρότητα, ποιότητα  αι λειτο ργι ότητα το  έργο .  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών πο  δεν  πήρχαν στην αρχι ή σύμβαση.  

- Δεν  περβαίνει η δαπάνη α τή,  ατά τον τελι ό εγ ε ριμένο Ανα εφαλαιωτι ό Πίνα α Εργασιών 
το  έργο , ποσοστό εί οσι τοι  ε ατό (20%  τη  σ μβατι ή  δαπάνη  ομάδα  εργασιών το  
έργο  ούτε, α ροιστι ά, ποσοστό δέ α τοι  ε ατό (10%  τη  δαπάνη  τη  αρχι ή  α ία  
σύμβαση  χωρί  Φ.Π.Α., ανα εώρηση τιμών  αι απρόβλεπτε  δαπάνε . Στην α ροιστι ή α τή 
ανα εφαλαίωση λαμβάνονται  πόψη μόνο οι μεταφορέ  δαπάνη  από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά πο  ε οι ονομούνται, εφόσον  περβαίνο ν τα ανωτέρω όρια (20% ή  αι 10% , 
μειώνο ν ισόποσα τη δαπάνη τη  α ία  σύμβαση  χωρί  Φ.Π.Α., ανα εωρήσει   αι απρόβλεπτε  
δαπάνε . Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε  ά ε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη το  Τεχνι ού Σ μβο λίο , ύστερα από εισήγηση το  φορέα  λοποίηση . 
Ο προϋπολογισμό  των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφο  α τή αναλύεται σε 
Οομάδε  εργασιών, οι οποίε  σ ντί ενται από εργασίε  πο   πάγονται σε ενιαία  ποσύνολα το  
τεχνι ού αντι ειμένο  των έργων, έχο ν παρόμοιο τρόπο  ατασ ε ή   αι επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έ πτωση  στι  τιμέ  μονάδα  το  . Με την με αρι μ. ΔΝΣγ/οι .38107/ΦΝ 466/2017 
Απόφαση το  Υπο ργού Υποδομών  αι Μεταφορών (B΄ 1956  «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» 
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή 
σε όλα τα ω  άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδε  εργασιών ανά  ατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η σ νολι ή προ εσμία ε τέλεση  το  έργο , ορίζεται σε ε ατό πενήντα (150) ημερολογια έ  

ημέρε   από την ημέρα  πογραφή  τη  σύμβαση 83 

Αναλ τι ότερα στοιχεία για τι  προ εσμίε   το  έργο  αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή το  Αναδόχο ,  α γίνει σύμφωνα με την «ανοι τή διαδι ασία» το  άρ ρο  

27 το  ν. 4412/2016  αι  πό τι  προϋπο έσει  το  νόμο  α τού.  
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13.2 Η οι ονομι ή προσφορά των διαγωνιζομένων,  α σ νταχ εί  αι  ποβλη εί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρ ρο 95 παρ. 2.(α  το  ν. 4412/2016,  α ώ   αι στην παρ. 3.5 
περ. γ έω  στ τη  παρούσα .  

 .  
13.3   ά ε προσφέρων μπορεί να  ποβάλει μόνο μία προσφορά. 84 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η  ποβολή εναλλα τι ών προσφορών.85 
 
13.5 Δε γίνονται δε τέ  προσφορέ  για μέρο  το  αντι ειμένο  τη  σύμβαση .  
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
 ριτήριο για την ανά εση τη  σύμβαση  είναι η πλέον σ μφέρο σα από οι ονομι ή άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμή  (χαμηλότερη τιμή . 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την σ μμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η  ατά εση από  το   σ μμετέχοντε  

οι ονομι ού  φορεί ,  ατά το   όρο   τη  παρ. 1 το  άρ ρο  72  το  ν. 4412/2016, 
εγγ ητι ή  επιστολή  σ μμετοχή , πο  ανέρχεται στο ποσό των χίλια πεντακόσια 
τριάντα δυο ευρώ (1.532,00 €) 86. 

  
 Στην περίπτωση ένωση  οι ονομι ών φορέων, η  εγγύηση σ μμετοχή  περιλαμβάνει 

 αι τον όρο ότι η εγγύηση  αλύπτει τι   ποχρεώσει  όλων των οι ονομι ών φορέων 
πο  σ μμετέχο ν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγ ητι έ  επιστολέ  σ μμετοχή  περιλαμβάνο ν, σύμφωνα με το άρ ρο 72 παρ. 

12 το  ν. 4412/2016,  ατ’ ελάχιστον τα α όλο  α στοιχεία: 
 α  την ημερομηνία έ δοση , 
 β  τον ε δότη, 
 γ  την ανα έτο σα αρχή ή τον  ύριο το  έργο  ή το φορέα  ατασ ε ή  το  έργο   

«Επισκευή Κέντρου Νεότητας», προ  τον οποίο απε  ύνονται, 
 δ  τον αρι μό τη  εγγύηση , 
 ε  το ποσό πο   αλύπτει η εγγύηση, 
 στ  την πλήρη επων μία, τον Α.Φ.Μ.  αι τη διεύ  νση το  οι ονομι ού φορέα  πέρ 

το  οποίο  ε δίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση  αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για  ά ε μέλο  τη  ένωση  , 
ζ  το   όρο   ότι: αα  η εγγύηση παρέχεται ανέ  λητα  αι ανεπιφύλα τα, ο δε 
ε δότη  παραιτείται το  δι αιώματο  τη  διαιρέσεω   αι τη  διζήσεω ,  αι ββ  ότι 
σε περίπτωση  ατάπτωση  α τή , το ποσό τη   ατάπτωση   πό ειται στο ε άστοτε 
ισχύον τέλο  χαρτοσήμο . (Η  ποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τι  εγγ ήσει  πο  
παρέχονται με γραμμάτιο το  Ταμείο  Παρα ατα η ών  αι Δανείων .  

 η  τα στοιχεία τη  δια ήρ  η  ( αρι μό , έτο , τίτλο  έργο     αι την   αταλη τι ή 
ημερομηνία  ποβολή  προσφορών, 

    την ημερομηνία λή η  ή τον χρόνο ισχύο  τη  εγγύηση ,  
 ι  την ανάληψη  ποχρέωση  από τον ε δότη τη  εγγύηση  να  αταβάλει το ποσό τη  

εγγύηση  ολι ά ή μερι ά εντό  πέντε (5  ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
ε είνο  προ  τον οποίο απε  ύνεται. 

 
15.3 Η εγγύηση σ μμετοχή  πρέπει να ισχύει το λάχιστον για τριάντα (30  ημέρε  μετά τη 

λή η το  χρόνο  ισχύο  τη  προσφορά  το  άρ ρο  19 τη  παρούσα , ήτοι μέχρι 

28/03/2024, άλλω  η προσφορά απορρίπτεται. Η ανα έτο σα αρχή μπορεί, πριν τη 
λή η τη  προσφορά , να ζητά από το   προσφέροντε  να παρατείνο ν, πριν τη λή η 
το  , τη διάρ εια ισχύο  τη  προσφορά   αι τη  εγγύηση  σ μμετοχή .  
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15.4 Η εγγύηση σ μμετοχή   αταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

 αποσύρει την προσφορά το   ατά τη διάρ εια ισχύο  α τή ,  
 παρέχει, εν γνώσει το , ψε δή στοιχεία ή πληροφορίε  πο  αναφέρονται στο 

άρ ρο 22  
 δεν προσ ομίσει εγ αίρω  τα προβλεπόμενα στο άρ ρο 23 τη  παρούσα  

δι αιολογητι ά 

 στι  περιπτώσει  των παρ. 3, 4  αι 5 το  άρ ρο  103 το  ν. 4412/2016, περί 
πρόσ ληση  για  ποβολή δι αιολογητι ών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
 ατά τον έλεγχο των παραπάνω δι αιολογητι ών, σύμφωνα με τα άρ ρο 4.2 
τη  παρούσα , διαπιστω εί ότι τα στοιχεία πο  δηλώ η αν στο ΕΕΕΣ είναι ε  
προ έσεω  απατηλά, ή ότι έχο ν  ποβλη εί πλαστά αποδει τι ά στοιχεία, ή αν, 
από τα παραπάνω δι αιολογητι ά πο  προσ ομίσ η αν νομίμω   αι 
εμπρο έσμω , δεν αποδει νύεται η μη σ νδρομή των λόγων απο λεισμού το  
άρ ρο  18 ή η πλήρωση μια  ή περισσότερων από τι  απαιτήσει  των,  

 δεν προσέλ ει εγ αίρω  για  πογραφή το  σ μφωνητι ού.  
  ποβάλει μη  ατάλληλη προσφορά με την έννοια τη  περ. 46 τη  παρ. 1  το  

άρ ρο 2 το  ν. 4412/2016 
 δεν ανταπο ρι εί στη σχετι ή πρόσ ληση τη  ανα έτο σα  αρχή  εντό  τη  

προβλεπόμενη , στο άρ ρο 4.1 (η  προ εσμία   αι δεν  ποβάλλει ε ηγήσει , σε 
περίπτωση ασ νή ιστα χαμηλή  προσφορά ,87 
  

15.5  Η εγγύηση σ μμετοχή  επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσ όμιση τη  εγγύηση  
  αλή  ε τέλεση . 
 Η εγγύηση σ μμετοχή  επιστρέφεται στο   λοιπού  προσφέροντε , σύμφωνα με τα 

ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 72 το  ν. 4412/201688. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 

(Πριμ) 
 

16.1 ΔΕΝ89 προβλέπεται η χορήγηση προ αταβολή  στον Ανάδοχο …………………90  

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………  

 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την  πογραφή τη  σύμβαση  απαιτείται η παροχή εγγύηση   αλή  ε τέλεση , σύμφωνα 
με το άρ ρο 72 παρ. 4 το  ν. 4412/2016, το ύψο  τη  οποία   α ορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
τη  ε τιμώμενη  α ία  τη  σύμβαση  (ή το  τμήματο  τη  σύμβαση , σε περίπτωση 
 ποδιαίρεση  σε τμήματα , χωρί  να σ μπεριλαμβάνονται τα δι αιώματα προαίρεση , χωρί  
Φ.Π.Α.  αι  ατατί εται μέχρι  αι την  πογραφή το  σ μφωνητι ού91 . 

Σε περίπτωση τροποποίηση  τη  σύμβαση   ατά το άρ ρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
σ νεπάγεται αύ ηση τη  σ μβατι ή  α ία , η ανα έτο σα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 
ανάδοχο να  ατα έσει, μέχρι  αι την  πογραφή τη  τροποποιημένη  σύμβαση , 
σ μπληρωματι ή εγγύηση το ύψο  τη  οποία  ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί το  ποσού τη  
αύ ηση  τη  α ία  τη  σύμβαση , χωρί  ΦΠΑ. 

Οι εγγ ητι έ  επιστολέ   αλή  ε τέλεση  περιλαμβάνο ν  ατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 τη  παρούσα , πλην τη  περ. (η ,  αι επιπρόσ ετα, τον αρι μό  αι τον τίτλο τη  
σχετι ή  σύμβαση  . 
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Η εγγύηση  αλή  ε τέλεση  τη  σύμβαση   αλύπτει σ νολι ά  αι χωρί  δια ρίσει  την 
εφαρμογή όλων των όρων τη  σύμβαση   αι  ά ε απαίτηση τη  ανα έτο σα  αρχή  ή το  
  ρίο  το  έργο  έναντι το  αναδόχο . 

Ο χρόνο  ισχύο  τη  εγγύηση   αλή  ε τέλεση  πρέπει να είναι μεγαλύτερο   ατά τρει  (3  
το λάχιστον μήνε  από το ά ροισμα τη  σ μβατι ή  προ εσμία , τη  ορια ή  προ εσμία   αι 
το  χρόνο   ποχρεωτι ή  σ ντήρηση  το  έργο , σύμφωνα με το άρ ρο 171 το  ν. 4412  αι τα 
έγγραφα τη  παρούσα  σύμβαση . 

Η εγγύηση  αλή  ε τέλεση   αταπίπτει  πέρ τη  ανα έτο σα  αρχή , στην περίπτωση 
παράβαση  από τον ανάδοχο των όρων τη  σύμβαση , όπω  α τή ειδι ότερα ορίζει.  

Οι εγγ ητι έ  επιστολέ   αλή  ε τέλεση ,  αταπίπτο ν με αιτιολογημένη απόφαση τη  
ανα έτο σα  αρχή , η οποία ε δίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση τη  Διε  ύνο σα  
Υπηρεσία .92 

Ειδι ά, σε περίπτωση οριστι οποίηση  τη  απόφαση  έ πτωση  το  αναδόχο , το σύνολο των 
εγγ ήσεων για την  αλή ε τέλεση το  έργο ,  αταπίπτει  πέρ το    ρίο  το  έργο , ω  ειδι ή 
ποινι ή ρήτρα,  αι  ατά μέγιστο μέχρι το  πολειπόμενο προ   ατασ ε ή ποσό τη  σύμβαση   αι 
εφόσον ληφ εί  πόψη προ  επιστροφή αρνητι ό  λογαριασμό .93 

Η εγγύηση  αλή  ε τέλεση , όπω  α τή διαμορφώ η ε  ατόπιν τροποποιήσεων τη  σύμβαση , 
 ατά το άρ ρο 132 το  ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσω  μετά από την έγ ριση τη  τελι ή  
επιμέτρηση  από τη διε  ύνο σα  πηρεσία,  ατά ποσοστό εβδομήντα τοι  ε ατό (70%  τη  
σ νολι ή  α ία .94  

Το σύνολο των εγγ ήσεων  αλή  ε τέλεση  επιστρέφεται χωρί   α  στέρηση, αμέσω  μετά από 
την έγ ριση το  πρωτο όλλο  παραλαβή   αι την έγ ριση το  τελι ού λογαριασμού  το  έργο . 

 

17.2 Εγγύηση  αλή  λειτο ργία  

..........................................95 

 

17. 3 Οι  ρατήσει  τη  παρ. 12 το  άρ ρο  152 το  ν. 4412/2016, περί λογαριασμών  αι 
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντι αταστα ούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερι ά ή ολι ά, με 
ισόποση εγγ ητι ή επιστολή. Οι εγγ ήσει  α τέ  περιορίζονται  ατά ποσοστό πέντε τοι  ε ατό 
(5%  επί τη  α ία  των εργασιών πο  περιλαμβάνονται στι   ποβεβλημένε  στην  πηρεσία 
επιμετρήσει . Η μείωση αποφασίζεται από τη διε  ύνο σα  πηρεσία, ύστερα από αίτηση το  
αναδόχο , η οποία σ νοδεύεται από ειδι ό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχο ν 
 ποβλη εί οι επιμετρήσει .96 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγ ητι έ  επιστολέ  των άρ ρων 15, 16  αι 17 ε δίδονται από πιστωτι ά ή 
χρηματοδοτι ά ιδρύματα ή ασφαλιστι έ  επιχειρήσει   ατά την έννοια των περιπτώσεων β΄  αι 
γ΄ τη  παρ. 1 το  άρ ρο  14 το  ν. 4364/ 2016 (Α΄13  πο  λειτο ργούν νόμιμα στα  ράτη - μέλη 
τη   νωση  ή το  Ε ρωπαϊ ού Οι ονομι ού Χώρο  ή στα  ράτη-μέρη τη  ΣΔΣ  αι έχο ν, 
σύμφωνα με τι  ισχύο σε  διατά ει , το δι αίωμα α τό. Μπορούν, επίση , να ε δίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο το  Ταμείο  Παρα ατα η ών  αι Δανείων με 
παρα ατά εση σε α τό το  αντίστοιχο  χρηματι ού ποσού.97 Αν σ στα εί παρα ατα ή η με 
γραμμάτιο παρα ατά εση  χρεογράφων στο Ταμείο Παρα ατα η ών  αι Δανείων, τα 
το ομερίδια ή μερίσματα πο  λήγο ν  ατά τη διάρ εια τη  εγγύηση  επιστρέφονται μετά τη 
λή η το   στον  πέρ ο  η εγγύηση οι ονομι ό φορέα.  
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17.Α.2 Οι εγγ ητι έ  επιστολέ  ε δίδονται  ατ’ επιλογή το  οι ονομι ού φορέα/αναδόχο  από 
ένα ή περισσότερο   ε δότε  τη  παραπάνω παραγράφο ,  ανε αρτήτω  το  ύψο   των.   
 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους98.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών99 ορίζεται η:  

28/2/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η: 

07/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.100 

 

Αν, για λόγο   ανωτέρα  βία  ή για τεχνι ού  λόγο   δεν διενεργη εί η αποσφράγιση  ατά την 
ορισ είσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα α τή δεν έχει  ποβλη εί  αμία προσφορά, η αποσφράγιση  αι η 
 αταλη τι ή ημερομηνία αντίστοιχα μετατί ενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση τη  
ανα έτο σα  αρχή . Η απόφαση α τή  οινοποιείται στο   προσφέροντε , μέσω τη  
λειτο ργι ότητα  “Επι οινωνία”,  πέντε (5  το λάχιστον εργάσιμε  ημέρε  πριν τη νέα ημερομηνία,  
 αι αναρτάται στο  ΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα τη  ανα έτο σα  αρχή , εφόσον δια έτει,  α ώ   αι 
στον ειδι ό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλε τρονι οί διαγωνισμοί” τη  πύλη  
www.promitheus.gov.gr το  ΕΣΗΔΗΣ. Αν  αι στη νέα α τή ημερομηνία δεν  αταστεί δ νατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν  ποβλη ούν προσφορέ , μπορεί να ορισ εί  αι νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων  ατά τα λοιπά των διατά εων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση πο  
 αι στη νέα α τή ημερομηνία δεν  αταστεί δ νατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν 
 ποβλη ούν προσφορέ , διε άγεται νέα διαδι ασία σύναψη  δημόσια  σύμβαση  για το εν λόγω 
έργο με την ε  νέο  τήρηση όλων των διατ πώσεων δημοσιότητα  πο  προβλέπονται στι  
διατά ει  το  παρόντο  (επαναληπτι ό  διαγωνισμό , σύμφωνα με τι  διατά ει  το  άρ ρο  98 
παρ. 1 περ. α το  ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1  ά ε  ποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον σ μμετέχοντα στον διαγωνισμό  ατά τη διάτα η 
το  άρ ρο  97 το  ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών101, από την ημερομηνία λή η  
τη  προ εσμία   ποβολή  των προσφορών. 

19.2 Προσφορά πο  ορίζει χρόνο ισχύο  μι ρότερο από α τόν πο  προβλέπεται στο παρόν 
απορρίπτεται ω  μη  ανονι ή102. 
 

19.3 Η ανα έτο σα αρχή μπορεί, πριν τη λή η το  χρόνο  ισχύο  τη  προσφορά , να ζητά από 
το   προσφέροντε  να παρατείνο ν τη διάρ εια ισχύο  τη  προσφορά  το    αι τη  εγγύηση  
σ μμετοχή .  ατ’ ανώτατο όριο για χρονι ό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 .  
Μετά από τη λή η  αι το  παραπάνω ανώτατο  χρονι ού ορίο  παράταση  ισχύο  τη  
προσφορά , τα αποτελέσματα τη  παρούσα  διαδι ασία  ανά εση  ματαιώνονται, ε τό  αν η 
ανα έτο σα αρχή  ρίνει,  ατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η σ νέχιση τη  διαδι ασία  
ε  πηρετεί το δημόσιο σ μφέρον, οπότε οι οι ονομι οί φορεί  πο  σ μμετέχο ν στη διαδι ασία 
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μπορούν να επιλέ ο ν να παρατείνο ν την προσφορά το  , εφόσον το   ζητη εί πριν από την 
πάροδο το  ανωτέρω ανώτατο  ορίο  παράταση  τη  προσφορά  το  . Η διαδι ασία ανά εση  
σ νεχίζεται με όσο   παρέτειναν τι  προσφορέ  το    αι απο λείονται οι λοιποί οι ονομι οί 
φορεί . 
 
19.4 Αν λή ει ο χρόνο  ισχύο  των προσφορών  αι δεν ζητη εί παράταση τη  προσφορά , η 
ανα έτο σα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή τη , εφόσον η ε τέλεση τη  σύμβαση  
ε  πηρετεί το δημόσιο σ μφέρον, να ζητήσει, ε  των  στέρων, από το   οι ονομι ού  φορεί  
πο  σ μμετέχο ν στη διαδι ασία να παρατείνο ν τον χρόνο ισχύο  τη  προσφορά  το  ,   α ώ  
 αι τη  εγγύηση  σ μμετοχή , οπότε η διαδι ασία σ νεχίζεται με το   οι ονομι ού  φορεί , οι 
οποίοι προέβησαν στι  ανωτέρω ενέργειε . 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρούσα Δια ήρ  η αναρτή η ε στο  ΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα τη  παρούσα  διαδι ασία  δημόσια  σύμβαση   αταχωρή η αν στο σχετι ό 
ηλε τρονι ό χώρο το  ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  ργα με Σ στημι ό Αύ οντα Αρι μό: 195681,  αι 
αναρτή η αν στη Διαδι τ α ή Πύλη (www.promitheus.gov.gr  το  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
3. Στην ιστοσελίδα τη  ανα έτο σα  αρχή  (www.dimos-lixouriou.gr), αναρτάται σχετι ή 
ενημέρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ ρο 2 τη  παρούσα .  

 
4. Περίληψη τη  παρούσα  Δια ήρ  η  δημοσιεύεται στον Ελληνι ό Τύπο103, σύμφωνα με το 
άρ ρο 66 ν. 4412/2016  αι αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έ οδα των ε  τη   είμενη  νομο εσία  απαραίτητων δημοσιεύσεων τη  περίληψη  τη  
δημοπρασία  στην οποία αναδείχ η ε ανάδοχο , βαρύνο ν τον ίδιο  αι εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμή  το  έργο .  Τα έ οδα δημοσιεύσεων των τ χόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανά εση το  ίδιο  έργο ,  α ώ   αι τα έ οδα των μη απαραίτητων ε  το  νόμο  
δημοσιεύσεων βαρύνο ν την ανα έτο σα αρχή  αι  αταβάλλονται από τι  πιστώσει  το  έργο . 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης104 
 

Δεν ισχύει για την παρούσα δια ήρ  η.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατί εται βάσει το   ριτηρίο  το  άρ ρο  14 τη  παρούσα , σε προσφέροντα ο οποίο  
δεν απο λείεται από τη σ μμετοχή βάσει τη  παρ. Α το  άρ ρο  22 τη  παρούσα   αι πληροί τα 
 ριτήρια επιλογή  των παρ. Β, Γ, Δ  αι Ε το  άρ ρο  22 τη  παρούσα . 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δι αίωμα σ μμετοχή  έχο ν φ σι ά ή νομι ά πρόσωπα, ή ενώσει  α τών 105   πο  
δραστηριοποιούνται στην  ατηγορία/ε  έργο  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ»  106 σύμφωνα με τα άρθρα 22Γ. & 
22.Δ.  αι πο  είναι εγ ατεστημένα σε107: 
α  σε  ράτο -μέλο  τη   νωση , 
β  σε  ράτο -μέλο  το  Ε ρωπαϊ ού Οι ονομι ού Χώρο  (Ε.Ο.Χ. , 
γ  σε τρίτε  χώρε  πο  έχο ν  πογράψει  αι   ρώσει τη ΣΔΣ, στο βα μό πο  η  πό ανά εση δημόσια 
σύμβαση  αλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6  αι 7108  αι τι  γενι έ  σημειώσει  το  
σχετι ού με την  νωση Προσαρτήματο  I τη  ω  άνω Σ μφωνία ,  α ώ   αι 
δ  σε τρίτε  χώρε  πο  δεν εμπίπτο ν στην περίπτωση γ΄ τη  παρούσα  παραγράφο   αι έχο ν 
σ νάψει διμερεί  ή πολ μερεί  σ μφωνίε  με την  νωση σε  έματα διαδι ασιών ανά εση  δημοσίων 
σ μβάσεων. 
 
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 Οι ονομι ό  φορέα  σ μμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ω  μέλο  ένωση 110, 
 
21.3 Οι ενώσει  οι ονομι ών φορέων σ μμετέχο ν  πό το   όρο   των παρ. 2, 3  αι 4 το  άρ ρο  19 
 αι των παρ. 1 (γ   αι (ε   το  άρ ρο  76  το  ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τι  εν λόγω ενώσει  να περιβλη ούν σ γ ε ριμένη νομι ή μορφή για την  ποβολή 
προσφορά . Σε περίπτωση πο  η ένωση αναδειχ εί ανάδοχο  η νομι ή τη  μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια πο  να ε ασφαλίζεται η ύπαρ η ενό   αι μοναδι ού φορολογι ού μητρώο  για την ένωση (πχ 
 οινοπρα ία . 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντε  πρέπει να ι ανοποιούν όλα τα  ριτήρια ποιοτι ή  επιλογή .  

Στην περίπτωση ένωση  οι ονομι ών φορέων, ισχύο ν τα ε ή  : 

- αναφορι ά με τι  απαιτήσει  το  άρ ρο  22 Α τη  παρούσα , α τέ   α πρέπει να ι ανοποιούνται 
από  ά ε μέλο  τη  ένωση   

- αναφορι ά με τι  απαιτήσει  το  άρ ρο  22.Β τη  παρούσα ,  ά ε μέλο  τη  ένωση   α πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετι ό επαγγελματι ό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδι ότερα στο ω  άνω 
άρ ρο, το λάχιστον σε μια από τι   ατηγορίε  πο  αφορά στο  πό ανά εση έργο. Περαιτέρω, 
α ροιστι ά πρέπει να  αλύπτονται όλε  οι  ατηγορίε  το  έργο .  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

 ά ε προσφέρων αποκλείεται από τη σ μμετοχή στην παρούσα διαδι ασία σύναψη  σύμβαση , 
εφόσον σ ντρέχει στο πρόσωπό το  (αν πρό ειται για μεμονωμένο φ σι ό ή νομι ό πρόσωπο  ή σε 
ένα από τα μέλη το  (αν πρό ειται περί ένωση  οι ονομι ών φορέων  ένα  από το   λόγο   των 
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παρα άτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν  πάρχει ει  βάρο  το  αμετά λητη111  αταδι αστι ή απόφαση για ένα από τα 
α όλο  α  εγ λήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω  α τή ορίζεται στο άρ ρο 2 τη  απόφαση -πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ το  Σ μβο λίο  τη  24η  Ο τωβρίο  2008, για την  αταπολέμηση το  οργανωμένο  
εγ λήματο (ΕΕ L 300 τη  11.11.2008 σ.42 ,  αι τα εγ λήματα το  άρ ρο  187 το  Ποινι ού  ώδι α 
(εγ ληματι ή οργάνωση , 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπω  ορίζεται στο άρ ρο 3 τη  σύμβαση  περί τη   αταπολέμηση  τη  
δωροδο ία , στην οποία ενέχονται  πάλληλοι των Ε ρωπαϊ ών  οινοτήτων ή των  ρατών-μελών 
τη   νωση  (ΕΕ C 195 τη  25.6.1997, σ. 1   αι στην παρ. 1 το  άρ ρο  2 τη  απόφαση -πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ το  Σ μβο λίο  τη  22α  Ιο λίο  2003, για την  αταπολέμηση τη  δωροδο ία  στον 
ιδιωτι ό τομέα (ΕΕ L 192 τη  31.7.2003, σ. 54 ,  α ώ   αι όπω  ορίζεται στο ε νι ό δί αιο το  
οι ονομι ού φορέα,  αι τα εγ λήματα των άρ ρων 159Α (δωροδο ία πολιτι ών προσώπων , 236 
(δωροδο ία  παλλήλο  , 237 παρ. 2-4 (δωροδο ία δι αστι ών λειτο ργών , 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροή  – μεσάζοντε  , 396 παρ. 2 (δωροδο ία στον ιδιωτι ό τομέα  το  Ποινι ού  ώδι α, 

γ) απάτη, ει  βάρο  των οι ονομι ών σ μφερόντων τη   νωση   ατά την έννοια των άρ ρων 3  αι 
4 τη  Οδηγία  (ΕΕ  2017/1371 το  Ε ρωπαϊ ού  οινοβο λίο   αι το  Σ μβο λίο  τη  5η  Ιο λίο  
2017 σχετι ά με την  αταπολέμηση, μέσω το  ποινι ού δι αίο , τη  απάτη  ει  βάρο  των 
οι ονομι ών σ μφερόντων τη   νωση  (L 198/28.07.2017   αι τα εγ λήματα των άρ ρων 159Α 
(δωροδο ία πολιτι ών προσώπων , 216 (πλαστογραφία , 236 (δωροδο ία  παλλήλο  , 237 παρ. 2-4 
(δωροδο ία δι αστι ών λειτο ργών , 242 (ψε δή  βεβαίωση, νό ε ση  .λπ.  374 (δια ε ριμένη 
 λοπή , 375 ( πε αίρεση , 386 (απάτη , 386Α (απάτη με  πολογιστή , 386Β (απάτη σχετι ή με τι  
επιχορηγήσει  , 390 (απιστία  το  Ποινι ού  ώδι α  αι των άρ ρων 155 επ. το  Ε νι ού 
Τελωνεια ού  ώδι α (ν. 2960/2001, Α’ 265 , όταν α τά στρέφονται  ατά των οι ονομι ών 
σ μφερόντων τη  Ε ρωπαϊ ή   νωση  ή σ νδέονται με την προσβολή α τών των σ μφερόντων, 
 α ώ   αι τα εγ λήματα των άρ ρων 23 (διασ νορια ή απάτη σχετι ά με τον ΦΠΑ   αι 24 
(επι ο ρι έ  διατά ει  για την ποινι ή προστασία των οι ονομι ών σ μφερόντων τη  Ε ρωπαϊ ή  
 νωση   το  ν. 4689/2020 (Α’ 103 , 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομο ρατι έ  δραστηριότητε , όπω  
ορίζονται, αντιστοίχω , στα άρ ρα 3-4  αι 5-12 τη  Οδηγία  (ΕΕ  2017/541 το  Ε ρωπαϊ ού 
 οινοβο λίο   αι το  Σ μβο λίο  τη  15η  Μαρτίο  2017, για την  αταπολέμηση τη  τρομο ρατία  
 αι την αντι ατάσταση τη  απόφαση -πλαισίο  2002/475/ΔΕΥ το  Σ μβο λίο   αι για την 
τροποποίηση τη  απόφαση  2005/671/ΔΕΥ το  Σ μβο λίο  (ΕΕ L 88/31.03.2017   ή η ι ή 
α το ργία ή σ νέργεια ή απόπειρα διάπρα η  εγ λήματο , όπω  ορίζονται στο άρ ρο 14 α τή ,  αι 
τα εγ λήματα των άρ ρων 187Α  αι 187Β το  Ποινι ού  ώδι α,  α ώ   αι τα εγ λήματα των 
άρ ρων 32-35 το  ν. 4689/2020 (Α’103 , 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τη  τρομο ρατία , 
όπω  α τέ  ορίζονται στο άρ ρο 1 τη  Οδηγία  (ΕΕ  2015/849 το  Ε ρωπαϊ ού  οινοβο λίο   αι 
το  Σ μβο λίο  τη  20η  Μαΐο   2015, σχετι ά με την πρόληψη τη  χρησιμοποίηση  το  
χρηματοπιστωτι ού σ στήματο  για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε  δραστηριότητε  ή για 
τη χρηματοδότηση τη  τρομο ρατία , την τροποποίηση το   ανονισμού (ΕΕ  αρι μ. 648/2012 το  
Ε ρωπαϊ ού  οινοβο λίο   αι το  Σ μβο λίο ,  αι την  ατάργηση τη  οδηγία  2005/60/Ε  το  
Ε ρωπαϊ ού  οινοβο λίο   αι το  Σ μβο λίο   αι τη  οδηγία  2006/70/Ε  τη  Επιτροπή  (ΕΕ L 
141/05.06.2015   αι τα εγ λήματα των άρ ρων 2  αι 39 το  ν. 4557/2018 (Α’ 139 ,  , 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπω  ορίζονται στο άρ ρο 2 τη  
Οδηγία  2011/36/ΕΕ το  Ε ρωπαϊ ού  οινοβο λίο   αι το  Σ μβο λίο  τη  5η  Απριλίο  2011, για 
την πρόληψη  αι την  αταπολέμηση τη  εμπορία  αν ρώπων  αι για την προστασία των   μάτων 
τη ,  α ώ   αι για την αντι ατάσταση τη  απόφαση -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ το  Σ μβο λίο  (ΕΕ L 
101 τη  15.4.2011, σ. 1 ,  αι τα εγ λήματα το  άρ ρο  323Α το  Ποινι ού  ώδι α (εμπορία 
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αν ρώπων . Ο οι ονομι ό  φορέα  απο λείεται επίση  όταν το πρόσωπο ει  βάρο  το  οποίο  
ε δό η ε αμετά λητη  αταδι αστι ή απόφαση είναι μέλο  το  διοι ητι ού, διε   ντι ού ή 
εποπτι ού οργάνο  το  εν λόγω οι ονομι ού φορέα ή έχει ε ο σία ε προσώπηση , λήψη  
αποφάσεων ή ελέγχο  σε α τό. 

Η  ποχρέωση το  προηγούμενο  εδαφίο  αφορά: 

α  Στι  περιπτώσει  εταιρειών περιορισμένη  ε  ύνη  (Ε.Π.Ε. , προσωπι ών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.   αι 
Ιδιωτι ών  εφαλαιο χι ών Εταιρειών ( Ι. .Ε  , το   διαχειριστέ . 

β  Στι  περιπτώσει  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.  τον Διε  ύνοντα Σύμβο λο, τα μέλη το  Διοι ητι ού 
Σ μβο λίο ,  α ώ   αι τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση το  Διοι ητι ού Σ μβο λίο  έχει 
ανατε εί το σύνολο τη  διαχείριση   αι ε προσώπηση  τη  εταιρεία . 
 
γ  Στι  περιπτώσει  των σ νεταιρισμών, τα μέλη το  Διοι ητι ού Σ μβο λίο , ή 

δ  στι   πόλοιπε  περιπτώσει  νομι ών προσώπων, τον,  ατά περίπτωση, νόμιμο  ε πρόσωπο112. 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει α ετήσει τι   ποχρεώσει  το  όσον αφορά στην  αταβολή φόρων ή 
εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση   αι α τό έχει διαπιστω εί από δι αστι ή ή διοι ητι ή απόφαση με 
τελεσίδι η  αι δεσμε τι ή ισχύ, σύμφωνα με διατά ει  τη  χώρα  όπο  είναι εγ ατεστημένο  ή την 
ε νι ή νομο εσία  ή/ αι  

β) η ανα έτο σα αρχή μπορεί να αποδεί ει με τα  ατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει α ετήσει τι  
 ποχρεώσει  το  όσον αφορά την  αταβολή φόρων ή εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση . 

Αν ο προσφέρων είναι  λληνα  πολίτη  ή έχει την εγ ατάστασή το  στην Ελλάδα, οι  ποχρεώσει  
το  πο  αφορούν τι  εισφορέ   οινωνι ή  ασφάλιση   αλύπτο ν, τόσο την  ύρια, όσο  αι την 
επι ο ρι ή ασφάλιση. 

Οι  ποχρεώσει  των περ. α’  αι β’  εωρείται ότι δεν έχο ν α ετη εί εφόσον δεν έχο ν  αταστεί 
λη ιπρό εσμε  ή εφόσον α τέ  έχο ν  παχ εί σε δεσμε τι ό δια ανονισμό πο  τηρείται. 

Δεν απο λείεται ο προσφέρων, όταν έχει ε πληρώσει τι   ποχρεώσει  το , είτε  αταβάλλοντα  το   
φόρο   ή τι  εισφορέ   οινωνι ή  ασφάλιση  πο  οφείλει, σ μπεριλαμβανομένων,  ατά περίπτωση, 
των δεδο λε μένων τό ων ή των προστίμων, είτε  παγόμενο  σε δεσμε τι ό δια ανονισμό για την 
 αταβολή το  , στο μέτρο πο  τηρεί το   όρο   το  δεσμε τι ού  ανονισμού113 

22.A.3  α)  ατ’ ε αίρεση, για το   πιο  άτω επιτα τι ού  λόγο   δημόσιο  σ μφέροντο ............114 
(όπω  δημόσια   γεία  ή προστασία  το  περιβάλλοντο , οι οποίοι σ μπληρώνονται από την 
ανα έτο σα αρχή   δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1  αι 22.A.2. 

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

β)  ατ’ ε αίρεση, όταν ο απο λεισμό  είναι σαφώ  δ σανάλογο , ιδίω  όταν μόνο μι ρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση  δεν έχο ν  αταβλη εί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώ η ε σχετι ά με το α ριβέ  ποσό πο  οφείλεται λόγω α έτηση  των  ποχρεώσεών το  όσον 
αφορά στην  αταβολή φόρων ή εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση  σε χρόνο  ατά τον οποίο δεν είχε 
τη δ νατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελε ταίο εδάφιο τη  περ. β' τη  παρ. 2 το  άρ ρο  73 
ν. 4412/2016, πριν από την ε πνοή τη  προ εσμία   ποβολή  προσφορά  το  άρ ρο  18 τη  
παρούσα , δεν εφαρμόζεται 115η παράγραφο  22.Α.2. 

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

(α) έχει α ετήσει τι   ποχρεώσει  πο  προβλέπονται στην παρ. 2 το  άρ ρο  18 το  ν. 4412/2016, 
περί αρχών πο  εφαρμόζονται στι  διαδι ασίε  σύναψη  δημοσίων σ μβάσεων,                    

(β) εάν ο οι ονομι ό  φορέα  τελεί  πό πτώχε ση ή έχει  παχ εί σε διαδι ασία  ειδι ή  ε  α άριση  
ή τελεί  πό αναγ αστι ή διαχείριση από ε  α αριστή ή από το δι αστήριο ή έχει  παχ εί σε 
διαδι ασία πτωχε τι ού σ μβιβασμού ή έχει αναστείλει τι  επιχειρηματι έ  το  δραστηριότητε  ή 
έχει  παχ εί σε διαδι ασία ε  γίανση   αι δεν τηρεί το   όρο   α τή  ή εάν βρίσ εται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη  ατάσταση προ ύπτο σα από παρόμοια διαδι ασία, προβλεπόμενη σε ε νι έ  
διατά ει  νόμο .  

Η ανα έτο σα αρχή μπορεί να μην απο λείει έναν οι ονομι ό φορέα, ο οποίο  βρίσ εται σε μια ε  
των  αταστάσεων πο  αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση,  πό την προϋπό εση ότι η 
ανα έτο σα αρχή έχει αποδεί ει ότι ο εν λόγω φορέα  είναι σε  έση να ε τελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντα   πόψη τι  ισχύο σε  διατά ει   αι τα μέτρα για τη σ νέχιση τη  επιχειρηματι ή  το  
λειτο ργία  (παρ. 5 άρ ρο  73 το  ν. 4412/2016 , 117 

(γ) εάν, με την επιφύλα η τη  παραγράφο  3β το  άρ ρο  44 το  ν. 3959/2011(Α΄93 , περί ποινι ών 
  ρώσεων  αι άλλων διοι ητι ών σ νεπειών, η ανα έτο σα αρχή δια έτει επαρ ώ  εύλογε  
ενδεί ει  πο  οδηγούν στο σ μπέρασμα ότι ο οι ονομι ό  φορέα  σ νήψε σ μφωνίε  με άλλο   
οι ονομι ού  φορεί  με στόχο τη στρέβλωση το  ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία  ατάσταση σύγ ρο ση  σ μφερόντων  ατά την έννοια το  άρ ρο  24 το  ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να  εραπε  εί αποτελεσματι ά με άλλα, λιγότερο παρεμβατι ά, μέσα, 

(ε) εάν μία  ατάσταση στρέβλωση  το  ανταγωνισμού από την πρότερη σ μμετοχή των οι ονομι ών 
φορέων  ατά την προετοιμασία τη  διαδι ασία  σύναψη  σύμβαση , σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρ ρο 48 το  ν. 4412/2016, δεν μπορεί να  εραπε  εί με άλλα, λιγότερο παρεμβατι ά, μέσα, 

(στ) εάν ο οι ονομι ό  φορέα  έχει επιδεί ει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια  ατά την 
ε τέλεση ο σιώδο   απαίτηση  στο πλαίσιο προηγούμενη  δημόσια  σύμβαση , προηγούμενη  
σύμβαση  με ανα έτοντα φορέα ή προηγούμενη  σύμβαση  παραχώρηση  πο  είχε ω  αποτέλεσμα 
την πρόωρη  αταγγελία τη  προηγούμενη  σύμβαση , αποζημιώσει  ή άλλε  παρόμοιε    ρώσει , 

(ζ) εάν ο οι ονομι ό  φορέα  έχει  ρι εί ένοχο  ε  προ έσεω  σοβαρών  απατηλών δηλώσεων,  ατά 
την παροχή των πληροφοριών πο  απαιτούνται για την ε α ρίβωση τη  απο σία  των λόγων 
απο λεισμού ή την πλήρωση των  ριτηρίων επιλογή , έχει απο ρύψει τι  πληροφορίε  α τέ  ή δεν 
είναι σε  έση να προσ ομίσει τα δι αιολογητι ά πο  απαιτούνται  ατ’ εφαρμογή το  άρ ρο  79 το  
ν. 4412/2016, περί Ε ρωπαϊ ού Ενιαίο  Εγγράφο  Σύμβαση ,  α ώ   αι το  άρ ρο  23 τη  
παρούσα , 

(η) εάν ο οι ονομι ό  φορέα  επιχείρησε να επηρεάσει με α έμιτο τρόπο τη διαδι ασία λήψη  
αποφάσεων τη  ανα έτο σα  αρχή , να απο τήσει εμπιστε τι έ  πληροφορίε  πο  ενδέχεται να το  
αποφέρο ν α έμιτο πλεονέ τημα στη διαδι ασία σύναψη  σύμβαση  ή να παράσχει με απατηλό 
τρόπο παραπλανητι έ  πληροφορίε  πο  ενδέχεται να επηρεάσο ν ο σιωδώ  τι  αποφάσει  πο  
αφορούν τον απο λεισμό, την επιλογή ή την ανά εση, 

(θ) εάν ο οι ονομι ό  φορέα  έχει διαπρά ει σοβαρό επαγγελματι ό παράπτωμα, το οποίο  έτει σε 
αμφιβολία την α εραιότητά το . 

22.Α.5.  Απο λείεται από τη σ μμετοχή στη διαδι ασία σύναψη  δημόσια  σύμβαση  (διαγωνισμό , 
οι ονομι ό  φορέα  εάν σ ντρέχο ν οι προϋπο έσει  εφαρμογή  τη  παρ. 4 το  άρ ρο  8 το  ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 118 

Οι  ποχρεώσει  τη  παρούση  αφορούν στι  ανών με  εταιρείε  πο   ποβάλλο ν προσφορά 
α τοτελώ  ή ω  μέλη ένωση  ή πο  σ μμετέχο ν στο μετοχι ό  εφάλαιο άλλο  νομι ού προσώπο  
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πο   ποβάλλει προσφορά ή σε νομι ά πρόσωπα τη  αλλοδαπή   πο  αντιστοιχούν σε ανών μη 
εταιρεία. 
 
Ε αιρούνται τη   ποχρέωση  α τή :  

α) οι εισηγμένε  στα χρηματιστήρια  ρατών-μελών τη  Ε ρωπαϊ ή   νωση  ή το  Οργανισμού 
Οι ονομι ή  Σ νεργασία   αι Ανάπτ  η  (Ο.Ο.Σ.Α.  εταιρείε ,  

β) οι εταιρείε , τα δι αιώματα ψήφο  των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερε  επιχειρήσει  
επενδύσεων (investment firms , εταιρείε  διαχείριση   εφαλαίων/ενεργητι ού (asset/fund 
managers  ή εταιρείε  διαχείριση   εφαλαίων επιχειρηματι ών σ μμετοχών (private equity firms , 
 πό την προϋπό εση ότι οι τελε ταίε  α τέ  εταιρείε  ελέγχο ν, σ νολι ά ποσοστό πο   περβαίνει 
το εβδομήντα πέντε τοι  ε ατό (75%  των δι αιωμάτων ψήφων  αι είναι εποπτε όμενε  από 
Επιτροπέ   εφαλαιαγορά  ή άλλε  αρμόδιε  χρηματοοι ονομι έ  αρχέ   ρατών μελών τη  
Ε ρωπαϊ ή   νωση  ή το  Ο.Ο.Σ.Α.119 

22.Α.6. Η ανα έτο σα αρχή απο λείει οι ονομι ό φορέα σε οποιοδήποτε χρονι ό σημείο  ατά τη 
διάρ εια τη  διαδι ασία  σύναψη  σύμβαση , όταν αποδει νύεται ότι α τό  βρίσ εται λόγω πρά εων 
ή παραλείψεων α τού είτε πριν είτε  ατά τη διαδι ασία, σε μία από τι  περιπτώσει  των 
προηγούμενων παραγράφων. 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. Οι ονομι ό  φορέα  πο  εμπίπτει σε μια από τι   αταστάσει  πο  αναφέρονται στι  
παραγράφο   22.Α.1  αι 22.Α.4122, ε τό  από την περίπτωση β, μπορεί να προσ ομίζει στοιχεία123 
προ ειμένο  να αποδεί ει ότι τα μέτρα πο  έλαβε επαρ ούν για να αποδεί ο ν την α ιοπιστία το , 
παρότι σ ντρέχει ο σχετι ό  λόγο  απο λεισμού. Για τον σ οπό α τόν, ο οι ονομι ό  φορέα  
αποδει νύει ότι έχει  αταβάλει ή έχει δεσμε  εί να  αταβάλει αποζημίωση για ζημίε  πο  
προ λή η αν από το ποινι ό αδί ημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διε  ρινίσει τα γεγονότα  αι τι  
περιστάσει  με ολο ληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού σ νεργασία  με τι  ερε νητι έ  αρχέ ,  αι έχει 
λάβει σ γ ε ριμένα τεχνι ά  αι οργανωτι ά μέτρα,  α ώ   αι μέτρα σε επίπεδο προσωπι ού 
 ατάλληλα για την αποφ γή περαιτέρω ποινι ών αδι ημάτων ή παραπτωμάτων. 124 Τα μέτρα πο  
λαμβάνονται από το   οι ονομι ού  φορεί  α ιολογούνται σε σ νάρτηση με τη σοβαρότητα  αι τι  
ιδιαίτερε  περιστάσει  το  ποινι ού αδι ήματο  ή το  παραπτώματο . Εάν τα στοιχεία  ρι ούν 
επαρ ή, ο εν λόγω οι ονομι ό  φορέα  δεν απο λείεται από τη διαδι ασία σύναψη  σύμβαση . Αν τα 
μέτρα  ρι ούν ανεπαρ ή, γνωστοποιείται στον οι ονομι ό φορέα το σ επτι ό τη  απόφαση  α τή . 
Οι ονομι ό  φορέα  πο  έχει απο λειστεί, σύμφωνα με τι   είμενε  διατά ει , με τελεσίδι η 
απόφαση, από τη σ μμετοχή σε διαδι ασίε  σύναψη  σύμβαση  ή ανά εση  παραχώρηση  δεν 
μπορεί να  άνει χρήση τη  ανωτέρω δ νατότητα   ατά την περίοδο το  απο λεισμού πο  ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση τη  επάρ εια  ή μη των επανορ ωτι ών μέτρων  ατά την 
προηγούμενη παράγραφο ε δίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στι  παρ. 8  αι 9 το  άρ ρο  73 το  ν. 
4412/2016. 125 

22.Α.9. Οι ονομι ό  φορέα , σε βάρο  το  οποίο  έχει επιβλη εί η  ύρωση το  οριζόντιο  
απο λεισμού σύμφωνα με τι   είμενε  διατά ει ,  αι για το χρονι ό διάστημα πο  α τή ορίζει 
απο λείεται από την παρούσα διαδι ασία σύναψη  τη  σύμβαση . 
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 126 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την  αταλληλότητα για την άσ ηση τη  επαγγελματι ή  δραστηριότητα , απαιτείται  οι 
οι ονομι οί φορεί  να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετι ό επαγγελματι ό μητρώο πο  τηρείται στο 
 ράτο  εγ ατάστασή  το  . Ειδι ά οι προσφέροντε  πο  είναι εγ ατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.  για το 
χρονι ό διάστημα πο  ε α ολο  ούν να ισχύο ν οι μεταβατι έ  διατά ει  το  άρ ρο  65 το  π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων Δημόσιων  ργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. , από την έναρ η 
ισχύο  το  τελε ταίο  ή στα Μητρώα Περιφερεια ών Ενοτήτων127, ανά περίπτωση, στην 
 ατηγορία/-ιε  έργο  το  άρ ρο  21 τη  παρούσα 128. Οι προσφέροντε  πο  είναι εγ ατεστημένοι σε 
 ράτο  μέλο  τη  Ε ρωπαϊ ή   νωση  απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα το  
παραρτήματο  ΧΙ το  Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια129 

Ο οι ονομι ό  φορέα  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να δια έτει ίδια  εφάλαια, πάγια στοιχεία  αι ελάχιστο 
 ύ λο εργασιών τελε ταία  τριετία, όπω  ορίζονται στο άρ ρο 51 το  Π.Δ. 71/2019 (ΦΕ 112/Α/03-
07-2019 ,  αι σ γ ε ριμένα σύμφωνα με την παρ. 10 το  άρ ρο  51 το  Π.Δ. α τού. 

Τονίζεται ότι κάθε παραπομπή στο Π.Δ. 71/2019 (ΦΕ 112/Α/03-07-2019) του παρόντος άρθρου 
αποσκοπεί στον προσδιορισμό και στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα 
διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της 
παρούσας δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της 
εγγραφής τους σε τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. 

 
Σε περίπτωση ένωση  οι ονομι ών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστε  απαιτήσει   αλύπτονται 
α ροιστι ά από τα μέλη τη  ένωση .  

 

Ειδι ά οι εργοληπτι έ  επιχειρήσει  πο  είναι εγγεγραμμένε  στο ΜΕΕΠ, για το χρονι ό διάστημα πο  
ε α ολο  ούν να ισχύο ν οι μεταβατι έ  διατά ει  το  άρ ρο  65 το  π.δ. 71/2019, δεν  α πρέπει να 
 περβαίνο ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανε τέλεστο   πολοίπο  εργολαβι ών σ μβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 20 παρ. 4 το  ν. 3669/2008, όπω  ισχύει. 

Μετά από τη λή η των ω  άνω μεταβατι ών διατά εων  αι την πλήρη έναρ η ισχύο  το  π.δ 
71/2019, οι εργοληπτι έ  επιχειρήσει  πο  είναι εγγεγραμμένε  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν  α πρέπει να 
 περβαίνο ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανε τέλεστο   πολοίπο  εργολαβι ών σ μβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 64 α τού. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα130 

Α) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας για να εκτελέσουν τη 

σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 και το άρθρο 76 παρ. 3. α) του 

Ν.4412/2016. 

Ο οι ονομι ό  φορέα  πρέπει να δια έτει στην  ατηγορία:  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 

(α  την ελάχιστη στελέχωση, όπω  ορίζεται στο άρ ρο 52 το  Π.Δ. 71/2019 (ΦΕ  112/Α/03-07-
2019 ,  αι σ γ ε ριμένα σύμφωνα με την παρ. 1α  το  άρ ρο  52 το  Π.Δ. α τού, ήτοι:  

έναν (1  τεχνι ό Μ.Ε. . Α΄ βα μίδα ,  αι  

(β  δεν απαιτούνται τα ελάχιστα όρια εμπειρία , όπω  ορίζονται στο άρ ρο 53 το  Π.Δ. 71/2019 
(ΦΕ  112/Α/03-07-2019 ,  αι σ γ ε ριμένα σύμφωνα με την παρ. 2 το  άρ ρο  53 το  Π.Δ. α τού. 

Β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς να διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
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και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

 

Τονίζεται ότι κάθε παραπομπή στο Π.Δ. 71/2019 (ΦΕ 112/Α/03-07-2019) του παρόντος άρθρου 
αποσκοπεί  στον προσδιορισμό και στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα 
διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της 
παρούσας δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της 
εγγραφής τους σε τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. Για παράδειγμα ο όρος «ένας (1) Τεχνικός (μηχανικός) ΜΕΚ Δ΄ 
βαθμίδας» είναι ισοδύναμος με «έναν (1) τεχνικό (μηχανικό) με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία». 

 
Σε περίπτωση ένωση  οι ονομι ών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστε  απαιτήσει   αλύπτονται 
α ροιστι ά από τα μέλη τη  ένωση .  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης131 

Δεν απαιτούνται. 

 

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

Όσον αφορά τα  ριτήρια τη  οι ονομι ή   αι χρηματοοι ονομι ή  επάρ εια   αι τα  ριτήρια σχετι ά 
με την τεχνι ή  αι επαγγελματι ή ι ανότητα, ένα  οι ονομι ό  φορέα  μπορεί, να στηρίζεται στι  
ι ανότητε  άλλων φορέων, ασχέτω  τη  νομι ή  φύση  των δεσμών το  με α τού . Στην περίπτωση 
α τή, αποδει νύο ν ότι  α έχο ν στη διά εσή το   το   αναγ αίο   πόρο  , με την προσ όμιση τη  
σχετι ή  δέσμε ση  των φορέων στην ι ανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα  ριτήρια πο  σχετίζονται με το   τίτλο   σπο δών  αι τα επαγγελματι ά προσόντα 
πο  ορίζονται στην περίπτωση στ το  Μέρο   ΙΙ το  Παραρτήματο  ΧΙΙ το  Προσαρτήματο  Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετι ή επαγγελματι ή εμπειρία, οι οι ονομι οί φορεί , μπορούν να βασίζονται 
στι  ι ανότητε  άλλων φορέων μόνο εάν οι τελε ταίοι  α ε τελέσο ν τι  εργασίε  ή τι   πηρεσίε  για 
τι  οποίε  απαιτούνται οι σ γ ε ριμένε  ι ανότητε . 

Όταν ο οι ονομι ό  φορέα  στηρίζεται στι  ι ανότητε  άλλων φορέων όσον αφορά τα  ριτήρια πο  
σχετίζονται με την οι ονομι ή  αι χρηματοοι ονομι ή επάρ εια, ο οι ονομι ό  φορέα   αι α τοί οι 
φορεί  είναι από  οινού  πεύ  νοι132 για την ε τέλεση τη  σύμβαση . 

Στην περίπτωση ένωση  οι ονομι ών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στι  ι ανότητε  των 
σ μμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα  ριτήρια τη  οι ονομι ή   αι 
χρηματοοι ονομι ή  επάρ εια   αι τα  ριτήρια σχετι ά με την τεχνι ή  αι επαγγελματι ή 
ι ανότητα . 
 
Η ανα έτο σα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ ρο 23 τη  παρούσα , εάν οι φορεί , 
στι  ι ανότητε  των οποίων προτί εται να στηριχ εί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετι ά  ριτήρια 
επιλογή   αι, εάν σ ντρέχο ν λόγοι απο λεισμού  ατά τα οριζόμενα στην παρούσα δια ήρ  η.  
 
Η ανα έτο σα αρχή απαιτεί από τον οι ονομι ό φορέα να αντι αταστήσει έναν φορέα πο  δεν 
πληροί σχετι ό  ριτήριο επιλογή  ή για τον οποίο σ ντρέχο ν οι λόγοι απο λεισμού το  άρ ρο  22.Α 
τη  παρούσα . 
 
Η αντι ατάσταση το  φορέα, στι  ι ανότητε  το  οποίο  στηρίζεται ο οι ονομι ό  φορέα  πο  δεν 
πληροί σχετι ό  ριτήριο επιλογή   ή για τον οποίον σ ντρέχο ν λόγοι απο λεισμού τη  παρούσα , 
γίνεται  ατόπιν πρόσ ληση  προ  τον οι ονομι ό φορέα, εντό  τριάντα (30  ημερών από την 
ημερομηνία  οινοποίηση  τη  πρόσ ληση  στον οι ονομι ό φορέα, για  ά ε τρίτο στι  ι ανότητε  
το  οποίο  στηρίζεται, στο πλαίσιο τη  παρούσα  διαδι ασία  ανά εση  σύμβαση . Ο φορέα  με τον 
οποίο αντι α ίσταται ο φορέα  το  προηγούμενο  εδαφίο  δεν επιτρέπεται να αντι αταστα εί ε  
νέο . 
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Η ε τέλεση των ......133 γίνεται  ποχρεωτι ά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά  ποβάλλεται 
από ένωση οι ονομι ών φορέων, από έναν από το   σ μμετέχοντε  στην ένωση α τή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής134 
 

23.1  ατά την  ποβολή προσφορών οι οι ονομι οί φορεί   ποβάλλο ν το Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο 
 γγραφο Σύμβαση  (ΕΕΕΣ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ ρο 79  παρ. 1 το  ν. 4412/2016, το 
οποίο ισοδ ναμεί με  ενημερωμένη  πεύ  νη δήλωση, με τι  σ νέπειε  το  ν. 1599/1986 (Α΄75 , ω  
προκαταρκτική απόδειξη προ  αντι ατάσταση των πιστοποιητι ών πο  ε δίδο ν δημόσιε  αρχέ  ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντα  ότι ο εν λόγω οι ονομι ό  φορέα  πληροί τι  α όλο  ε  προϋπο έσει : 
α  δεν βρίσ εται σε μία από τι   αταστάσει  το  άρ ρο  22 Α τη  παρούσα , 
β  πληροί τα σχετι ά  ριτήρια επιλογή  τα οποία έχο ν  α ορισ εί, σύμφωνα με το άρ ρο 22 Β-Ε τη  
παρούσα . 
 
Σε οποιοδήποτε χρονι ό σημείο  ατά τη διάρ εια τη  διαδι ασία , μπορεί να ζητη εί από το   
προσφέροντε  να  ποβάλλο ν όλα ή ορισμένα δι αιολογητι ά τη  επόμενη  παραγράφο , όταν α τό 
απαιτείται για την ορ ή διε αγωγή τη  διαδι ασία . 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει  πογραφή με ημερομηνία εντό  το  χρονι ού διαστήματο ,  ατά το οποίο μπορούν να 
 ποβάλονται προσφορέ .  
 
Αν στο διάστημα πο  μεσολαβεί μετα ύ τη  ημερομηνία   πογραφή  το  ΕΕΕΣ  αι τη   αταλη τι ή  
ημερομηνία   ποβολή  προσφορών έχο ν επέλ ει μεταβολέ  στα δηλω έντα στοιχεία, ε  μέρο   το , 
στο ΕΕΕΣ, ο οι ονομι ό  φορέα  αποσύρει την προσφορά το , χωρί  να απαιτείται απόφαση τη  
ανα έτο σα  αρχή . Στη σ νέχεια μπορεί να την  ποβάλει ε  νέο  με επί αιρο ΕΕΕΣ.135. 
 
Ο οι ονομι ό  φορέα  δύναται να διε  ρινίζει τι  δηλώσει   αι πληροφορίε  πο  παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με σ νοδε τι ή  πεύ  νη δήλωση, την οποία  ποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
 
 ατά την  ποβολή το  ΕΕΕΣ,  α ώ   αι τη  σ νοδε τι ή   πεύ  νη  δήλωση , είναι δ νατή, με μόνη 
την  πογραφή το   ατά περίπτωση ε προσώπο  το  οι ονομι ού φορέα, η προ αταρ τι ή απόδει η 
των λόγων απο λεισμού πο  αναφέρονται στο άρ ρο 22.Α.1 τη  παρούσα , για το σύνολο των 
φ σι ών προσώπων πο  είναι μέλη το  διοι ητι ού, διε   ντι ού ή εποπτι ού οργάνο  το  ή έχο ν 
ε ο σία ε προσώπηση , λήψη  αποφάσεων ή ελέγχο  σε α τόν 136. 
 
Ω  ε πρόσωπο  το  οι ονομι ού φορέα, για την εφαρμογή το  παρόντο , νοείται ο νόμιμο  
ε πρόσωπο  α τού, όπω  προ ύπτει από το ισχύον  αταστατι ό ή το πρα τι ό ε προσώπησή  το  
 ατά το χρόνο  ποβολή  τη  προσφορά  ή το αρμοδίω  ε ο σιοδοτημένο φ σι ό πρόσωπο να 
ε προσωπεί τον οι ονομι ό φορέα για διαδι ασίε  σύναψη  σ μβάσεων ή για τη σ γ ε ριμένη 
διαδι ασία σύναψη  σύμβαση 137. 

Ο οι ονομι ό  φορέα  φέρει την  ποχρέωση, να δηλώσει, μέσω το  ΕΕΕΣ, με α ρίβεια στην 
ανα έτο σα αρχή, ω  έχο σα την απο λειστι ή αρμοδιότητα ελέγχο  για την τ χόν σ νδρομή λόγων 
απο λεισμού138, την  ατάστασή το  σε σχέση με το   λόγο   πο  προβλέπονται στο άρ ρο 73 το  ν. 
4412/2016  αι στο άρ ρο 22.Α  τη  παρούση 139  αι τα τόχρονα να επι αλεσ εί  αι τ χόν ληφ έντα 
μέτρα προ  απο ατάσταση τη  α ιοπιστία  το . 

Επισημαίνεται ότι,  ατά την απάντηση οι ονομι ού φορέα στο ερώτημα το  ΕΕΕΣ ή άλλο  
αντίστοιχο  εντύπο  ή δήλωση  για σύναψη σ μφωνιών με άλλο   οι ονομι ού  φορεί  με στόχο τη 
στρέβλωση το  ανταγωνισμού, η σ νδρομή περιστάσεων, όπω  η τριετή  παραγραφή τη  παρ. 10 
το  άρ ρο  73, περί λόγων απο λεισμού, ή η εφαρμογή τη  παρ. 3β το  άρ ρο  44 το  ν. 3959/2011 
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(Α’ 93 , αναλύεται στο σχετι ό πεδίο πο  προβάλλει  ατόπιν  ετι ή  απάντηση . 
 
Οι προηγούμενε  αρνητι έ  απαντήσει  στο ανωτέρω ερώτημα το  ΕΕΕΣ ή άλλο  αντίστοιχο  
εντύπο  ή δήλωση , από οι ονομι ού  φορεί  οι οποίοι εμπίπτο ν στο πεδίο εφαρμογή  τη  παρ. 3β 
το  άρ ρο  44 το  ν. 3959/2011, δεν στοιχειο ετούν τον λόγο απο λεισμού των περ. ζ’ ή/  αι  ’ τη  
παρ. 4 το  άρ ρο  73 το  παρόντο   αι δεν απαιτείται να δηλω ούν  ατά τη σ μπλήρωση το  ΕΕΕΣ 
 αι  ά ε αντίστοιχο  εντύπο . 
 
Όσον αφορά τι   ποχρεώσει   για την  αταβολή φόρων ή εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση  (περ. α’ 
 αι β’ τη  παρ. 2 το  άρ ρο  73 το  ν. 4412/2016  α τέ   εωρείται ότι δεν έχο ν α ετη εί εφόσον 
δεν έχο ν  αταστεί λη ιπρό εσμε  ή εφόσον έχο ν  παχ εί σε δεσμε τι ό δια ανονισμό πο  
τηρείται. Στην περίπτωση α τή, ο οι ονομι ό  φορέα  δεν  ποχρεούται να απαντήσει  αταφατι ά 
στο σχετι ό πεδίο το  ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οι ονομι ό  φορέα  έχει ανε πλήρωτε  
 ποχρεώσει  όσον αφορά στην  αταβολή φόρων ή εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση  ή,  ατά 
περίπτωση, εάν έχει α ετήσει τι  παραπάνω  ποχρεώσει  το . 140 
 
Στην περίπτωση  ποβολή  προσφορά  από ένωση οι ονομι ών φορέων, το Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο 
 γγραφο Σύμβαση  (ΕΕΕΣ ,  ποβάλλεται χωριστά από  ά ε μέλο  τη  ένωση . 
 
Στην περίπτωση πο  προσφέρων οι ονομι ό  φορέα  δηλώνει στο Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο 
Σύμβαση  (ΕΕΕΣ  την πρό εσή το  για ανά εση  περγολαβία ,  ποβάλλει μαζί με το δι ό το  ΕΕΕΣ 
 αι το ΕΕΕΣ  το   περγολάβο . 

 
Στην περίπτωση πο  προσφέρων οι ονομι ό  φορέα  στηρίζεται στι  ι ανότητε  ενό  ή 
περισσότερων φορέων  ποβάλλει μαζί με το δι ό το  ΕΕΕΣ  αι το ΕΕΕΣ  ά ε φορέα, στι  ι ανότητε  
το  οποίο  στηρίζεται. 
 
Τέλο , επισημαίνεται ότι οι προσφέροντε  δηλώνο ν το ανε τέλεστο  πόλοιπο εργολαβι ών 
σ μβάσεων στο Μέρο  IV το  ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οι ονομι ή  αι Χρηματοοι ονομι ή Επάρ εια»), 
στο πεδίο «Λοιπέ  οι ονομι έ  ή χρηματοοι ονομι έ  απαιτήσει ». 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δι αίωμα σ μμετοχή   αι οι όροι  αι προϋπο έσει  σ μμετοχή , όπω  ορίστη αν στα άρ ρα 21 
 αι 22 τη  παρούσα ,  ρίνονται: 
α   ατά την  ποβολή τη  προσφορά , με την  ποβολή το  ΕΕΕΣ,  
β   ατά την  ποβολή των δι αιολογητι ών  ατα ύρωση , σύμφωνα με το άρ ρο 4.2 (α  έω  δ   αι  
γ  ατά την ε έταση τη   πεύ  νη  δήλωση , σύμφωνα με  την περ. γ’ τη  παρ. 3 το  άρ ρο  105 το  
ν.4412/16,  αι στο άρ ρο 4.2  (ε  τη  παρούσα . 
 
Στην περίπτωση πο  προσφέρων οι ονομι ό  φορέα  ή ένωση α τών στηρίζεται στι  ι ανότητε  
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρ ρο 22.ΣΤ τη  παρούσα , οι φορεί  στην ι ανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οι ονομι ό  φορέα  ή ένωση α τών,  ποχρεούνται στην  ποβολή των 
δι αιολογητι ών πο  αποδει νύο ν ότι δεν σ ντρέχο ν οι λόγοι απο λεισμού το  άρ ρο  22 Α τη  
παρούσα   αι ότι πληρούν τα σχετι ά  ριτήρια επιλογή   ατά περίπτωση (άρ ρο  22 Β – Ε . 
 
Οι οι ονομι οί φορεί  δεν  ποχρεούνται να  ποβάλλο ν δι αιολογητι ά ή άλλα αποδει τι ά 
στοιχεία, αν  αι στο μέτρο πο  η ανα έτο σα αρχή έχει τη δ νατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητι ά 
ή τι  σ ναφεί  πληροφορίε  απε  εία  μέσω πρόσβαση  σε ε νι ή βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
 ράτο  - μέλο  τη   νωση , η οποία διατί εται δωρεάν, όπω  ε νι ό μητρώο σ μβάσεων, ει ονι ό 
φά ελο επιχείρηση , ηλε τρονι ό σύστημα απο ή ε ση  εγγράφων ή σύστημα προεπιλογή . Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε ε νι ή βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο 
Σύμβαση  (ΕΕΕΣ . Η δήλωση για την πρόσβαση σε ε νι ή βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο Σύμβαση  (ΕΕΕΣ , στο οποίο περιέχονται επίση  οι πληροφορίε  πο  

ΑΔΑ: 96Μ746ΜΓ3Ξ-ΒΛ5
23PROC012106818 2023-02-09



 

37 

απαιτούνται για τον σ γ ε ριμένο σ οπό, όπω  η ηλε τρονι ή διεύ  νση τη  βάση  δεδομένων, 
τ χόν δεδομένα αναγνώριση   αι,  ατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση σ ναίνεση .  
 
Οι οι ονομι οί φορεί  δεν  ποχρεούνται να  ποβάλο ν δι αιολογητι ά, όταν η ανα έτο σα αρχή πο  
έχει ανα έσει τη σύμβαση δια έτει ήδη τα δι αιολογητι ά α τά. 
 
Όλα τα αποδει τι ά έγγραφα το  άρ ρο  23.3 έω  23.10 τη  παρούσα ,  ποβάλλονται  αι γίνονται 
αποδε τά, σύμφωνα με τα αναλ τι ά οριζόμενα στο άρ ρο 4.2 (β  τη  παρούσα . Τα αποδει τι ά 
έγγραφα σ ντάσσονται στην ελληνι ή γλώσσα ή σ νοδεύονται από επίσημη μετάφρασή το   στην 
ελληνι ή γλώσσα σύμφωνα με το άρ ρο 6 τη  παρούσα . Η ανα έτο σα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντε , σε οποιοδήποτε χρονι ό σημείο  ατά τη διάρ εια τη  διαδι ασία , να  ποβάλλο ν όλα 
ή ορισμένα δι αιολογητι ά, όταν α τό απαιτείται για την ορ ή διε αγωγή τη  διαδι ασία . 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινό  ανάδοχο ,  ατόπιν σχετι ή  ηλε τρονι ή  πρόσ ληση  από την ανα έτο σα αρχή, 
 ποβάλλει τα α όλο  α δι αιολογητι ά,  ατά τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 4.2 τη  
παρούσα 141: 

Για την απόδει η τη  μη σ νδρομή  των λόγων απο λεισμού το  άρθρου 22Α, ο προσωρινό  
ανάδοχο   ποβάλλει  αντίστοιχα τα παρα άτω δι αιολογητι ά: 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει α τού, ισοδύναμο  εγγράφο  πο  ε δίδεται από 
αρμόδια δι αστι ή ή διοι ητι ή αρχή το   ράτο  -μέλο   ή τη  χώρα   αταγωγή  ή τη  χώρα  όπο  
είναι εγ ατεστημένο  ο εν λόγω οι ονομι ό  φορέα , από το οποίο προ ύπτει ότι πληρούνται α τέ  

οι προϋπο έσει , πο  να έχει ε δο εί έω  τρει  (3  μήνε  πριν από την  ποβολή το 142. Η  ποχρέωση 
προσ όμιση  το  ω  άνω αποσπάσματο  αφορά  αι τα πρόσωπα των τελε ταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  τη  παραγράφο  Α.1 το  άρ ρο  22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητι ό πο  ε δίδεται από την αρμόδια αρχή 
το  οι είο   ράτο   - μέλο   ή χώρα , περί το  ότι έχο ν ε πληρω εί οι  ποχρεώσει  το  
οι ονομι ού φορέα, όσον αφορά στην  αταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα)  αι στην 
 αταβολή των εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση  (ασφαλιστική ενημερότητα)143, σύμφωνα με την 
ισχύο σα νομο εσία το   ράτο   εγ ατάσταση  ή την ελληνι ή νομο εσία αντίστοιχα, πο  να είναι 
εν ισχύ  ατά το χρόνο  ποβολή  το , άλλω , στην περίπτωση πο  δεν αναφέρεται σε α τό χρόνο  
ισχύο , πο  να έχει ε δο εί έω  τρει  (3  μήνε  πριν από την  ποβολή το 144. 

Για το   προσφέροντε  πο  είναι εγ ατεστημένοι ή ε τελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετι ά 
δι αιολογητι ά πο   ποβάλλονται είναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πο  ε δίδεται από την Ανε άρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε. , για τον οι ονομι ό φορέα  αι για τι   οινοπρα ίε  στι  οποίε  
σ μμετέχει για τα δημόσια έργα πο  είναι σε ε έλι η. Οι αλλοδαποί προσφέροντε   α  ποβάλλο ν 
 πεύ  νη δήλωση145 περί το  ότι δεν έχο ν  ποχρέωση  αταβολή  φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση πο  έχο ν τέτοια  ποχρέωση  α  ποβάλλο ν σχετι ό αποδει τι ό τη   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]146 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
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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 πο  ε δίδεται από τον  e-ΕΦ Α. Η ασφαλιστι ή 
ενημερότητα  αλύπτει τι  ασφαλιστι έ   ποχρεώσει  το  προσφέροντο  οι ονομι ού φορέα α  ω  
φ σι ό ή νομι ό πρόσωπο για το προσωπι ό το   με σχέση ε αρτημένη  εργασία , β  για έργα πο  
ε τελεί μόνο  το  ή σε  οινοπρα ία  α ώ   αι γ   για τα στελέχη-μηχανι ού  το  πο  στελεχώνο ν 
το πτ χίο τη  εργοληπτι ή  επιχείρηση   αι πο  έχο ν  ποχρέωση ασφάλιση  στον eΕΦ Α (τομέα  
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ . Οι εγ ατεστημένοι στην Ελλάδα οι ονομι οί φορεί   ποβάλλο ν αποδει τι ό 
ασφαλιστι ή  ενημερότητα  ( ύρια   αι επι ο ρι ή  ασφάλιση   για το προσωπι ό το   με σχέση 
ε αρτημένη  εργασία . Δεν αποτελούν απόδει η ενημερότητα  τη  προσφέρο σα  εταιρία , 
αποδει τι ά ασφαλιστι ή  ενημερότητα   των φ σι ών προσώπων πο  στελεχώνο ν το πτ χίο τη  
εταιρία  ω  εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντε  (φ σι ά  αι νομι ά πρόσωπα , πο  δεν  ποβάλο ν 
τα άνω αποδει τι ά,  ποβάλλο ν  πεύ  νη δήλωση περί το  ότι δεν απασχολούν προσωπι ό, για το 
οποίο  πάρχει  ποχρέωση ασφάλιση  σε ημεδαπού  ασφαλιστι ού  οργανισμού . Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπι ό, πρέπει να  ποβάλλο ν σχετι ό αποδει τι ό ασφαλιστι ή  ενημερότητα  
ε διδόμενο από τον eΕΦ Α.  

(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 το  προσφέροντο  ότι δεν έχει ε δο εί δι αστι ή ή διοι ητι ή απόφαση με 
τελεσίδι η  αι δεσμε τι ή ισχύ για την α έτηση των  ποχρεώσεών το  όσον αφορά στην  αταβολή 
φόρων ή εισφορών  οινωνι ή  ασφάλιση .  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22147: πιστοποιητι ό πο  ε δίδεται από την αρμόδια 
δι αστι ή ή διοι ητι ή αρχή το  οι είο   ράτο   - μέλο   ή χώρα , πο  να έχει ε δο εί έω  τρει  (3  
μήνε  πριν από την  ποβολή το 148.  
 
Για το   οι ονομι ού  φορεί  πο  είναι εγ αταστημένοι ή ε τελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»149, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν  πό πτώχε ση, πτωχε τι ό σ μβιβασμό, αναγ αστι ή διαχείριση, δεν έχο ν  παχ εί σε 
διαδι ασία ε  γίανση    α ώ   αι  ότι το νομι ό πρόσωπο δεν έχει τε εί  πό ε  α άριση με 
δι αστι ή απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητι ό ε δίδεται από το αρμόδιο πρωτοδι είο τη  έδρα  το  
οι ονομι ού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τι   είμενε  διατά ει , ω   ά ε 
φορά ισχύο ν.  Τα φ σι ά πρόσωπα δεν  ποβάλλο ν πιστοποιητι ό περί μη  έση  σε ε  α άριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπω  α τά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προ ύπτει η μη αναστολή τη  επιχειρηματι ή  δραστηριότητά  το  . 

 
Προ ειμένο  για τα σωματεία  αι το   σ νεταιρισμού , το Ενιαίο Πιστοποιητι ό Δι αστι ή  
Φερεγγ ότητα  ε δίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδι είο,  αι για το   σ νεταιρισμού  
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για το χρονι ό διάστημα έω  τι  31.12.2019 από το Ειρηνοδι είο  αι μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το  ράτο -μέλο  ή χώρα δεν ε δίδει τα  πό των περ. (α , (β   αι (γ  πιστοποιητι ά ή όπο  τα 
πιστοποιητι ά α τά δεν  αλύπτο ν όλε  τι  περιπτώσει   πό  1  αι 2  αι 4 (β  το  άρ ρο  22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητι ό μπορεί να αντι α ίσταται από ένορ η βεβαίωση ή, στα  ράτη - μέλη ή 
στι  χώρε  όπο  δεν προβλέπεται ένορ η βεβαίωση, από  πεύ  νη δήλωση το  ενδιαφερομένο  
ενώπιον αρμόδια  δι αστι ή  ή διοι ητι ή  αρχή , σ μβολαιογράφο  ή αρμόδιο  επαγγελματι ού ή 
εμπορι ού οργανισμού το   ράτο   μέλο   ή τη  χώρα   αταγωγή  ή τη  χώρα  όπο  είναι 
εγ ατεστημένο  ο οι ονομι ό  φορέα . 

Στην περίπτωση α τή οι αρμόδιε  δημόσιε  αρχέ  παρέχο ν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν ε δίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητι ά τη  παρούσα  παραγράφο  ή ότι τα έγγραφα ή τα  
πιστοποιητι ά α τά δεν  αλύπτο ν όλε  τι  περιπτώσει  πο  αναφέρονται στα  πό  1  αι 2  αι 4 (β  
το  άρ ρο  22 Α τη  παρούσα   

Οι επίσημε  δηλώσει   α ίστανται δια έσιμε  μέσω το  επιγραμμι ού απο ετηρίο  πιστοποιητι ών 
(e-Certis) 150 το  άρ ρο  81 το  ν. 4412/2016. 

(ε) Για τι  λοιπέ  περιπτώσει  τη  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22151,  ποβάλλεται  πεύ  νη 
δήλωση το  προσφέροντο  ότι δεν σ ντρέχο ν στο πρόσωπό το  οι οριζόμενοι λόγοι απο λεισμού152. 

Ειδι ά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22153, για τι  εργοληπτι έ  
επιχειρήσει  πο  είναι εγγεγραμμένε  στο Μ.Ε.ΕΠ.  ποβάλλονται πιστοποιητι ά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια  αι φορεί  (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπω  προβλέπεται στη με αρι . 
Δ15/οι /24298/28.07.2005 (Β΄ 1105  απόφαση, περί ενημερότητα  πτ χίο , όπω  ισχύει, από τα 
οποία αποδει νύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση το  Μ.Ε. . πο  στελεχώνο ν την εργοληπτι ή 
επιχείρηση, δεν έχο ν διαπρά ει σοβαρό επαγγελματι ό παράπτωμα. 

Μετά τη λή η ισχύο  των μεταβατι ών διατά εων το  άρ ρο  65 το  π.δ. 71/2019  αι την πλήρη 
έναρ η ισχύο  των διατά εών το  τελε ταίο , για τι  εγγεγραμμένε  στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτι έ  
επιχειρήσει , η μη σ νδρομή το  ω  άνω λόγο  απο λεισμού περί σοβαρού επαγγελματι ού 
παραπτώματο , αποδει νύεται με την  ποβολή το  πιστοποιητι ού το  Τμήματο  ΙΙ το  εν λόγω 
μητρώο  πο  σ νιστά επίσημο  ατάλογο, σύμφωνα με τα ειδι ότερα προβλεπόμενα στο άρ ρο 47 
το  ω  άνω π.δ. 

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

(ζ) Για την περίπτωση το  άρ ρο  22.Α.9. τη  παρούσα  δια ήρ  η ,  πεύ  νη δήλωση το  
προσφέροντο  ότι δεν έχει ε δο εί σε βάρο  το  απόφαση απο λεισμού. 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την  αταλληλότητα για την άσ ηση τη  επαγγελματι ή  δραστηριότητα , οι 
προσφέροντε  πο  είναι εγ ατεστημένοι στην Ελλάδα  ποβάλλο ν βεβαίωση εγγραφή  στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λή η τη  μεταβατι ή  περιόδο  ισχύο , σύμφωνα με το άρ ρο 65 το  π.δ. 71/2019,  αι από 
την πλήρη έναρ η ισχύο  το  τελε ταίο  βεβαίωση εγγραφή  στο Τμήμα Ι το  Μητρώο  
Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων Δημοσίων  ργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 154, ή βεβαίωση εγγραφή  στα Μητρώα 
Περιφερεια ών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην  ατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» . 
 
(β) Οι προσφέροντε  πο  είναι εγ ατεστημένοι σε λοιπά  ράτη μέλη τη  Ε ρωπαϊ ή   νωση  
προσ ομίζο ν τι  δηλώσει   αι πιστοποιητι ά πο  περιγράφονται στο Παράρτημα XI το  
Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντε  πο  είναι εγ ατεστημένοι σε  ράτο  μέλο  το  Ε ρωπαϊ ού Οι ονομι ού 
Χώρο  (Ε.Ο.Χ  ή σε τρίτε  χώρε  πο  έχο ν  πογράψει  αι   ρώσει τη ΣΔΣ, στο βα μό πο  η  πό 
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ανά εση δημόσια σύμβαση  αλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6  αι 7  αι τι  γενι έ  
σημειώσει  το  σχετι ού με την  νωση Προσαρτήματο  I τη  ω  άνω Σ μφωνία , ή σε τρίτε  χώρε  
πο  δεν εμπίπτο ν στην προηγούμενη  περίπτωση  αι έχο ν σ νάψει διμερεί  ή πολ μερεί  
σ μφωνίε  με την  νωση σε  έματα διαδι ασιών ανά εση  δημοσίων σ μβάσεων, προσ ομίζο ν 
πιστοποιητι ό αντίστοιχο  επαγγελματι ού ή εμπορι ού μητρώο . Στην περίπτωση πο  χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητι ό μπορεί να αντι α ίσταται από ένορ η 
βεβαίωση ή, στα  ράτη - μέλη ή στι  χώρε  όπο  δεν προβλέπεται ένορ η βεβαίωση, από  πεύ  νη 
δήλωση το  ενδιαφερομένο  ενώπιον αρμόδια  δι αστι ή  ή διοι ητι ή  αρχή , σ μβολαιογράφο  ή 
αρμόδιο  επαγγελματι ού ή εμπορι ού οργανισμού τη  χώρα   αταγωγή  ή τη  χώρα  όπο  είναι 
εγ ατεστημένο  ο οι ονομι ό  φορέα , ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο  αι ότι ασ εί τη 
δραστηριότητα το  άρ ρο  21 τη  παρούσα . 
 
 Τα ω  άνω δι αιολογητι ά  πό α , β   αι γ  γίνονται αποδε τά, εφόσον έχο ν ε δο εί έω  τριάντα 
(30  εργάσιμε  ημέρε  πριν από την  ποβολή το  , ε τό  αν σύμφωνα με τι  ειδι ότερε  διατά ει  
έ δοση  α τών προβλέπεται σ γ ε ριμένο  χρόνο  ισχύο   αι είναι σε ισχύ  ατά την  ποβολή 
το  155 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οι ονομι ή  αι χρηματοοι ονομι ή επάρ εια των οι ονομι ών φορέων αποδει νύεται: 
 
(α) για τι  εγγεγραμμένε  εργοληπτι έ  επιχειρήσει  στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφή  στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τε μήριο των πληροφοριών 

πο  περιέχει, μέχρι τη λή η τη  μεταβατι ή  περιόδο  ισχύο , σύμφωνα με το άρ ρο 65 το  
π.δ. 71/2019,  αι από την πλήρη έναρ η ισχύο  το  τελε ταίο , βεβαίωση εγγραφή  στο 
Τμήμα ΙΙ το  Μητρώο  Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων Δημοσίων  ργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  

 είτε, στην περίπτωση πο  οι απαιτήσει  το  άρ ρο  22.Γ δεν  αλύπτονται  από την ω  άνω  
βεβαίωση εγγραφή , με την  ποβολή ενό  ή περισσότερων από τα αποδει τι ά μέσα πο  
προβλέπονται στο Μέρο  Ι το  Παραρτήματο  ΧΙΙ (Αποδει τι ά μέσα για τα  ριτήρια 
επιλογή   το  Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016.  
 

Σε  ά ε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφή  μπορεί να  ποβάλλεται για την απόδει η μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οι ονομι ή   αι χρηματοοι ονομι ή  επάρ εια  το  άρ ρο  22.Γ, ενώ για την απόδει η 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσ ομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδει τι ά μέσα 
πο  προβλέπονται στο Μέρο  Ι το  Παραρτήματο  ΧΙΙ το  ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τι έμενη 
στο άρ ρο 22.Γ απαίτηση. 
 
Ειδι ά, για την απόδει η τη  απαίτηση  τη  μη  πέρβαση  των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανε τέλεστο   πολοίπο  εργολαβι ών σ μβάσεων: 
 με την  ποβολή ενημερότητα  πτ χίο  εν ισχύει, σ νοδε όμενη , ανά περίπτωση, από πίνα α 

όλων των  πό ε τέλεση έργων (είτε ω  μεμονωμένο  ανάδοχο  είτε στο πλαίσιο  οινοπρα ία  
ή  περγολαβία    αι αναφορά για το ανε τέλεστο  πόλοιπο ανά έργο  αι το σ νολι ό 
ανε τέλεστο, για τα έργα πο  είναι  πό ε έλι η  αι δεν σ μπεριλαμβάνονται στην 
ενημερότητα πτ χίο  ή 

 με την  ποβολή  πεύ  νη  δήλωση  το  προσωρινού αναδόχο , σ νοδε όμενη  από πίνα α 
όλων των  πό ε τέλεση έργων (είτε ω  μεμονωμένο  ανάδοχο  είτε στο πλαίσιο  οινοπρα ία  
ή  περγολαβία    αι αναφορά για το ανε τέλεστο  πόλοιπο ανά έργο  αι το σ νολι ό 
ανε τέλεστο, για τι  εργοληπτι έ  επιχειρήσει  πο  δεν δια έτο ν ενημερότητα πτ χίο ,  ατά 
τι   είμενε  διατά ει .  

 
 
Ειδι ά για το   εγγεγραμμένο   στα Μητρώα Περιφερεια ών Ενοτήτων,  οι απαιτήσει  το  άρ ρο  
22.Γ αποδει νύονται με την  ποβολή ενό  ή περισσότερων από τα αποδει τι ά μέσα πο  
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προβλέπονται στο Μέρο  Ι το  Παραρτήματο  ΧΙΙ (Αποδει τι ά μέσα για τα  ριτήρια επιλογή   το  
Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οι ονομι οί φορεί  πο  είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγου  ή 
δια έτο ν πιστοποιητι ό από οργανισμού  πιστοποίηση  πο  σ μμορφώνονται με τα ε ρωπαϊ ά 
πρότ πα πιστοποίηση ,  ατά την έννοια το  Παραρτήματο  VII το  Προσαρτήματο  Α΄ το  ν. 
4412/2016, μπορούν να προσ ομίζο ν στι  ανα έτο σε  αρχέ  πιστοποιητι ό εγγραφή  ε διδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητι ό πο  ε δίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίηση , 
 ατά τα οριζόμενα στο άρ ρο 83 ν. 4412/2016  αι στην παράγραφο 9 το  παρόντο  άρ ρο  . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οι ονομι οί φορεί  πο  δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο    αταλόγο   ή 
δια έτο ν πιστοποιητι ό από οργανισμού  πιστοποίηση   ατά τα ανωτέρω,  ποβάλλο ν ω  
δι αιολογητι ά ένα ή περισσότερα από τα αποδει τι ά μέσα πο  προβλέπονται στο Μέρο  Ι το  
Παραρτήματο  ΧΙΙ το  ν. 4412/2016.  

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνι ή  αι επαγγελματι ή ι ανότητα των οι ονομι ών φορέων αποδει νύεται:  
 
(α) για τι  εγγεγραμμένε  εργοληπτι έ  επιχειρήσει  στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφή  στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τε μήριο των πληροφοριών 

πο  περιέχει μέχρι τη λή η τη  μεταβατι ή  περιόδο  ισχύο , σύμφωνα με το άρ ρο 65 το  
π.δ. 71/2019,  αι από την πλήρη έναρ η ισχύο  το  τελε ταίο , βεβαίωση εγγραφή  στο 
Τμήμα ΙΙ το  Μητρώο  Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων Δημοσίων  ργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  

 είτε, στην περίπτωση πο  οι απαιτήσει  το  άρ ρο  22.Δ δεν  αλύπτονται από την ω  
άνω βεβαίωση εγγραφή , με την  ποβολή ενό  ή περισσότερων από τα αποδει τι ά 
μέσα πο  προβλέπονται στο Μέρο  ΙΙ το  Παραρτήματο  ΧΙΙ (Αποδει τι ά μέσα για τα 
 ριτήρια επιλογή   το  Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016, ανάλογα με την τι έμενη 
στο άρ ρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε  ά ε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφή  μπορεί να  ποβάλλεται για την απόδει η μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνι ή   αι επαγγελματι ή  ι ανότητα  το  άρ ρο  22.Δ, ενώ για την απόδει η των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσ ομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδει τι ά μέσα πο  
προβλέπονται στο Μέρο  ΙΙ το  Παραρτήματο  ΧΙΙ το  ν. 4412/2016.  
 
Ειδι ά για το   εγγεγραμμένο   στα Μητρώα Περιφερεια ών Ενοτήτων,   οι απαιτήσει  το  άρ ρο  
22.Δ αποδει νύονται με την  ποβολή ενό  ή περισσότερων από τα αποδει τι ά μέσα πο  
προβλέπονται στο Μέρο  ΙΙ το  Παραρτήματο  ΧΙΙ (Αποδει τι ά μέσα για τα  ριτήρια επιλογή   το  
Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οι ονομι οί φορεί  πο  είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
δια έτο ν πιστοποιητι ό από οργανισμού  πιστοποίηση  πο  σ μμορφώνονται με τα 
ε ρωπαϊ ά πρότ πα πιστοποίηση ,  ατά την έννοια το  Παραρτήματο  VII το  Προσαρτήματο  
Α΄ το  ν. 4412/2016, μπορούν να προσ ομίζο ν στι  ανα έτο σε  αρχέ  πιστοποιητι ό 
εγγραφή  ε διδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητι ό πο  ε δίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίηση ,  ατά τα οριζόμενα στο άρ ρο 83 ν. 4412/2016  αι στην παράγραφο 9 
το  παρόντο  άρ ρο  . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οι ονομι οί φορεί  πο  δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο    αταλόγο   ή 
δια έτο ν πιστοποιητι ό από οργανισμού  πιστοποίηση   ατά τα ανωτέρω,  ποβάλλο ν ω  
δι αιολογητι ά ένα ή περισσότερα από τα αποδει τι ά μέσα πο  προβλέπονται στο Μέρο  ΙΙ το  
Παραρτήματο  ΧΙΙ το  ν. 4412/2016. 
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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.156 
 
 
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε157 
 
Δεν απαιτούνται  

Η ανα έτο σα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητι ά πο  έχο ν ε δο εί από φορεί  
διαπιστε μένο   από ισοδύναμο   Οργανισμού  διαπίστε ση , εδρεύοντε   αι σε άλλα  ράτη - μέλη. 
Επίση ,  άνει δε τά άλλα αποδει τι ά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλιση  ποιότητα , εφόσον 
ο ενδιαφερόμενο  οι ονομι ό  φορέα  δεν είχε τη δ νατότητα να απο τήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητι ά εντό  των σχετι ών προ εσμιών για λόγο   για το   οποίο   δεν ε  ύνεται ο ίδιο , 
 πό την προϋπό εση ότι ο οι ονομι ό  φορέα  αποδει νύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλιση  
ποιότητα  ή περιβαλλοντι ή  διαχείριση  πληρούν τα απαιτούμενα πρότ πα. 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομι ού προσώπο ,  ποβάλλονται ηλε τρονι ά, μέσω τη  λειτο ργι ότητα  
«Επι οινωνία», με  έμα: “Δι αιολογητι ά Προσωρινού Αναδόχο -  ατα ύρωση’’, τα νομιμοποιητι ά 
έγγραφα από τα οποία προ ύπτει η ε ο σία  πογραφή  το  νομίμο  ε προσώπο   αι τα οποία 
πρέπει να έχο ν ε δο εί έω  τριάντα (30  εργάσιμε  ημέρε  πριν από την  ποβολή το  158, ε τό  αν 
σύμφωνα με τι  ειδι ότερε  διατά ει  α τών φέρο ν σ γ ε ριμένο χρόνο ισχύο   
 
Ειδι ότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στι  περιπτώσει  πο  ο οι ονομι ό  φορέα  είναι νομικό πρόσωπο  αι εγγράφεται  ποχρεωτι ά 
ή προαιρετι ά στο ΓΕΜΗ  αι δηλώνει την ε προσώπηση  αι τι  μεταβολέ  τη  στο ΓΕΜΗ:159 
 
α  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 160.   
 
β  Για την απόδει η τη  νόμιμη  σύσταση   αι των μεταβολών το  νομι ού προσώπο , Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών το  ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει ε δο εί έω  τρει  (3  μήνε  πριν από 
την  ποβολή το . 
 
2) Στι  λοιπέ  περιπτώσει  τα,  ατά περίπτωση, νομιμοποιητι ά έγγραφα σύσταση   αι νόμιμη  
ε προσώπηση  (όπω   αταστατι ά, πιστοποιητι ά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕ , αποφάσει  
σ γ ρότηση  οργάνων διοί ηση  σε σώμα,  λπ., ανάλογα με τη νομι ή μορφή το  οι ονομι ού 
φορέα , σ νοδε όμενα από  πεύ  νη δήλωση το  νόμιμο  ε προσώπο  ότι ε α ολο  ούν να 
ισχύο ν  ατά την  ποβολή το  . 
 
Σε περίπτωση πο  για τη διενέργεια τη  παρούσα  διαδι ασία  ανά εση  έχο ν χορηγη εί ε ο σίε  
σε πρόσωπο πλέον α τών πο  αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσ ομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρα τι ό το  αρμοδίο   αταστατι ού οργάνο  διοί ηση  το  νομι ού προσώπο   
χορηγή η αν οι σχετι έ  ε ο σίε .  
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Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσ ομίζο ν τα προβλεπόμενα,  ατά τη νομο εσία τη  
χώρα  εγ ατάσταση , αποδει τι ά έγγραφα,  αι εφόσον δεν προβλέπονται,  πεύ  νη δήλωση  το  
νόμιμο  ε προσώπο , από την οποία αποδει νύονται τα ανωτέρω ω  προ  τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολέ   αι ε προσώπηση το  οι ονομι ού φορέα. 
Οι ω  άνω  πεύ  νε  δηλώσει  γίνονται αποδε τέ , εφόσον έχο ν σ νταχ εί μετά την  οινοποίηση 
τη  πρόσ ληση  για την  ποβολή των δι αιολογητι ών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προ ύπτο ν η νόμιμη σύσταση  το  οι ονομι ού φορέα, όλε  οι 
σχετι έ  τροποποιήσει  των  αταστατι ών, το/τα πρόσωπο/α πο  δεσμεύει/ο ν νόμιμα την εταιρία 
 ατά την ημερομηνία διενέργεια  το  διαγωνισμού (νόμιμο  ε πρόσωπο , δι αίωμα  πογραφή  
 λπ. , τ χόν τρίτοι, στο   οποίο   έχει χορηγη εί ε ο σία ε προσώπηση ,  α ώ   αι η  ητεία 
το /των ή/ αι των μελών το  οργάνο  διοί ηση / νόμιμο  ε προσώπο . 
 
Γ. Οι ενώσει  οι ονομι ών φορέων πο   ποβάλλο ν  οινή προσφορά,  ποβάλλο ν τα παραπάνω, 
 ατά περίπτωση δι αιολογητι ά, για  ά ε οι ονομι ό φορέα πο  σ μμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδι ότερα προβλεπόμενα στο άρ ρο 19 παρ. 2 το  ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση πο  ο προσφέρων είναι φ σι ό πρόσωπο/ ατομι ή επιχείρηση, τα φ σι ά, εφόσον 
έχει χορηγήσει ε ο σίε  ε προσώπηση  σε τρίτα πρόσωπα, προσ ομίζεται ε ο σιοδότηση το  
οι ονομι ού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οι ονομι οί φορεί  πο  είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο    αταλόγο   ή δια έτο ν 
πιστοποίηση από οργανισμού  πιστοποίηση  πο  σ μμορφώνονται με τα ε ρωπαϊ ά πρότ πα 
πιστοποίηση ,  ατά την έννοια το  Παραρτήματο  VII το  Προσαρτήματο  Α' το  ν. 4412/2016, 
μπορούν να   ποβάλλο ν στι  ανα έτο σε  αρχέ  πιστοποιητι ό εγγραφή  ε διδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητι ό πο  ε δίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίηση .  
Στα πιστοποιητι ά α τά αναφέρονται τα δι αιολογητι ά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οι ονομι ών φορέων στον επίσημο  ατάλογο ή η πιστοποίηση  αι η  ατάτα η στον εν 
λόγω  ατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στο   επίσημο    αταλόγο   από το   αρμόδιο   οργανισμού  ή το 
πιστοποιητι ό, πο  ε δίδεται από τον οργανισμό πιστοποίηση , σ νιστά τε μήριο 
 αταλληλότητα  όσον αφορά τι  απαιτήσει  ποιοτι ή  επιλογή , τι  οποίε   αλύπτει ο επίσημο  
 ατάλογο  ή το πιστοποιητι ό. 
Οι οι ονομι οί φορεί  πο  είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο    αταλόγο   απαλλάσσονται από 
την  ποχρέωση  ποβολή  των δι αιολογητι ών πο  αναφέρονται στο πιστοποιητι ό εγγραφή  
το  . 
 

(β) Οι οι ονομι οί φορεί  πο  είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.  στι  τά ει  3η έω   αι 7η, μέχρι 
τη λή η τη  μεταβατι ή  περιόδο  ισχύο , σύμφωνα με το άρ ρο 65 το  π.δ. 71/2019, 
 ποβάλλοντα  «Ενημερότητα Πτ χίο » εν ισχύ απαλλάσσονται από την  ποχρέωση  ποβολή  
των δι αιολογητι ών 161: 
- απόσπασμα ποινι ού μητρώο  το  άρ ρο  23.3.(α  τη  παρούσα  για τον Πρόεδρο  αι 
Διε  ύνοντα Σύμβο λο εργοληπτι ή  επιχείρηση . Για τα λοιπά μέλη το  Δ.Σ τη  εταιρεία ,  α 
πρέπει να  ποβλη εί α τοτελώ  απόσπασμα ποινι ού μητρώο ,  α όσον τα πρόσωπα α τά δεν 
 αλύπτονται από την Ενημερότητα Πτ χίο .  
- φορολογι ή  αι ασφαλιστι ή ενημερότητα το  άρ ρο  23.3.(β  τη  παρούσα .162 
- τα πιστοποιητι ά από το αρμόδιο Πρωτοδι είο  αι το ΓΕΜΗ το  άρ ρο  23.3.(γ  τη  παρούσα  
 πό την προϋπό εση όμω  ότι  αλύπτονται πλήρω  (όλε  οι προβλεπόμενε  περιπτώσει   από 
την Ενημερότητα Πτ χίο . 
- το πιστοποιητι ό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο απο λεισμού το  άρ ρο  
22. Α.4. (  .163 
- το πιστοποιητι ό τη  αρμόδια  αρχή  για την ονομαστι οποίηση των μετοχών το  άρ ρο  
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23.3. (στ . 
- τα  αποδει τι ά έγγραφα νομιμοποίηση   τη  εργοληπτι ή  επιχείρηση .  
   
Σε περίπτωση πο   άποιο από τα ανωτέρω δι αιολογητι ά έχει λή ει, προσ ομίζεται το σχετι ό 
δι αιολογητι ό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτ χίο  δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

το  πτ χίο  το  προσφέροντα είναι ασφαλιστι ώ  ενήμερα στον eΕΦ Α (τομέα  πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ , ο προσφέρων προσ ομίζει επιπλέον τη  ενημερότητα  πτ χίο , ασφαλιστι ή 
ενημερότητα για τα στελέχη α τά. 
 
Από την πλήρη έναρ η ισχύο  το  π.δ/το  71/2019 το πιστοποιητι ό εγγραφή  στο Τμήμα ΙΙ το  
Μητρώο  Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων Δημοσίων  ργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ .Ε. , αποτελεί επίσημο 
 ατάλογο  αι απαλλάσσει τι  εγγεγραμμένε  εργοληπτι έ  επιχειρήσει  από την προσ όμιση 
των αποδει τι ών μέσων πο  προβλέπονται στα άρ ρα 47 επόμενα.  
 
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση πο  οι ονομι ό  φορέα  επι  μεί να στηριχ εί στι  ι ανότητε  άλλων φορέων, 
η απόδει η ότι  α έχει στη διά εσή το  το   αναγ αίο   πόρο  , γίνεται με την   ποβολή 
σχετι ού σ μφωνητι ού των φορέων α τών για τον σ οπό α τό. 
 
Ειδι ότερα, προσ ομίζεται έγγραφο (σ μφωνητι ό ή σε περίπτωση νομι ού προσώπο  απόφαση 
το  αρμοδίο  οργάνο  διοί ηση  α τού ή σε περίπτωση φ σι ού προσώπο   πεύ  νη δήλωση , 
δ νάμει το  οποίο  αμφότεροι, διαγωνιζόμενο   οι ονομι ό  φορέα   αι τρίτο  φορέα , εγ ρίνο ν τη 
μετα ύ το   σ νεργασία για την  ατά περίπτωση παροχή προ  τον διαγωνιζόμενο τη  
χρηματοοι ονομι ή  ή/ αι τεχνι ή  ή/ αι επαγγελματι ή  ι ανότητα  το  φορέα, ώστε α τή να 
είναι στη διά εση το  διαγωνιζόμενο   για την ε τέλεση τη  Σύμβαση . Η σχετι ή αναφορά  α πρέπει 
να είναι λεπτομερή   αι να αναφέρει  ατ’ ελάχιστον το   σ γ ε ριμένο   πόρο   πο   α είναι 
δια έσιμοι για την ε τέλεση τη  σύμβαση   αι τον τρόπο δια το  οποίο   α χρησιμοποιη ούν α τοί 
για την ε τέλεση τη  σύμβαση . Ο τρίτο   α δεσμεύεται ρητά ότι  α δια έσει στον διαγωνιζόμενο 
το   σ γ ε ριμένο   πόρο    ατά τη διάρ εια τη  σύμβαση   αι ο διαγωνιζόμενο   ότι  α  άνει 
χρήση α τών σε περίπτωση πο  το  ανατε εί η σύμβαση. Σε περίπτωση πο  ο τρίτο  δια έτει 
χρηματοοι ονομι ή επάρ εια,  α δηλώνει επίση  ότι  α ίσταται από  οινού με τον διαγωνιζόμενο 
 πεύ  νο  για την ε τέλεση τη  σύμβαση . Σε περίπτωση πο  ο τρίτο  δια έτει στοιχεία τεχνι ή  ή 
επαγγελματι ή   αταλληλότητα  πο  σχετίζονται με το   τίτλο   σπο δών  αι τα επαγγελματι ά 
προσόντα πο  ορίζονται στην περίπτωση στ’ το  Μέρο   ΙΙ το  Παραρτήματο  ΧΙΙ το  
Προσαρτήματο  Α το  ν. 4412/2016 ή με την σχετι ή επαγγελματι ή εμπειρία,  α δεσμεύεται ότι  α 
ε τελέσει τι  εργασίε  ή  πηρεσίε  για τι  οποίε  απαιτούνται οι σ γ ε ριμένε  ι ανότητε , 
δηλώνοντα  το τμήμα τη  σύμβαση  πο   α ε τελέσει. 
 

23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδε τέ : 
• οι ένορ ε  βεβαιώσει  πο  αναφέρονται στην παρούσα Δια ήρ  η, εφόσον έχο ν 
σ νταχ εί έω  τρει  (3  μήνε  πριν από την  ποβολή το  ,  
• οι  πεύ  νε  δηλώσει , εφόσον έχο ν σ νταχ εί μετά την  οινοποίηση τη  πρόσ ληση  
για την  ποβολή των δι αιολογητι ών164 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται  εώρηση το  γνησίο  τη  
 πογραφή  το  . 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει το   α όλο  ο   ηλε τρονι ού  
 ποφα έλο  : 
(α    ποφά ελο με την ένδει η «Δι αιολογητι ά Σ μμετοχή »  
 (β    ποφά ελο με την ένδει η «Οι ονομι ή Προσφορά»  
σύμφωνα με τα  ατωτέρω: 

ΑΔΑ: 96Μ746ΜΓ3Ξ-ΒΛ5
23PROC012106818 2023-02-09



 

45 

 
24.2 Ο ηλε τρονι ό   ποφά ελο  «Δι αιολογητι ά Σ μμετοχή » πρέπει, επί ποινή απο λεισμού, 
να περιέχει τα α όλο  α  πό (α   αι (β  στοιχεία: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επίση  δύναται να περιλαμβάνει  αι σ νοδε τι ή  πεύ  νη δήλωση, με την οποία ο οι ονομι ό  
φορέα  μπορεί να διε  ρινίζει τι  δηλώσει   αι πληροφορίε  πο  παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η 
σ νοδε τι ή  πεύ  νη δήλωση  πογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρ ρο 79 Α το  
ίδιο  ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
 
24.3 Ο ηλε τρονι ό   ποφά ελο  «Οι ονομι ή Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το  ποσύστημα, αφού σ μπληρω ούν  αταλλήλω  οι σχετι έ  φόρμε   αι 
 πογράφεται, το λάχιστον με προηγμένη ηλε τρονι ή  πογραφή, η οποία  ποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγ ε ριμένο  πιστοποιητι ό. 
 
 
24.4 Στην περίπτωση πο  με την προσφορά  ποβάλλονται δημόσια ή/  αι ιδιωτι ά έγγραφα, 
α τά γίνονται αποδε τά, σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 4.2 β τη  παρούσα .  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οι ονομι ό  φορέα  αναφέρει στην προσφορά το  το τμήμα τη  σύμβαση  πο  
προτί εται να ανα έσει  πό μορφή  περγολαβία  σε τρίτο  ,  α ώ   αι το    περγολάβο   πο  
προτείνει. Αν ο ανάδοχο  πρότεινε σ γ ε ριμένο    περγολάβο    ατά την  ποβολή τη  προσφορά  
το ,  ποχρεούται,  ατά την  πογραφή τη  σύμβαση  ε τέλεση , να προσ ομίσει την  περγολαβι ή 
σύμβαση. Η Διε  ύνο σα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προ εσμία στον ανάδοχο  ατ’ αίτησή το , 
για την προσ όμιση τη   περγολαβι ή  σύμβαση  με τον αρχι ώ  προτα έντα  περγολάβο ή άλλον, 
πο  δια έτει τα αναγ αία,  ατά την  ρίση τη   πηρεσία  α τή , προσόντα, εφόσον σ ντρέχει 
σοβαρό  λόγο . 165  
 

 
25.2 Η τήρηση των  ποχρεώσεων τη  παρ. 2 το  άρ ρο  18 το  ν 4412/2016 από  περγολάβο   δεν 
αίρει την ε  ύνη το    ρίο  αναδόχο . 

 
25.3 .................................................................... 166 
 
25.4  Η ανα έτο σα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματι ή  αταλληλότητα το   περγολάβο  να ε τελέσει το προ  ανά εση 
τμήμα,  ατά την έννοια το  άρ ρο  22.Β (άρ ρο 75 παρ. 1 περ. α’  αι 2 ν. 4412/2016   αι επαλη εύει 
τη μη σ νδρομή, στο πρόσωπό το , των λόγω απο λεισμού το  άρ ρο  22.Α.1, 22.Α.2  αι 22.Α.9 
(άρ ρα 73 παρ. 1  αι 2  αι 74 ν. 4412.2016 , σύμφωνα με τα  ατά περίπτωση ειδι ώ  προβλεπόμενα 
στο άρ ρο 23 τη  παρούσα  (άρ ρα 79 έω  81 ν. 4412/2016 . 167 
 
β) απαιτεί  ποχρεωτι ά από τον οι ονομι ό φορέα να αντι αταστήσει έναν  περγολάβο, όταν 
 ατόπιν το  ελέγχο   αι τη  επαλή ε ση  τη  ω  άνω περίπτωση  (α , διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματι ή   αταλληλλότητα  το   περγολάβο  ή όταν σ ντρέχο ν οι ω  
άνω λόγοι απο λεισμού το . 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
 ά ε διαφορά μετα ύ των σ μβαλλόμενων μερών πο  προ ύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία  αι/ ή 
το  ύρο   αι/ή την εφαρμογή  αι/ή την ε τέλεση τη  σ μβάση   επιλύεται με την άσ ηση προσφ γή  
ή αγωγή  στο διοι ητι ό εφετείο τη  περιφέρεια , στην οποία έχει  πογράφει η σύμβαση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρ ρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 168 
Τα σ μβαλλόμενα μέρη σ μφωνούν  αι σ ναποδέχονται ότι όλε  οι διαφορέ  πο  προ ύπτο ν ή 
σχετίζονται με την  ερμηνεία  αι/ ή το  ύρο   αι/ή την εφαρμογή  αι/ή την ε τέλεση  τη   σύμβαση , 
επιλύονται οριστι ά από διαιτητι ό δι αστήριο /όργανο  το οποίο διορίζεται  αι διε άγει τη 
διαιτησία σύμφωνα με τι  διατά ει  πο  ε άστοτε ισχύο ν για τι  διαιτησίε  το  Δημοσίο . ( ατά 
παρέ  λιση από τι  διατά ει  πο  ισχύο ν για τι  διαιτησίε  το  Δημοσίο , η ανα έτο σα αρχή  
μπορεί να  α ορίσει στο σημείο α τό,  ατά περίπτωση, το περιεχόμενο τη  διαιτητι ή  ρήτρα  
σύμφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησία , περιέχον μετα ύ άλλων, το    ανόνε  πο  διέπο ν τον 
ορισμό των διαιτητών, το   εφαρμοστέο    ανόνε  διαιτησία , την έδρα το  διαιτητι ού 
δι αστηρίο  (ή οργάνο  , τι  αμοιβέ  των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από το   εφαρμοστέο   
 ανόνε  διαιτησία  , τη γλώσσα στην οποία  α διε αχ εί η διαιτησία  αι  ά ε άλλο σχετι ό  έμα . 
  
Η διε αγωγή τη  διαιτησία   πό ειται στον « ανονισμό Διαφάνεια  στι  δ νάμει Σ ν ή η  
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Διαιτησίε  Επενδ τών- ρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) 
τη  Επιτροπή  των Ηνωμένων Ε νών για το Διε νέ  Εμπορι ό Δί αιο (UNCITRAL , οι διατά ει  το  
οποίο   ατισχύο ν των εφαρμοστέων  ανόνων διαιτησία  πο   α ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 
το  άρ ρο  175 ν. 4412/2016,  
 
Τη  προσφ γή  στο διαιτητι ό δι αστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο σ μβιβαστι ή  επίλ ση  
διαφορών. Για τη σ μβιβαστι ή επίλ ση τη  διαφορά  σ γ ροτείται Σ μβούλιο Επίλ ση  Διαφορών 
(ΣΕΔ . Η αμοιβή  ά ε μέλο   το  ΣΕΔ  α ορίζεται σύμφωνα με το άρ ρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190 , 
περί αμοιβή  διαμεσολαβητή.  ατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7  αι 8 το  άρ ρο  176 ν. 
4412/2016  αι ο ν. 4640/2019. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγ ριση  ατασ ε ή  το  δημοπρατούμενο  έργο , αποφασίστη ε με την αρι μ. 11/2023 

(ΑΔΑ: ΨΤ5546ΜΓ3Ξ-Ψ7Φ  Απόφαση Οι ονομι ή  Επιτροπή  Δήμο  Λη ο ριο . 
 
26.2  Ο  ύριο  το   ργο  μπορεί να εγ αταστήσει για το έργο α τό Τεχνι ό Σύμβο λο. Ο 
Ανάδοχο  το  έργο , έχει την  ποχρέωση να διε  ολύνει τι  δραστηριότητε  το  Τεχνι ού 
Σ μβούλο , πο  πηγάζο ν από τη σ μβατι ή σχέση τη  Υπηρεσία  με α τόν.  
 
26.3 Οι προσφέροντε , με την  ποβολή τη  προσφορά  το  , αποδέχονται ανεπιφύλα τα το   
όρο   τη  παρούσα  Δια ήρ  η   
 
26. 4 Η Ανα έτο σα Αρχή ενημερώνει το φ σι ό πρόσωπο πο   πογράφει την προσφορά ω  
προσφέρων ή ω  νόμιμο  ε πρόσωπο  προσφέροντο , ότι η ίδια ή  αι τρίτοι,  ατ’ εντολή  αι για 
λογαριασμό τη ,  α επε εργάζονται προσωπι ά δεδομένα πο  περιέχονται στο   φα έλο   τη  
προσφορά   αι τα αποδει τι ά μέσα τα οποία  ποβάλλονται σε α τήν, στο πλαίσιο το  
παρόντο  Διαγωνισμού, για το σ οπό τη  α ιολόγηση  των προσφορών  αι τη  ενημέρωση  
έτερων σ μμετεχόντων σε α τόν, λαμβάνοντα   ά ε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση το  
απόρρητο   αι τη  ασφάλεια  τη  επε εργασία  των δεδομένων  αι τη  προστασία  το   από 
 ά ε μορφή  α έμιτη επε εργασία, σύμφωνα με τι  διατά ει  τη   είμενη  νομο εσία  περί 
προστασία  προσωπι ών δεδομένων.  
 
26. 5 Αν, μετά από την τ χόν οριστι οποίηση τη  έ πτωση  το  αναδόχο , σύμφωνα με τα 
ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 160 το  ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολο λήρωση το  έργο , προσ αλεί τον επόμενο  ατά σειρά μειοδότη το  παρόντο   
διαγωνισμού  αι το  προτείνει να αναλάβει α τό  το έργο ολο λήρωση  τη  έ πτωτη  
εργολαβία , με το   ίδιο   όρο    αι προϋπο έσει   αι βάσει τη  προσφορά  πο   πέβαλε στον 
διαγωνισμό. Η σύμβαση ε τέλεση  σ νάπτεται, εφόσον εντό  δε απέντε (15  ημερών από την 
 οινοποίηση τη  πρόταση  περιέλ ει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη  αι ανεπιφύλα τη 
αποδοχή τη . Η άπρα τη πάροδο  τη  προ εσμία   εωρείται ω  απόρριψη τη  πρόταση . Αν ο 
ανωτέρω μειοδότη  δεν δεχ εί την πρόταση σύναψη  σύμβαση , η Προϊσταμένη Αρχή προσ αλεί 
τον επόμενο  ατά σειρά μειοδότη, α ολο  ώντα   ατά τα λοιπά την ίδια διαδι ασία. Εφόσον  αι 
α τό  απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδει η αναδόχο  στο έργο 
προσφεύγει  ατά την  ρίση τη  είτε στην ανοι τή δημοπρασία είτε στη διαδι ασία με 
διαπραγμάτε ση,  ατά τι  οι είε  διατά ει  το  ν. 4412/2016.  
 
Η διαδι ασία τη  παρούσα  δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση πο  η Προϊσταμένη Αρχή 
 ρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορέ  δεν είναι ι ανοποιητι έ  για τον  ύριο το  έργο  ή έχο ν 
επέλ ει λόγω εφαρμογή  νέων  ανονισμών αλλαγέ  στον τρόπο  ατασ ε ή  το  έργο , ενώ 
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογι ά  αι σε περίπτωση ολο λήρωση  το  έργο , ύστερα από 
α τοδί αιη διάλ ση τη  σύμβαση   ατόπιν πτώχε ση  το  αναδόχο  ή διάλ ση με  παιτιότητα 
το    ρίο  το  έργο   ατά τι   είμενε  διατά ει . 
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26.6 ………………………………………….169 
 
 

Λη ούρι, 7-2-2023   
 Λη ούρι, 7-2-2023  

Ελέγχ η ε & Θεωρή η ε  
Συντάχθηκε   Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  
 
 

   
Eυάγγελος Aλεξανδρόπουλος    Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Ηλε τρολόγο  Μηχανι ό   Πολιτι ό  Μηχανι ό    
    
    
    
    

Θεόδωρος Καλογερόπουλος    
Πολιτι ό  Μηχανι ό     

 

 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την  π’ αρι . 15/2023 (ΑΔΑ: 608346ΜΓ3Ξ-ΩΩΨ) απόφαση  
τη  Οι ονομι ή  Επιτροπή  το  Δήμο  Λη ο ρίο . 

 
 
 
 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 
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1 Σ μπληρώνονται τα στοιχεία τη  ανα έτο σα  αρχή . Επισημαίνεται ότι οι ανα έτοντε  φορεί  

δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχο  δια ήρ  η  για τι  σ μβάσει  πο  ανα έτο ν 
σύμφωνα με τι  διατά ει  το  Βιβλίο  ΙΙ το  ν. 4412/2016. 

2 Αναγράφεται ο  ωδι ό  τα τοποίηση  τη  διατι έμενη  πίστωση  (π.χ.  ωδι ό  ενάρι μο  έργο  
στο ΠΔΕ ή  ωδι ό  πίστωση  το  τα τι ού προϋπολογισμού το  φορέα  λοποίηση  . Σε 
περίπτωση σ γχρηματοδοτούμενων έργων από πόρο   τη  Ε ρωπαϊ ή   νωση , αναγράφεται 
 αι ο τίτλο  το  Επιχειρησια ού Προγράμματο  το  ΕΣΠΑ ή άλλο  σ γχρηματοδοτούμενο  από 
πόρο   ΕΕ προγράμματο  στο πλαίσιο το  οποίο  είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 

3 Σ μπληρώνεται η επων μία τη  ανα έτο σα  αρχή . 
4    Σ μπληρώνεται ο  ωδι ό  πο  αφορά στην ηλε τρονι ή τιμολόγηση όπω  α τό  προσδιορίζεται 

στον επίσημο ιστότοπο τη  Γ.Γ. Πληροφορια ών Σ στημάτων το  Υπο ργείο  Ψηφια ή  
Δια  βέρνηση   

      (Πρβλ.άρ ρο 53 παρ. 2 περ. α το  ν. 4412/2016 . 
5     Mέσω τη  λειτο ργι ότητα  ''Επι οινωνία'' το   ποσ στήματο  
6  Το ΕΕΕΣ  αταρτίζεται βάσει το  τ ποποιημένο  εντύπο  το  Παραρτήματο  2 το  Ε τελεστι ού 

 ανονισμού (ΕΕ  2016/7 τη  Επιτροπή  τη  5η  Ιανο αρίο  2016 για την  α ιέρωση το  
τ ποποιημένο  εντύπο  για το Ε ρωπαϊ ό  γγραφο Προμή εια  (L 3   αι παρέχεται 
απο λειστι ά σε ηλε τρονι ή μορφή.  
Το ΕΕΕΣ φέρει  πογραφή με ημερομηνία εντό  το  χρονι ού διαστήματο ,  ατά το οποίο μπορούν 
να  ποβάλλονται προσφορέ . 
Ο οι ονομι ό  φορέα  δύναται να διε  ρινίζει τι  δηλώσει   αι πληροφορίε  πο  παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με σ νοδε τι ή  πεύ  νη δήλωση, την οποία  ποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τι  2-5-2019, 
παρέχεται η ηλε τρονι ή  πηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
πο  προσφέρει τη δ νατότητα ηλε τρονι ή  σύντα η   αι διαχείριση  το  Ε ρωπαϊ ού Ενιαίο  
Εγγράφο  Σύμβαση  (ΕΕΕΣ . Μπορείτε να δείτε τη σχετι ή ανα οίνωση στη Διαδι τ α ή 
Πύλη το  ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ.  αι το Διορ ωτι ό (Επίσημη Εφημερίδα τη  
Ε ρωπαϊ ή   νωση  L 17/65 τη  23η  Ιανο αρίο  2018  στον Ε τελεστι ό  ανονισμό (ΕΕ  
2016/7 για την  α ιέρωση το  τ ποποιημένο  εντύπο  για το Ε ρωπαϊ ό Ενιαίο  γγραφο 
Προμή εια  , με το οποίο επιλύ η αν τα σχετι ά ζητήματα ορολογία  πο   πήρχαν στο αρχι ό 
επίσημο ελληνι ό   είμενο το  Ε τελεστι ού  ανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετι ό 
Διορ ωτι ό στην α όλο  η διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

7 Η περίπτωση ι  σ μπληρώνεται  αι περιλαμβάνεται στη Δια ήρ  η, εφόσον η ανα έτο σα αρχή 
προβλέπει  ποδείγματα εγγράφων προ   ποβολή από το   οι ονομι ού  φορεί , π.χ εγγ ητι ών 
επιστολών. 

8 Σ μπληρώνονται τ χόν άλλα έγγραφα σύμβαση  ή τεύχη πο  η ανα έτο σα αρχή  ρίνει αναγ αία 
με σ οπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία τη  σύμβαση  ή τη  διαδι ασία  σύναψη . 

9 Πρβλ. άρ ρο 67 το  ν. 4412/2016. 
10 Όταν είναι αδύνατο να παρασχε εί ελεύ ερη, πλήρη , άμεση  αι δωρεάν ηλε τρονι ή πρόσβαση σε 

ορισμένα έγγραφα τη  σύμβαση  μπορεί να περιληφ εί στο παρόν άρ ρο τη  δια ήρ  η  
πρόβλεψη ότι τα σχετι ά έγγραφα τη  σύμβαση   α διατε ούν με μέσα άλλα πλην των 
ηλε τρονι ών (όπω  το ταχ δρομείο ή άλλο  ατάλληλο μέσο ή σ νδ ασμό  ταχ δρομι ών ή 
άλλων  αταλλήλων μέσων  αι ηλε τρονι ών μέσων  (τρίτο εδάφιο παρ. 1 άρ ρο  67  ν. 
4412/2016 .  Στην περίπτωση α τή  προτείνεται η α όλο  η διατύπωση: «Τα α όλο  α έγγραφα 
τη  σύμβαση  ........................... διατί ενται από …………………………., οδό  …………………, πληροφορίε  
…………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν α όμα, να λάβο ν γνώση των 
παρα άτω εγγράφων τη  σύμβαση  ……, στα γραφεία τη  ανα έτο σα  αρχή   ατά τι  εργάσιμε  
ημέρε   αι ώρε .» 

11  Όταν δεν μπορεί να προσφερ εί ελεύ ερη, πλήρη , άμεση  αι δωρεάν ηλε τρονι ή πρόσβαση σε 
ορισμένα έγγραφα τη  σύμβαση , διότι η ανα έτο σα αρχή προτί εται να εφαρμόσει την παρ. 2 
το  άρ ρο  21 το  ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρ ρο τη  δια ήρ  η , τα μέτρα 
προστασία  το  εμπιστε τι ού χαρα τήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται,  αι τον 
τρόπο με τον οποίο είναι δ νατή η πρόσβαση στα σχετι ά έγγραφα.  Ενδει τι ά, λ.χ., η 
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ανα έτο σα αρχή  α μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οι ονομι ό  φορέα  αναλαμβάνει την 
 ποχρέωση να τηρήσει εμπιστε τι ά  αι να μη γνωστοποιήσει σε τρίτο   (σ μπεριλαμβανομένων 
των ε προσώπων το  ελληνι ού  αι διε νού  Τύπο  , χωρί  την προηγούμενη έγγραφη 
σ γ ατά εση τη  Ανα έτο σα  Αρχή , τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίε  πο  προ ύπτο ν από 
α τά. Οι οι ονομι οί φορεί  διασφαλίζο ν την τήρηση των απαιτήσεων α τών από το προσωπι ό 
το  , το    περγολάβο   το    αι  ά ε άλλο τρίτο πρόσωπο πο  χρησιμοποιούν  ατά την 
ανά εση ή ε τέλεση τη  σύμβαση . Για τον σ οπό α τό,  ατά την παραλαβή των εγγράφων τη  
σύμβαση ,  ποβάλλει  πεύ  νη δήλωση το  ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

12  Σ μπληρώνεται από την Ανα έτο σα Αρχή με σαφήνεια σ γ ε ριμένη ημερομηνία (εγ αίρω , 
ήτοι ω  την...  , προ  αποφ γή οιασδήποτε σύγχ ση   αι αμφιβολία . 

13  Σ μπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λή η τη  προ εσμία  το  άρ ρο  18 τη  παρούσα .  
14 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διε  ρινίσει  ω  προ  την τήρηση των 
διατ πώσεων δημοσιότητα  στη διαγωνιστι ή διαδι ασία σε περίπτωση τροποποίηση  όρων τη  
δια ήρ  η » (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ  

15 Πρβλ.άρ ρο 18 παρ. 2 το  ν. 4412/2016. 
16 Πρβλ. άρ ρο 12 παρ. 1.2 τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα. 
17 Αν η διεύ  νση τη   πηρεσία  πο  τηρεί το πρωτό ολλο τη  Ανα έτο σα  Αρχή  είναι διαφορετι ή 
από την αναφερόμενη στο άρ ρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετι ή διεύ  νση. 

18 Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 1 το  ν. 4412/2016. 
19 Στην περίπτωση πο  χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έ πτωση  απαλείφεται η περίπτωση δ τη  
παρ. 3.5. Πρβλ. άρ ρο 95 παρ. 2 περ. α το  ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «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».  

20 Σε περίπτωση εφαρμογή  τη  διαδι ασία  το  άρ ρο  95 παρ. 2 περ. β  ποπ. Αα το  ν. 4412/2016 
“Ελεύ ερη σ μπλήρωση τιμολογίο ”, οι ανα έτο σε  αρχέ  περιλαμβάνο ν στην εν λόγω 
περίπτωση  (στ  αναφορά για την  ποβολή το  σχετι ού τιμολογίο . 

21 Πρβλ. άρ ρο 12 παρ. 1.2.1  ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα.  
22 Πρβλ. άρ ρο 12 παρ. 1.2.2  ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα.  
23 Πρβλ. άρ ρο 12 παρ. 2 τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα.  
24 Πρβλ .άρ ρο 12 παρ.2.τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα. 
25 Επισημαίνεται ότι, ω  προ  τι  προ εσμίε   για την ολο λήρωση των ενεργειών τη  Επιτροπή  

Διενέργεια  Διαγωνισμού ισχύο ν τα οριζόμενα στο άρ ρο 221Α το  ν. 4412/2016.  
26 Πρβλ. άρ ρο 13 παρ. 2 τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα.  
27 Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 1 όγδοο εδάφιο ν. 4412/2016 
28 Πρβλ. άρ ρο 221Α παρ. 1 περ. β το  ν. 4412/2016. 
29 Πρβλ.  άρ ρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
30 Πρβλ. άρ ρο 88 παρ. 5 περ. α το  ν. 4412/2016 
31 Ω  προ  τη γνωμοδότηση τη  Επιτροπή  Διαγωνισμού για την ε έταση των ε ηγήσεων των 

ασ νή ιστα χαμηλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020  αι ιδίω  σ έψει  15-21  
32 Πρβλ. άρ ρο 103 παρ. 1 εδ. α το  ν. 4412/2016.  
33 Πρβλ. άρ ρο 103 παρ. 1 το  ν. 4412/2016. 
34  Βλ.σχετι ά με την  ηλε τρονι ή  πεύ  νη δήλωση το  άρ ρο ει οστό έβδομο τη  από 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68  - πο    ρώ η ε με το άρ ρο 1 το  ν. 4683/2020 (Α΄83 - ατά τι  παραγράφο   1  αι 
2  το  οποίο :" 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` 
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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". 

35 Για το   φορεί  το  Βιβλίο  ΙΙ τη  παρ. 2 το  άρ ρο  259 το  ν.4412/2016 
36 Ομοίω  προβλέπεται  αι στην περίπτωση  ποβολή  προσφορών, σύμφωνα με το άρ ρο 92 παρ. 8 
το  ν.4412/201 

37 Πρβλ. άρ ρο 12 παρ. 1.2.1 τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα. 
38 Πρβλ. άρ ρο 14 παρ. 1.2 τη   ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα. 
39 Πρβλ. άρ ρο 103 παρ. 2 το  ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ. άρ ρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
41 Με την επιφύλα η των παρ. 7  αι 8 το  άρ ρο  78 το  ν. 4412/2016 (λήψη επανορ ωτι ών 

μέσων . 
42  Πρβλ. άρ ρο 104 παρ. 2  αι 3 ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. άρ ρο 103 παρ. 6 το  ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ. άρ ρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
46 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 2 το  ν. 4412/2016. 
47 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
48 Η φράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστί εται στη δια ήρ  η μόνο στι  
περιπτώσει  ε είνε , στι  οποίε  προβλέπεται  ποχρέωση προσ μβατι ού ελέγχο . 

49 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
50 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
51 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 5 το  ν. 4412/2016.  
52 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
53 Πρβλ. άρ ρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
54 Πρβλ. άρ ρο 360 παρ. 1 το  ν. 4412/2016  αι 3 παρ. 1το  π.δ. 39/2017.  
55  Πρβλ. άρ ρο 361 το  ν. 4412/2016  αι 4 το  π.δ. 39/2017. 
56 Πρβλ. άρ ρο 15  ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια  ργα 
57 Πρβλ. άρ ρο 363 το  ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ. άρ ρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016  αι 6 το  π.δ. 39/2017. 
59 Πρβλ. άρ ρο 364 παρ. 2 το  ν. 4412/2016. 
60 Πρβλ. παρ. 1 το  άρ ρο  365 το  Ν. 4412/2016. 
61 Πρβλ. άρ ρα 360 παρ. 2 το  ν. 4412/2016  αι 3 παρ. 2 το  π.δ. 39/2017, πρβλ. άρ ρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
62

 Πρβλ. άρ ρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  
63

  Πρβλ. άρ ρο 372 παρ. 1  αι 2 Ν. 4412/2016.  
64

   Πρβλ. άρ ρο 372 παρ. 4 το  ν. 4412/2016. 
65

   Πρβλ άρ ρο 372 παρ. 6 το  ν. 4412/2016. 
66   Πρβλ.  άρ ρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
67 Πρβλ. άρ ρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
68 Πρβλ. άρ ρο 92 παρ. 4 το  ν. 4412/2016. 
69 Πρβλ. άρ ρο 92 παρ. 4Α το  ν. 4412/2016. 
70  Τί εται μόνο εφόσον πρό ειται για σ γχρηματοδοτούμενο έργο από πόρο   τη  Ε ρωπαϊ ή  

 νωση . 
71 Από 1-1-2017 τέ η ε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145  , το οποίο με το άρ ρο 13  ατάργησε το π.δ 

113/2010. 
72 Νόμοι, ΠΔ  αι  πο ργι έ  αποφάσει  πο  ε δίδονται μετά την έναρ η τη  διαδι ασία  σύναψη  

τη  σύμβαση  σύμφωνα με το άρ ρο 61 το  ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρο  το  εφαρμοστέο  
 εσμι ού πλαισίο  τη  δια ήρ  η . 

73 Οι  ρατήσει  προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα ε τέλεση  το  έργο . 
74   Πρβλ. άρ ρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο το  ν. 4013/2011, όπω  αντι αταστά η ε από το άρ ρο 44 
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το  ν. 4605/2019. 

75  Ή/ αι η Επιτροπή Διαγωνισμού,  ατά περίπτωση (πρβλ. άρ ρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τη   ΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  ργα . 

76 Πρβλ. άρ ρο 102 ν. 4412/2016, όπω  αντι αταστά η ε με  το άρ ρο 42 το  ν. 4782/2021. Πρβλ 
 αι  έ  εση σ νεπειών ρ  μίσεων επί το  ω  άνω άρ ρο  42 ν. 4781/2021  

77  Σύμφωνα με το άρ ρο 4 παρ. 4 το  π.δ 80/2016 “Ανάληψη  ποχρεώσεων από το   διατά τε ” ( Α΄ 
145  : “Οι δια ηρύ ει , οι αποφάσει  ανά εση   αι οι σ μβάσει  πο  σ νάπτονται για λογαριασμό 
των φορέων Γενι ή    βέρνηση  αναφέρο ν απαραίτητα τον αρι μό  αι τη χρονολογία τη  
απόφαση  ανάληψη   ποχρέωση , τον αρι μό  αταχώρισή  τη  στα λογιστι ά βιβλία το  οι είο  
φορέα,  α ώ   αι τον αρι μό τη  απόφαση  έγ ριση  τη  πολ ετού  ανάληψη  σε περίπτωση πο  
η δαπάνη ε τείνεται σε περισσότερα το  ενό  οι ονομι ά έτη.".Επίση , σύμφωνα με το άρ ρο 12 
παρ. 2 γ  το  ίδιο  π.δ : “Δια ηρύ ει , όπο  απαιτείται,  αι αποφάσει  ανά εση  πο  ε δίδονται 
 αι σ μβάσει  πο  σ νάπτονται από φορεί  τη  Γενι ή    βέρνηση  είναι ά  ρε , εφόσον δεν έχει 
προηγη εί α τών η έ δοση τη  απόφαση  ανάληψη   ποχρέωση  το  άρ ρο  2, παρ. 2 το  
παρόντο . "Πρβ.  αι άρ ρο 5 το  ω  άνω διατάγματο  “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων” 

78  Σε περίπτωση πο  περιλαμβάνονται τ χόν δι αιώματα προαίρεση , διαμορφώνεται αναλόγω  η 
ε τιμώμενη α ία τη  σύμβαση  (προϋπολογισμό  δημοπράτηση    αι το παρόν άρ ρο (πρβ. άρ ρα 
6 παρ. 1  αι 132  παρ. 1 περ. α' το  ν. 4412/2016 . 

79 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται  ατά την  πογραφή τη  σύμβαση , 
ανάλογα με την προσφερ είσα έ πτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία το  
15% επί τη  δαπάνη  εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. β  το  άρ ρο  156 
ν. 4412/2016.  

80 Πρβλ. άρ ρο 6 παρ. 7 το  ν. 4412/2016. 
81 Η ανα έτο σα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο τη  δια ήρ  η , ανάλογα με το αν αποφασίσει 

να  ποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα/έργα ή όχι, ήτοι να τα ανα έσει ω  ενιαίο 
σύνολο. Στην περίπτωση πο  επιλέ ει να μην  ποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν 
σημείο τη  δια ήρ  η , το   βασι ού  λόγο   τη  απόφασή  τη  α τή  (πρβλ. άρ ρο 59 το  ν. 
4412/2016). 

82  όπω  σ μπληρώ η ε με το άρ ρο 43 παρ. 21 το  ν. 4605/2019 
83 Μπορεί η έναρ η τη  προ εσμία  να ορίζεται διαφορετι ά,  αν λόγο  χάρη δεν προβλέπεται η 

άμεση έναρ η των εργασιών (Πρβλ. άρ ρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
84 Με την επιφύλα η τη  επόμενη   ποσημείωση . 
85  Οι ανα έτο σε  αρχέ  μπορεί να επιτρέπο ν την  ποβολή εναλλα τι ών προσφορών  αι στην 

περίπτωση α τή προσαρμόζεται αντιστοίχω  το 13.4. ( πρβλ άρ ρο 57  το  ν. 4412/2016  . 
86  Το ποσοστό τη  εγγύηση  σ μμετοχή  δεν μπορεί να  περβαίνει το 2% τη  ε τιμώμενη  α ία  τη  

σύμβαση , χωρί  το Φ.Π.Α., με στρογγ λοποίηση στο δεύτερο δε αδι ό ψηφίο, μη 
σ ν πολογιζομένων των δι αιωμάτων προαίρεση   αι παράταση  τη  σύμβαση  (Πρβλ. άρ ρο 72 
παρ. 1το  ν. 4412/2016),. 

87 Πρβλ. άρ ρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
88 Πρβ. άρ ρο 72 παρ. 3 το  ν. 4412/2016 
89 Σ μπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προ αταβολή . Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α το  

άρ ρο  25 το  ν. 3614/2007 (όπω  προστέ η ε με την παρ. 3 το  άρ ρο  242 το  ν. 4072/2012 , στι  
περιπτώσει  σ γχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στι  δια ηρύ ει   ποχρεωτι ά περιλαμβάνεται 
δ νατότητα χορήγηση  προ αταβολή . Η  ποχρέωση α τή ε α ολο  εί να ισχύει  αι για τα προγράμματα 
τη  περιόδο  2014-2020 δ νάμει τη  παρ. 15 το  άρ ρο  59 το  ν. 4314/2014.  

90 Εφόσον προβλέπεται προ αταβολή σ μπληρώνονται οι όροι για την εγγ ητι ή επιστολή προ αταβολή .  
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση  αλή  ε τέλεση   αλύπτει  αι την παροχή ισόποση  προ αταβολή  προ  τον 
ανάδοχο, χωρί  να απαιτείται η  ατά εση εγγύηση  προ αταβολή . Στην περίπτωση πο  με την παρούσα 
ορίζεται μεγαλύτερο ύψο  προ αταβολή  (πχ 15% , α τή λαμβάνεται με την  ατά εση από τον ανάδοχο 
εγγύηση  προ αταβολή  πο   α  αλύπτει τη διαφορά μετα ύ το  ποσού τη  εγγύηση   αλή  ε τέλεση   αι 
το  ποσού τη   αταβαλλόμενη  προ αταβολή  (παρ. 1 δ άρ ρο  72 το  ν. 4412/2016 .  

91 Με απόφαση το  Υπο ργού Υποδομών  αι Μεταφορών μπορεί να  α ορίζεται όριο ποσοστού 
έ πτωση , πάνω από το οποίο ο ανάδοχο  είναι  ποχρεωμένο  να προσ ομίζει, επιπλέον τη  
εγγύηση   αλή  ε τέλεση , πρόσ ετη εγγύηση,  λιμα ωτά α  ανόμενη βάσει το  ποσοστού 
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έ πτωση . Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 4 τελε ταίο εδάφιο ν. 4412/2016. 

92  Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 17 το  ν. 4412/2016 
93 Πρβλ. άρ ρο 160 παρ. 9 περ. β το  ν. 4412/2016 
94 Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 14 περ. β το  ν. 4412/2016 
95  Οι ανα έτο σε  αρχέ  μπορούν να ζητούν από το   προσφέροντε  να παράσχο ν «Εγγύηση  αλή  

λειτο ργία » για την απο ατάσταση των ελαττωμάτων πο  ανα ύπτο ν ή των ζημιών πο  
προ αλούνται από δ σλειτο ργία των έργων  ατά την περίοδο εγγύηση   αλή  λειτο ργία , 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη  σύμβαση . Το ύψο  τη  εγγύηση   αλή  λειτο ργία  
 α ορίζεται στα έγγραφα τη  σύμβαση   αι δεν μπορεί να  περβαίνει το πέντε τοι  ε ατό (5%  
τη  ε τιμώμενη  α ία  τη  σύμβαση . Η επιστροφή τη  ανωτέρω εγγύηση  λαμβάνει χώρα μετά 
από την ολο λήρωση τη  περιόδο  εγγύηση   αλή  λειτο ργία ..  Οι εγγ ητι έ  επιστολέ   αλή  
λειτο ργία  περιλαμβάνο ν  ατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 τη  παρούσα  
 αι επιπρόσ ετα, τον αρι μό  αι τον τίτλο τη  σχετι ή  σύμβαση . Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 10 το  ν. 
4412/2016. 

96 Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
97 Τα γραμμάτια σύσταση  χρηματι ή  παρα ατα ή η  το  Ταμείο  Παρα ατα η ών  αι Δανείων, 

για την παροχή εγγ ήσεων σ μμετοχή   αι  αλή  ε τέλεση  (εγγ οδοτι ή παρα ατα ή η  
σ στήνονται σύμφωνα με την ειδι ή νομο εσία πο   διέπει α τό  αι ειδι ότερα βάσει το  άρ ρο  
4 το  π.δ τη  30 Δε εμβρίο  1926/3 Ιανο αρίο  1927 (“Περί σ στάσεω   αι αποδόσεω  
παρα ατα η ών  αι  ατα έσεων παρά τω Ταμείω Παρα ατα η ών  αι Δανείων” . Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο τη  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

98 Πρβλ. άρ ρο 72 παρ. 13,  α ώ   αι τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 4.1.ζ. τη  παρούσα , ω  
προ  τι  εγγ ήσει  σ μμετοχή . 

99  Η ελάχιστη προ εσμία παραλαβή  των προσφορών  α ορίζεται σύμφωνα με το άρ ρο  121 ο  ν. 
4412/2016, όπω  α τό τροποποιή η ε με την παρ. 19 το  άρ ρο  43 το  ν. 4605/2019 . 

100 Προτείνεται οι ανα έτο σε  αρχέ  να ορίζο ν την ημερομηνία ηλε τρονι ή  αποσφράγιση  των 
προσφορών μετά την παρέλε ση τριών εργασίμων ημερών από την  αταλη τι ή ημερομηνία 
 ποβολή  των προσφορών, προ ειμένο  να έχει προσ ομιστεί από το   σ μμετέχοντε   αι η 
πρωτότ πη εγγύηση σ μμετοχή , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ ρο 3.5. περ. β τη  
παρούσα . 

101 Ορίζεται ο χρόνο  από την Ανα έτο σα Αρχή  ατ΄ ε τίμηση των ιδιαιτεροτήτων τη  διαδι ασία . 
Για τον  α ορισμό το  χρόνο  ισχύο  τη  προσφορά , πρβ. Άρ ρο 97 παρ. 3 το  ν. 4412/2016. 
σύμφωνα με τι  διατά ει  το  οποίο : «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται 
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

102 Πρβλ. άρ ρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
103  Σύμφωνα με τι  περ. (31   αι (35  παρ. 1  αι την παρ. 3 άρ ρο  377  α ώ   αι τι  παρ. 11  αι 12 

άρ ρο  379 ν. 4412/2016, ε α ολο  εί η  ποχρέωση δημοσίε ση  προ ήρ  η  σύμφωνα με τι  
παρ. 7  αι 8 άρ ρο  15 ν. 3669/2008, σε σ νδ ασμό με τι  διατά ει  το  ν. 3548/2007, στον 
περιφερεια ό  αι τοπι ό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

104 Πρβλ. άρ ρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η ανα έτο σα αρχή επιλέ ει τη διαβούλε ση επί των 
δημοσιε μένων εγγράφων τη  σύμβαση  σύμφωνα προ  τα οριζόμενα στο άρ ρο 68 ν. 4412/2016, 
σ μπληρώνεται το άρ ρο 20Α, άλλω  διαγράφεται. 

105 Πρβλ. Άρ ρο 25 το  ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι ανα έτο σε  αρχέ  δεν μπορούν να 
 αλούν σ γ ε ριμένε  τά ει / πτ χία το  ΜΕΕΠ ή το  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

106   ατ’ αντιστοιχία με τα ο σιώδη χαρα τηριστι ά το  έργο  σύμφωνα με το άρ ρο 11 τη  
παρούσα  (αναφέρεται η  ατηγορία ή οι  ατηγορίε  στι  οποίε  εμπίπτει το έργο σύμφωνα με τι  
διατά ει  το   άρ ρο  45  το   π.δ/το  71/2019  . 

107 Για την  ατανόηση πρα τι ών διαδι ασιών, ιδίω   ατά την ε έταση τη  σ μμετοχή  τρίτων 
χωρών σε διαγωνισμού , βλ. τι  « ατε   ντήριε  γραμμέ  για τη σ μμετοχή τρίτων χωρών στην 
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αγορά δημοσίων σ μβάσεων τη  ΕΕ», Βρ  έλλε , 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

108 Σύμφωνα με το ισχύον  είμενο τη  ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
109 Για το έλεγχο των χωρών πο  έχο ν σ νάψει σ μφωνίε  με την  νωση δε  την ιστοσελίδα τη  
Επιτροπή  https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

110  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρ ρο  91 ν. 4412/2016. 
111 Πρβλ. άρ ρο 73 παρ. 1 εδ. α το  ν. 4412/2016όπω  τροποποιή η ε με το άρ ρο 107 περ. 6 το  ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδι η  αταδι αστι ή απόφαση” 
νοείται, δεδομένη  τη  ω  άνω νομο ετι ή  μεταβολή , ω  “αμετά λητη  αταδι αστι ή απόφαση”, 
η δε σχετι ή δήλωση το  οι ονομι ού φορέα στο Μέρο  ΙΙΙ.Α. το  ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε 
αμετά λητε   αταδι αστι έ  αποφάσει . 

112 Πρβλ. άρ ρο 73 παρ. 1 το  ν. 4412/2016. 
113 Πρβλ. άρ ρο 73 παρ. 2Α τελε ταίο εδάφιο το  ν. 4412/2016. Σχετι ή δήλωση το  προσφέροντο  

οι ονομι ού φορέα  περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
114  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέ  λιση από τον  ποχρεωτι ό απο λεισμό 

αποτελεί δ νατότητα τη  ανα έτο σα  αρχή  (πρβλ. Άρ ρο 73 παρ. 3 το  ν. 4412/2016 . Σε 
περίπτωση πο  δεν επι  μεί να προβλέψει τη σχετι ή δ νατότητα, η ανα έτο σα αρχή διαγράφει 
την  παράγραφο α τή. 

115  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέ  λιση από τον  ποχρεωτι ό απο λεισμό τη   
αποτελεί δ νατότητα τη  ανα έτο σα  αρχή  (πρβλ. Άρ ρο 73 παρ. 3 το  ν. 4412/2016 . Σε 
περίπτωση πο  δεν επι  μεί να προβλέψει τη σχετι ή δ νατότητα, η ανα έτο σα αρχή διαγράφει 
την παράγραφο  α τή. 

116  Οι λόγοι τη  παραγράφο  22.Α.4. αποτελούν δ νητι ού  λόγο   απο λεισμού σύμφωνα με το 
άρ ρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.  ατά σ νέπεια, η ανα έτο σα αρχή δύναται να επιλέ ει έναν, 
περισσότερο  , όλο   ή ενδεχομένω   αι  ανέναν από το   λόγο   απο λεισμού σ νε τιμώντα  
τα ιδιαίτερα χαρα τηριστι ά τη   πό ανά εση σύμβαση  (ε τιμώμενη α ία α τή , ειδι έ  
περιστάσει   λπ , με σχετι ή πρόβλεψη στο παρόν σημείο τη  δια ήρ  η . . 

117  Σχετι ή δήλωση το  προσφέροντο  οι ονομι ού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
118  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ε νι ό  λόγο  απο λεισμού σ μπληρώνεται στο Μέρο  ΙΙΙ Δ το  ΕΕΕΣ 

( Άλλοι Λόγοι Απο λεισμού πο  ενδέχεται να προβλέπονται από την ε νι ή νομο εσία το  
 ράτο   μέλο   τη  α.α ή το  α.φ ). 

119 Πρβλ. παρ. 3 άρ ρο  8 το  ν. 3310/2005, όπω  τροποποιή η ε με το άρ ρο 239 το  ν. 4782/2 
120 Πρβλ. άρ ρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
121 Πρβλ. άρ ρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίση , βλ.  π’ αρι μ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο τη  

Αρχή  (ΑΔΑ Ψ3 8ΟΞΤΒ-09Β  σχετι ά με την απόφαση ΔΕΕ τη  24 Ο τωβρίο  2018 στην  πό εση 
C-124/2017 Vossloh, ιδίω  σ έψει  38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

122 Υπεν  μίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4  α γίνει μόνο στην περίπτωση πο  η 
Ανα έτο σα Αρχή επιλέ ει  άποιον από το   δ νητι ού  λόγο   απο λεισμού. 

123
 Σχετι ά με την προσ όμιση αποδεί εων για τα επανορ ωτι ά μέτρα βλ. την απόφαση τη  14η  
Ιανο αρίο  2021 το  ΔΕΕ στην  πό εση C‑387/19 

124 Πρβλ άρ ρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
125 Πρβλ. απόφαση  π’ αρι μ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕ  385 τεύχο  ΥΟΔΔ, 25-05-2020 , η οποία 

ε α ολο  εί να ισχύει έω  την  έ δοση τη  απόφαση  τη  παρ. 9 το  άρ ρο  73 το  ν. 4412/2016. 
126  Επισημαίνεται ότι όλα τα  ριτήρια ποιοτι ή  επιλογή , πλην τη   αταλληλότητα  για την άσ ηση 

επαγγελματι ή  δραστηριότητα  (αρ. 75 παρ. 2 σε σ νδ ασμό με το αρ. 76 το  ν. 4412/2016 , 
είναι προαιρετι ά για την ανα έτο σα αρχή  αι πρέπει να σχετίζονται  αι να είναι ανάλογα με το 
αντι είμενο τη  σύμβαση  (άρ ρο 75 παρ. 1 το  ν. 4412/2016 . Σε  ά ε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται  ατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δ σανάλογα η σ μμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οι ονομι ών φορέων στο   διαγωνισμού .  ατά το στάδιο το  προσδιορισμού 
των  ριτηρίων  αταλληλότητα  των  ποψηφίων, είναι αναγ αίο να τηρούνται από τι  
ανα έτο σε  αρχέ , οι  εμελιώδει  ενωσια έ  αρχέ , ιδίω  η αρχή τη  ίση  μεταχείριση  των 
σ μμετεχόντων, τη  αποφ γή  των δια ρίσεων, τη  διαφάνεια   αι τη  ανάπτ  η  το  ελεύ ερο  
ανταγωνισμού. Τα  ριτήρια επιλογή  το  άρ ρο  22.Β – 22.Ε ε ετάζονται  ατά τη διαδι ασία 
ελέγχο  τη   αταλληλότητα  το  προσφέροντο  να ε τελέσει τη σύμβαση ( ριτήρια “on/off” .  
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127  Πρβλ. άρ ρο 188 παρ. 1 το  ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλ αν σε ισχύ τα άρ ρα 105  αι 106 

το  ν. 3669/2008, μέχρι την έ δοση το  π.δ. το  άρ ρο   
128  Επισημαίνεται ότι οι ανα έτο σε  αρχέ  δεν μπορούν να  αλούν σ γ ε ριμένε  τά ει / πτ χία 

το  ΜΕΕΠ ή, από την έναρ η ισχύο  το  π.δ. 71/2019, το  Μητρώο  Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων  ργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ. .  . Πρβλ. άρ ρο  76 παρ.  4, το  ν. 4412/2016.  

129  Οι ανα έτο σε  αρχέ  μπορούν να επιβάλλο ν απαιτήσει  πο  να διασφαλίζο ν ότι οι οι ονομι οί 
φορεί  δια έτο ν την αναγ αία οι ονομι ή  αι χρηματοδοτι ή ι ανότητα για την ε τέλεση τη  
σύμβαση . Όλε  οι απαιτήσει  πρέπει να σχετίζονται  αι να είναι ανάλογε  με το αντι είμενο τη  
σύμβαση  (πρβ. άρ ρο 75 παρ. 1 τελε ταίο εδάφιο  αι αρ. 75 παρ. 3 το  ν. 4412/2016 . Οι εν λόγω 
απαιτήσει   α ορίζονται περιγραφι ά στο παρόν σημείο, χωρί  παραπομπή σε τά ει /πτ χία το  
ΜΕΕΠ ή το  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε  ά ε περίπτωση  αι για το μεταβατι ό χρονι ό διάστημα ισχύο  των 
άρ ρων 80 έω  110 το  ν. 3669/2008, όπω  α τό προ ύπτει από το άρ ρο 65 το  π.δ. 71/2019 
 αι την πλήρη έναρ η ισχύο  το   τελε ταίο , επισημαίνεται ότι, η ανα έτο σα αρχή μπορεί να 
περιγράφει τι  σχετι έ  απαιτήσει  ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρο μένων 
των ειδι ότερων ρ  μίσεων το  άρ ρο  76 το  ν. 4412/2016 αναφορι ά με τι  πέραν των 
προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή  αι  ατάτα η σε τά η των οι είων μητρώων το  π.δ 
71/2019 (Α΄ 112 , αντίστοιχο  προϋπολογισμού ανά  ατηγορία έργο . 

130  Οι ανα έτο σε  αρχέ  μπορούν να επιβάλλο ν απαιτήσει  πο  να διασφαλίζο ν ότι οι οι ονομι οί 
φορεί  δια έτο ν την αναγ αία τεχνι ή  αι επαγγελματι ή ι ανότητα για την ε τέλεση τη  
σύμβαση . Όλε  οι απαιτήσει  πρέπει να σχετίζονται  αι να είναι ανάλογε  με το αντι είμενο τη  
σύμβαση  (πρβ. άρ ρο 75 παρ. 1 τελε ταίο εδάφιο  αι αρ. 75 παρ. 4 το  ν. 4412/2016 . Οι εν λόγω 
απαιτήσει   αταρχά   α ορίζονται περιγραφι ά στο παρόν σημείο, χωρί  παραπομπή σε 
τά ει /πτ χία το  ΜΕΕΠ ή το  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βα μίδε / ατηγορίε  το  ΜΕ . Σε  ά ε 
περίπτωση  αι για το μεταβατι ό χρονι ό διάστημα ισχύο  των άρ ρων 80 έω  110 το  ν. 
3669/2008, όπω  α τό προ ύπτει από το άρ ρο 65 το  π.δ. 71/2019  αι την πλήρη έναρ η ισχύο  
το   τελε ταίο , επισημαίνεται ότι,  η ανα έτο σα αρχή μπορεί να περιγράφει τι  σχετι έ  
απαιτήσει  ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρο μένων των ειδι ότερων 
ρ  μίσεων το  άρ ρο  76 το  ν. 4412/2016 αναφορι ά με τι  πέραν των προβλεπόμενων 
απαιτήσεων για την εγγραφή  αι  ατάτα η σε τά η των οι είων μητρώων το  π.δ 71/2019 (Α΄ 
112 , αντίστοιχο  προϋπολογισμού ανά  ατηγορία έργο ..  

131 Προαιρετι ή επιλογή: Η παρ. 22.Ε τί εται  ατά δια ριτι ή ε χέρεια τη  ανα έτο σα  αρχή   αι 
σ μπληρώνεται σύμφωνα με το άρ ρο 82 το  ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλε  οι απαιτήσει  
πρέπει να σχετίζονται  αι να είναι ανάλογε  με το αντι είμενο τη  σύμβαση  (άρ ρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

132  Το εδάφιο α τό προστί εται  ατά την  ρίση τη  ανα έτο σα  αρχή  σύμφωνα με το άρ ρο 78 
παρ. 1 το  ν. 4412/2016, άλλω  διαγράφεται. 

133  Προαιρετι ή επιλογή σ μπλήρωση  το  εδαφίο .  Σύμφωνα με το άρ ρο 78 παρ. 2 το  ν. 
4412/2016, στην περίπτωση σ μβάσεων έργων οι Ανα έτο σε  Αρχέ  μπορούν να απαιτούν την 
ε τέλεση ορισμένων  ρίσιμων  α η όντων απε  εία  από τον ίδιο τον προσφέροντα. 

134 Ω  προ  τον τρόπο  ποβολή  των αποδει τι ών μέσων το  παρόντο  άρ ρο , τα οποία έχο ν 
σ νταχ εί/ παραχ εί από το   ίδιο   το   οι ονομι ού  φορεί  πρβλ. άρ ρο 8 παρ. 3 τη  με. αρ. 
117384/26-10-2017  .Υ.Α. 

135 Πρβ άρ ρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
136  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δ νατότητα εναπό ειται στη δια ριτι ή ε χέρεια το  οι ονομι ού 

φορέα. Ε α ολο  εί να  φίσταται η δ νατότητα να  πογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φ σι ών προσώπων πο  αναφέρονται στα τελε ταία δύο εδάφια το  άρ ρο  73 παρ. 1 το   ν. 
4412/2016. 

137  Πρβλ. άρ ρο 79Α ν. 4412/2016 
138 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση τη  19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σ . 28 
139 Βλ. ενδει τι ά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα  
140 Πρβλ. άρ ρο 79 παρ. 8, σε σ νδ ασμό  με άρ ρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
141 Εφιστάται η προσοχή των ανα ετο σών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσ όμιση 

δι αιολογητι ών προ  απόδει η μόνο των λόγων απο λεισμού  αι των  ριτηρίων επιλογή  πο  
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έχο ν τε εί στην παρούσα δια ήρ  η. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η ανα έτο σα αρχή δύναται, 
 ατά το αρ. 79 παρ. 5 το  ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντε , σε οποιοδήποτε χρονι ό 
σημείο  ατά τη διάρ εια τη  διαδι ασία , να  ποβάλλο ν όλα ή ορισμένα δι αιολογητι ά, όταν 
α τό απαιτείται για την ορ ή διε αγωγή τη  διαδι ασία . 

142 Πρβλ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν.4412/2016. 
143  Σύμφωνα με το άρ ρο 73 παρ. 2 τελε ταίο εδάφιο το  ν. 4412/2016 : “Αν ο οι ονομι ό  φορέα  

είναι  λληνα  πολίτη  ή έχει την εγ ατάστασή το  στην Ελλάδα, οι  ποχρεώσει  το  πο  αφορούν 
τι  εισφορέ   οινωνι ή  ασφάλιση   αλύπτο ν τόσο την  ύρια όσο  αι την επι ο ρι ή ασφάλιση." 

144 Πρβλ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν.4412/2016. 
145 Οι  πεύ  νε  δηλώσει  το  παρόντο  τεύχο    πογράφονται  αι γίνονται αποδε τέ  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρ ρο 4.2. β  τη  παρούσα   
146Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο τη  Αρχή  «Ενημέρωση για ζητήματα αποδει τι ών 

φορολογι ή  ενημερότητα  (α τόματη άντληση αποδει τι ού - ενημερότητα σε παρελ όντα 
χρόνο » (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ . 

147  Εφόσον η ανα έτο σα αρχή την επιλέ ει ω  λόγο απο λεισμού. 
148 Πρβλ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν.4412/2016. 
149 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο τη  Αρχή  «Ενιαίο Πιστοποιητι ό Δι αστι ή  

Φερεγγ ότητα » (ΑΔΑ: 9Β ΩΟΞΤΒ-7Δ6 . 
150  Η πλατφόρμα τη  Ε ρωπαϊ ή  Επιτροπή  eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητι ών 

άλλων  ρατών-μελών τη  Ε.Ε είναι δια έσιμη, χωρί   όστο , στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιο  ε νι ό  
φορέα  για την  αταχώρηση  αι τήρηση των στοιχείων το  eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αρι μ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετι ό έγγραφο τη  Αρχή  στον α όλο  ο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

151  Εφόσον η ανα έτο σα αρχή τι  επιλέ ει, όλε  ή  άποια/ε  ε  α τών, ω  λόγο   απο λεισμού. 
152  Επισημαίνεται ότι η ανα έτο σα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδεί ει, με  ατάλληλα μέσα, ότι 

σ ντρέχει  άποια από τι  περιπτώσει  α τέ , απο λείει οποιονδήποτε οι ονομι ό φορέα από τη 
σ μμετοχή στη διαδι ασία σύναψη  τη  δημόσια  σύμβαση .  

153 Εφόσον η ανα έτο σα αρχή την επιλέ ει ω  λόγο απο λεισμού. 
154 η οποία ε δίδεται σύμφωνα με τι  ειδι έ  διατά ει  το  π.δ. 71/2019 (Α΄ 112 . Επισημαίνεται ότι 

τα πτ χία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτι ών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π. , πο  είναι σε 
ισχύ  ατά την 3η Ιο λίο  2019 ε α ολο  ούν να ισχύο ν ω  την 1η Σεπτεμβρίο  2021, εφόσον 
πληρούνται οι προϋπο έσει  το  νομο ετι ού πλαισίο  πο  ίσχ ε έω   αι την 2α Ιο λίο  2019 
(Πρβλ. άρ ρο 65 παρ. 1 το  π.δ 71/2019 (Α΄ 112  ω  αντι αταστά η ε με την παρ. 5 το  άρ ρο  
144 το  ν. 4764/2020 (Α΄ 256 .  

155 Πρβλ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν.4412/2016.  
156

 Πρβλ. άρ ρο 76 παρ. 4 το  ν. 4412/2016 
157  Εφόσον έχει αναφερ εί σχετι ή απαίτηση στο άρ ρο 22.Ε σ μπληρώνεται αναλόγω  σύμφωνα με 

το άρ ρο 82 το  ν. 4412/2016. 
158 Πρβλ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν. 4412/2016. 
159 Σύμφωνα με το άρ ρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται  ποχρεωτι ά:  

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 
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(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

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

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

      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

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

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

 ιε. η  οινοπρα ία πο   αταχωρίζεται σύμφωνα με το άρ ρο 293 παράγραφο  3 το  ν. 4072/2012 
160 Πρβλ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν.4412/2016.  
161  Σύμφωνα με τη διάτα η το  άρ ρο  20 παρ. 5 το  ν. 3669/2008: “Για τη σ μμετοχή σε 

διαγωνισμού  δημοσίων έργων χορηγείται σε  ά ε εργοληπτι ή επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτ χίο », η οποία, σε σ νδ ασμό με τη βεβαίωση εγγραφή  πο  ε δίδεται 
από την  πηρεσία τήρηση  το  Μ.Ε.ΕΠ., σ νιστά «επίσημο  ατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών [...]  αι απαλλάσσει τι  εργοληπτι έ  επιχειρήσει  από την  ποχρέωση να  ατα έτο ν 
τα επιμέρο   δι αιολογητι ά στο   διαγωνισμού .” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρ ρο 22  
(Τροποποιήσει  το  Ν. 4412/2016   περ. 66 το  ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο τη  
περίπτωση  31 τη  παραγράφο  1 το  άρ ρο  377 αντι α ίσταται ω  ε ή : «31  το  Ν. 
3669/2008 (Α΄ 116 , πλην των άρ ρων 80 έω  110, τα οποία παραμένο ν σε ισχύ μέχρι την 
έ δοση το  προεδρι ού διατάγματο  το  άρ ρο  83, των παραγράφων 4  αι 5 το  άρ ρο  20  αι 
τη  παραγράφο  1 α το  άρ ρο  176». 

162  Στην περίπτωση όμω  πο  η Ενημερότητα Πτ χίο  δεν  αλύπτει τι  εισφορέ  επι ο ρι ή  
ασφάλιση , τα σχετι ά δι αιολογητι ά  ποβάλλονται  εχωριστά. 

163  Μόνο στην περίπτωση πο  έχει επιλεγεί από την ανα έτο σα αρχή ω  λόγο  απο λεισμού. 
164  Πρβ. παράγραφο 12 άρ ρο  80 το  ν.4412/2016. 
165 Πρβλ. άρ ρο 165 παρ. 3 το  ν. 4412/2016. 
166 Οι ανα έτο σε  αρχέ  μπορούν να προβλέπο ν στα έγγραφα τη  σύμβαση  ότι,  ατόπιν αιτήματο  

το   περγολάβο   αι εφόσον η φύση τη  σύμβαση  το επιτρέπει, η ανα έτο σα αρχή  αταβάλλει 
απε  εία  στον  περγολάβο την αμοιβή το  για την ε τέλεση προμή εια ,  πηρεσία  ή έργο , 
δ νάμει σύμβαση   περγολαβία  με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση α τή, στα έγγραφα τη  
σύμβαση   α ορίζονται τα ειδι ότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί πο  επιτρέπο ν στον  ύριο ανάδοχο 
να εγείρει αντιρρήσει  ω  προ  αδι αιολόγητε  πληρωμέ ,  α ώ   αι οι ρ  μίσει  πο  αφορούν 
α τόν τον τρόπο πληρωμή . Στην περίπτωση α τή δεν αίρεται η ε  ύνη το   ύριο  αναδόχο . 
Σ μπληρώνεται αναλόγω . 

167  Πρβλ. άρ ρο 58 το  ν. 4412/2016  
168 Πρβλ άρ ρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα τη  σύμβαση , για έργα προϋπολογισμού ανώτερο  
των δέ α ε ατομμ ρίων (10.000.000  ε ρώ, μπορεί να εγ ρι εί  αι να περιληφ εί ρήτρα περί 
διαιτητι ή  επίλ ση   ά ε διαφορά  πο  προ ύπτει σχετι ά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το 
 ύρο  τη  σύμβαση . Για έργα  ατώτερο  προϋπολογισμού, απαιτείται για τη σ μπερίληψη 
αντίστοιχη  ρήτρα  η σύμφωνη γνώμη το  αρμόδιο  τεχνι ού σ μβο λίο . Μπορεί να τε εί στο 
σημείο α τό ή στην ΕΣΥ. Στα σ μβατι ά τεύχη πο  έχει περιληφ εί ρήτρα περί διαιτητι ή  
επίλ ση , δύναται να προβλέπεται στάδιο σ μβιβαστι ή  επίλ ση   ά ε διαφορά , πο  προηγείται 
τη  προσφ γή  στη διαιτησία  

169 Στο παρόν σημείο τη  Δια ήρ  η  ή στην ΕΣΥ μπορεί να τε εί ρητά η πρόβλεψη για τη σύσταση 
 ατασ ε αστι ή   οινοπρα ία , σύμφωνα με τα ειδι ότερα οριζόμενα στο άρ ρο 165 παρ. 4-6 το  
ν. 4412/2016. 
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