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     ήκεξα ��λ 31η �ος μηνόρ Μα��ίος �ος έ�οςρ 2020 ημέ�α �ηρ εβδομάδαρ Σ�ί�η και 
ώ�α 10:00, � Οηθνλνκηθή Δπη�ξνπή �ν� �ήκν� Πύιν� – Νέ��νξνο ��λήιζε �ε δια 
πε�ι�ο�άρ ζςνεδ�ίαζη (πα�. 1, ά�θ�ο 10, ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020, Π�άξηρ Νομοθε�ικού 
Πε�ιεσομένος), ύ��εξα από ��λ αξηζκ. 4911 θαη από 27.03.2020 έγγξα�� πξό�θι��� �ν� 
Πξνέδξν� ��ο θ. Καξβέια Παλαγηώ�� / ��κάξρν� Πύιν� – Νέ��νξνο, πν� επηδόζ�θε 
�ύκ�σλα κε �ηο δηα�άμεηο �ν� άξζξν� 75 �ν� λόκν� 3852/2010 όπσο α��ό �ξνπνπνηήζ�θε 
από �ν�ο λόκν�ο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-
2019 θαη η�ρύεη �ήκεξα, γηα ���ή���� θαη ιής� απν�ά�εσλ ��α ζέκα�α πν� αλαγξά�νλ�αη 
���λ �κεξή�ηα δηά�αμ�. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗΝ �ΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΝΔ�ΡΙΑΗ 
Καξβέιαο Παλαγηώ��ο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αλ�ηπξόεδξνο),  
Βν�γηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπν�ινο Αλα��ά�ηνο, Κα�αλ�άξ�ο ��κή�ξηνο,  

π�ξνπνύιν� Δ���αζία,  (Μέι�).    
ΑΠΟΝΣΔ ΣΗΝ �ΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΝΔ�ΡΙΑΗ 

Καλάθ�ο Ηιίαο Μέινο, θαζώο επί��ο θαη ν λόκηκνο αλαπι�ξσ�ήο �ν�, 
έ��σ θαη αλ λόκηκα πξν�θιήζ�θαλ. 

 
     Παξί��α�αη σο Δηδηθόο Γξακκα�έαο �ήξ���ο �σλ πξαθ�ηθώλ ��ο Οηθνλνκηθήο Δπη�ξνπήο ν 
Αλα��α�όπν�ινο Γεώξγηνο, �αθ�ηθόο �πάιι�ινο �ν� �ήκν�. 
 
     Ο θ. Πξόεδξνο ��ο Οηθνλνκηθήο Δπη�ξνπήο α�νύ δηαπί��σ�ε ό�η ��ί��α�αη λόκηκ� 
απαξ�ία θαζό�η, επί ζςνόλος: επ�ά (7), ζςμμε�έσοςν: έξι (6) και δεν ζςμμε�έσει: έναρ (1), 
όπσο αλα�έξνλ�αη πην πάλσ (ζςμμε�οσή �ων 2/3 �ος ζςνόλος �ων μελών), θήξ�με ��λ 
έλαξμ� ��ο ��λεδξία��ο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσ�ε �ν 9ο θέμα ��ο �κεξή�ηαο δηά�αμ�ο, ��ο 
��λεδξία��ο ��ο Οηθνλνκηθήο Δπη�ξνπήο, ή�νη: «Έγκ�ιζη �ων �εσνικών π�οδιαγ�α�ών 
και κα�α��ιζμόρ �ων ό�ων �ηρ διακή�ςξηρ �ος έ�γος «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΓΤΜΝΑΙΟΤ -  ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΧΡΑ»» θαη εη��γνύκελνο �ν� ζέκα�νο έζε�ε �πός� �ρε�ηθή 
εη�ήγ��� �ν� Σκήκα�νο Σερληθώλ Τπ�ξε�ηώλ γηα έγθξη�� �σλ �ερληθώλ πξνδηαγξα�ώλ θαη 
θα�αξ�η�κόο �σλ όξσλ ��ο δηαθήξ�μ�ο �ν� έξγν� «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΓΤΜΝΑΙΟΤ -  ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΩΡΑ», σο εμήο:
 

ΠΔΡΙΛΗ�Η ΘΔΜΑΣΟ 
Έγκ�ιζη �ων �εσνικών π�οδιαγ�α�ών και κα�α��ιζμόρ �ων ό�ων �ηρ διακή�ςξηρ 

�ος έ�γος «ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ -  ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΧΡΑ» 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΟΚΣΧ (8) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/03/2020 
�ΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΝΔ�ΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

�ΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
2ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 
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ΕΡΓΟ: 

 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΓΤΜΝΑΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΟΤ 
ΦΨΡΑ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:3 

 
ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ - ΑΣΑ 
 

    

 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Σ Η   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α    

Μ Ε  Ψ  Σ Ο Τ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ   Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   

Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ψ Ν  Δ Η Μ Ο  Ι Ψ Ν   Τ Μ Β Α  Ε Ψ Ν  

( Ε .  . Η . Δ Η .  . )  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   

Ε Ρ Γ Ο Τ   

  

 
4Ο ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 

 
ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ �� ςς ςς εε ιι  

 
 
 

 ανοικτό διαδικαςύα  για την επιλογό αναδ�χου  καταςκευόσ του ϋργου: 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΨΡΑ 
 

Εκτιμ�μενησ αξύασ  272.903,23 Ευρ� 
(πλϋον Υ.Π.Α.  24% ), 

 
 

που θα διεξαχθεύ ς�μφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ �ρουσ τησ παρο�ςασ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Ωρθρο 1:  Κ�ριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
Οδ�σ  : Πλατεύα Νϋςτοροσ  
Σαχ.Κωδ. : 24001 
Σηλ. : 27233 60234, 27233 60255 
Telefax : 27230 28279 
E-mail : techdept@pylos.gr, aggelikivon@gmail.com 
Πληροφορύεσ:  : Βϋργοσ Κωνςταντύνοσ, Βοντύτςου Αγγελικό 

1.2 Εργοδ�τησ ό Κ�ριοσ του Ϊργου: ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ – ΝΕΣΟΡΟ 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
1.4 Προώςταμϋνη Αρχό : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
1.5 Διευθ�νουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα :Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΔΟΜΗΗ & 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 
1.6 Αρμ�διο Σεχνικ� υμβο�λιο :ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
 

 
Εφ�ςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθο�ν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ς�ναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεο�νται να δηλ�ςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο. 
Εφ�ςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαιν�μενα �ργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθο�ν, ςυγχωνευτο�ν ό με οποιονδόποτε τρ�πο μεταβληθο�ν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ  ς�ναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεο�νται να δηλ�ςουν ϊμεςα,  ςτουσ 
προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςι�ν ό αποφαιν�μενων οργϊνων, τα οπούα 
κατϊ τον ν�μο αποτελο�ν καθολικ� διϊδοχο των εν λ�γω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαι�ματα και υποχρε�ςεισ τουσ. 
 

Ωρθρο 2:  Ϊγγραφα τησ ς�μβαςησ και τε�χη 
  

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρ�ντα ηλεκτρονικ� διαγωνιςμ�, εύναι τα ακ�λουθα : 
α) η προκόρυξη ς�μβαςησ �πωσ δημοςιε�θηκε ςτο ΚΗΜΔΗ6, 
β) η παρο�ςα διακόρυξη, 
γ) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπε�θυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)7  
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, �πωσ παρϊγεται απ� την ειδικό ηλεκτρονικό φ�ρμα του 
υποςυςτόματοσ, 
ε) ο προ�πολογιςμ�σ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) το τιμολ�γιο δημοπρϊτηςησ,  
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρε�ςεων, 
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρε�ςεων  
θ) το τε�χοσ ςυμπληρωματικ�ν τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν, 
ι) το υπ�δειγμα ….8 
ια) το τε�χοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ιβ) η τεχνικό μελϋτη, 
ιγ) τυχ�ν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθο�ν απ� την 
αναθϋτουςα αρχό  επύ �λων των ανωτϋρω 
ιδ) ............................9 

 

2.2 Προςφϋρεται ελε�θερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρ�ςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
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ς�μβαςησ ςτον ειδικ�, δημ�ςια προςβϊςιμο, χ�ρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ π�λησ 

www.promitheus.gov.gr, καθ�σ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.pylos-nestor.gr10  11 

 

2.3 Εφ�ςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την Σρύτη 12-05-202012  η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει 

ςε �λουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ, το αργ�τερο ςτισ 15-05-202013 

 

 
Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται απ� τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ π�λησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
�ρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρο�ςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικ� φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρο�ςα διαδικαςύα οι ενδιαφερ�μενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγο�μενη απ� πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ και να εγγραφο�ν ςτο ηλεκτρονικ� ς�ςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό π�λη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθ�ντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ 
Κοινόσ Τπουργικόσ Απ�φαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικ�ν ζητημϊτων 
που αφορο�ν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετ�ν, και παροχόσ τεχνικ�ν και λοιπ�ν 
ςυναφ�ν επιςτημονικ�ν υπηρεςι�ν  με  χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςι�ν  του Εθνικο� 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικ�ν Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικ�ν φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται 
ψηφιακϊ, εύτε απ� �λουσ τουσ οικονομικο�σ φορεύσ που αποτελο�ν την ϋνωςη, εύτε απ� 
εκπρ�ςωπ� τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απ�ρριψησ τησ 
προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξ� τουσ,  καθ�σ και ο 
εκπρ�ςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικ� φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Απ� τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικο� πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ς�νταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικ� χαρακτόρα, ς�μφωνα με τα 
οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολ�γηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ �λεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ ν�μου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικ�τητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερ�μενεσ πος�τητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ  ςτοιχεύων με χρόςη μορφ�τυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικ�ν αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικ� αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ς�μφωνα με τα ανωτϋρω αναφερ�μενα, θα πρϋπει να 
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 
χωριςτ� ηλεκτρονικ� αρχεύο μορφ�τυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικ�ν αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
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3.5  Ο χρόςτησ – οικονομικ�σ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, �πωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρο�ςασ και υποβϊλλονται 
απ� τον οικονομικ� φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και 
εφ�ςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ απ� τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικ�ν ς�μφωνα 
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
β) Εντ�σ τρι�ν (3) εργαςύμων ημερ�ν απ� την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικ�ν προςκομύζεται υποχρεωτικϊ απ� τον οικονομικ� φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτ�τυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 14. 
Επιςημαύνεται �τι η εν λ�γω υποχρϋωςη δεν ιςχ�ει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρ�νοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φ�ρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικ� χ�ρο 
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, �λα τα ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προςφϋροντεσ δ�νανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργι�ν του υποςυςτόματοσ, ςε 
εκτ�πωςη ελϋγχου ομαλ�τητασ των επιμϋρουσ ποςοςτ�ν ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςι�ν, ςτην 
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν απ� το υπος�ςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(«εκτυπ�ςεισ» των Δικαιολογητικ�ν υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό 
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται απ� τουσ προςφϋροντεσ 
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικ�ν ς�μφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό 
υποβολό τησ προςφορϊσ το υπος�ςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ 
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφ�ςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβο�ν 
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υπος�ςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται 
και το υπος�ςτημα ενημερ�νει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικ� μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του 
χρόςτη των προςφερ�ντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβο�ν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ 
δι�ρθωςησ. 
 
ςτ) Εφ�ςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού �ροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ς�νολ� 
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φ�ρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ς�μφωνα με τουσ �ρουσ τησ  παρο�ςασ διακόρυξησ.15 
 
ζ)  Απ� το υπος�ςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απ�δειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικ� φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικο� ταχυδρομεύου. 
 
 
τισ ωσ ϊνω περιπτ�ςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπ�μενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφ�ςον ςυνυποβϊλλεται υπε�θυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαι�νεται η ακρύβειϊ τουσ και 
η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη ιςχ�οσ τησ διαδικαςύασ ς�ναψησ τησ ς�μβαςησ (ότοι μετϊ 
την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ς�μβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ)16. 
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3.6  Απ�ςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δ�νανται να ζητόςουν την απ�ςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορ�ν, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα 
αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικο� αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 
πιςτοποιητικ�ν ς�μφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., μϋςω 
τησ λειτουργικ�τητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, μετϊ απ� ςχετικό απ�φαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικ� αύτημα 
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απ�ρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υπος�ςτημα 
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατ�πιν, ο οικονομικ�σ φορϋασ δ�ναται 
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ  των προςφορ�ν. 
 
3.7 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα 
δικαιολογητικϊ τησ προςφορϊσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να 
τα αυθεντικοποιο�ν με οποιονδόποτε ϊλλον πρ�ςφορο τρ�πο, εφ�ςον ςτη χ�ρα προϋλευςόσ 
τουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ς�ναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτ�ςεισ αυτϋσ η προςφορϊ ςυνοδε�εται με υπε�θυνη δόλωςη, 
ςτην οπούα δηλ�νεται �τι, ςτη χ�ρα προϋλευςησ δεν προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ ό �τι, ςτη χ�ρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ για τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ς�ναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  Η 
υπε�θυνη δόλωςη του προηγο�μενου εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορ�ν17. 
 
 
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολ�γηςησ των προςφορ�ν/ 

Κατακ�ρωςη/  �ναψη ς�μβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολ�γηςη/ Ϊγκριςη πρακτικο�  
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορ�ν, �πωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 

παρο�ςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ 

προςφϋροντεσ τον ςχετικ� κατϊλογο ςυμμετεχ�ντων, �πωσ αυτ�σ παρϊγεται απ� το υπος�ςτημα.  

 

β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμο�18, κατϊ την ημερομηνύα και �ρα που ορύζεται 

ςτο ϊρθρο 18 τησ παρο�ςασ,  προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.  

 

γ) τον ηλεκτρονικ� χ�ρο «υνημμϋνα  Ηλεκτρονικο� Διαγωνιςμο�», αναρτϊται απ� την Επιτροπό 

Διαγωνιςμο� ο ςχετικ�σ κατϊλογοσ μειοδοςύασ,  προκειμϋνου να λϊβουν γν�ςη οι προςφϋροντεσ. 

 

δ) Ακολο�θωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμο� προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ,ςε ϋλεγχο τησ ολ�γραφησ 

και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτ�ν ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξ� τουσ ςχϋςησ, 

βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικο� ψηφιακο� αρχεύου, μϋςα απ� το υπος�ςτημα.  

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλ�τητασ, χρηςιμοποιεύται απ� την Επιτροπό Διαγωνιςμο� η μϋςη 

ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ς�μφωνα με τα οριζ�μενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχ�ν αναγκαύεσ διορθ�ςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη 

ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικ� τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται απ� τα μϋλη τησ. 
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ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμο�, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
του ϊρθρου 24.2 τησ παρο�ςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ απ� τον πρ�το μειοδ�τη Αν 
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτο� δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λ�γω του μεγϊλου αριθμο� των 
προςφορ�ν ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρ�τεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ. την περύπτωςη 
αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επ�μενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ19.  
 
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμο�, πριν την ολοκλόρωςη τησ ς�νταξησ  του πρακτικο� τησ, επικοινωνεύ με 
τουσ εκδ�τεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 
διαπιςτ�ςει την εγκυρ�τητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτ�τητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 
αποκλεύεται απ� τον διαγωνιςμ�, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμ�διο ειςαγγελϋα και 
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ς�μφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επ�μενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφ�μενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικ� τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμο� ό ςε 
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται απ� τον Πρ�εδρο και τα μϋλη τησ. 
Η Επιτροπό Διαγωνιςμο� ολοκληρ�νει τη ς�νταξη του ςχετικο� πρακτικο� με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ς�μβαςησ ςτον μειοδ�τη (ό τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικ� ηλεκτρονικ� αρχεύο, ωσ “εςωτερικ�”, 
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 20 
 
θ) τη ςυνϋχεια, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απ�φαςη ϋγκριςησ του πρακτικο� ςε �λουσ τουσ 
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρ�ςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπ�ν ςυμμετεχ�ντων. Κατϊ 
τησ απ�φαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζ�μενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρο�ςησ. 
 
ι) Επιςημαύνεται �τι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβ�σ τιμό (ις�τιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωριν�) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξ� των οικονομικ�ν φορϋων 
που υπϋβαλαν ις�τιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται εν�πιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμο� και 
παρουςύα των οικονομικ�ν φορϋων που υπϋβαλαν τισ ις�τιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και �ρα που θα 
τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
 
 
 
4.2  Πρ�ςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικ�ν προςωρινο� αναδ�χου/ Κατακ�ρωςη/ 

Πρ�ςκληςη για υπογραφό ς�μβαςησ  
 

α) Μετϊ την αξιολ�γηςη των προςφορ�ν, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ς�ναψησ ς�μβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ τησ «Επικοινωνύασ», 
τον προςωριν� ανϊδοχο να υποβϊλει εντ�σ προθεςμύασ 10 ημερ�ν 21 απ� την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ ϋγγραφησ κοινοπούηςησ ςε αυτ�ν τα προβλεπ�μενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ 
προςωρινο� αναδ�χου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ22. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινο� αναδ�χου υποβϊλλονται απ� τον οικονομικ� φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
 
γ) Αν δεν υποβληθο�ν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που  
υποβλόθηκαν και ο προςωριν�σ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντ�σ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου (α) 
αύτημα προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμο� για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 
ςυνοδε�εται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα απ� τα οπούα να αποδεικν�εται �τι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη 
των δικαιολογητικ�ν, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικ�ν 
για �ςο χρ�νο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικ�ν απ� τισ αρμ�διεσ αρχϋσ. 

 
Σο παρ�ν εφαρμ�ζεται και ςτισ περιπτ�ςεισ που η αναθϋτουςα αρχό τυχ�ν ζητόςει την προςκ�μιςη 
δικαιολογητικ�ν κατϊ τη διαδικαςύα αξιολ�γηςησ των προςφορ�ν και πριν απ� το ςτϊδιο 
κατακ�ρωςησ, κατ’ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, 
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τηρουμϋνων των αρχ�ν τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ23.  
Εντ�σ τρι�ν (3) εργαςύμων ημερ�ν απ� την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικ�ν, ς�μφωνα με τα ανωτϋρω υπ� β) και γ) αναφερ�μενα, προςκομύζονται 
υποχρεωτικϊ απ� τον οικονομικ� φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθο�ν ςε πρωτ�τυπη μορφό, 
ς�μφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κ�δικασ Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ'', �πωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικ�ν διαπιςτωθεύ �τι: 
I) τα ςτοιχεύα που δηλ�θηκαν με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπε�θυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό 
ό ανακριβό ό 
ii) αν δεν υποβληθο�ν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικ� διϊςτημα τα απαιτο�μενα πρωτ�τυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικ�ν, ό 
ii) αν απ� τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικν�ονται οι 
�ροι και οι προ�ποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ς�μφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρο�ςασ, 24 
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινο� αναδ�χου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακ�ρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επ�μενη πλϋον ςυμφϋρουςα απ� οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προ�ποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωριν�σ ανϊδοχοσ εύχε δηλ�ςει με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπε�θυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) �τι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γν�ςη ο 
προςωριν�σ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρ�ςκληςησ για την 
προςκ�μιςη των δικαιολογητικ�ν κατακ�ρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ς�μφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
παρο�ςασ. 
 
Αν κανϋνασ απ� τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ απ� τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςς�τερα απ� τα απαιτο�μενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
απ� τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει �τι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 
διαδικαςύα ς�ναψησ τησ ς�μβαςησ μαται�νεται. 
 
 Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικ�ν ολοκληρ�νεται με τη ς�νταξη πρακτικο� απ� 
την Επιτροπό Διαγωνιςμο�, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχ�ν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικ�ν κατϊ τα 
οριζ�μενα ςτην παρϊγραφο (γ) του παρ�ντοσ ϊρθρου25.  Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, 
μϋςω τησ «λειτουργικ�τητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απ�φαςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικο�, ςτην κοινοπούηςη τησ 
απ�φαςησ κατακ�ρωςησ, μαζύ με αντύγραφο �λων των πρακτικ�ν, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν 
ϋχει αποκλειςθεύ οριςτικϊ,26 εκτ�σ απ� τον προςωριν� ανϊδοχο, ς�μφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του 
προςωρινο� αναδ�χου ςτον χ�ρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικο� Διαγωνιςμο�». 
 
ε) Η ς�ναψη τησ ς�μβαςησ επϋρχεται με την κοινοπούηςη τησ απ�φαςησ κατακ�ρωςησ ςτον 
προςωριν� ανϊδοχο ς�μφωνα με τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 105 ωσ ακολο�θωσ : 
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό,  ςε περύπτωςη 
ϊςκηςό τησ,  �ταν παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απ�φαςησ 
τησ Α.Ε.Π.Π. και, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απ�φαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., �ταν 
εκδοθεύ απ�φαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφ�λαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ς�μφωνα 
με τα οριζ�μενα ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετϊ 
την ολοκλόρωςη του προςυμβατικο� ελϋγχου απ� το Ελεγκτικ� υνϋδριο, εφ�ςον απαιτεύται, 
ς�μφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προςωριν�σ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, εφ�ςον 
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απαιτεύται,  υπε�θυνη δόλωςη, μετϊ απ� ςχετικό πρ�ςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ 
λειτουργικ�τητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. την υπε�θυνη δόλωςη, η οπούα 
υπογρϊφεται κατϊ τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρο�ςασ, δηλ�νεται �τι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο 
πρ�ςωπ� του οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου 
να διαπιςτωθεύ �τι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προ�ποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, �τι εξακολουθο�ν 
να πληρο�νται τα κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και �τι δεν ςυντρϋχουν οι λ�γοι αποκλειςμο� του 
ύδιου ϊρθρου,. Η υπε�θυνη δόλωςη ελϋγχεται απ� την Επιτροπό Διαγωνιςμο�, η οπούα ςυντϊςςει 
πρακτικ� που ςυνοδε�ει τη ς�μβαςη27. 
 
 
Μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύται η απ�φαςη 
κατακ�ρωςησ ςτον προςωριν� ανϊδοχο28. Με την ύδια απ�φαςη  καλεύται ο ανϊδοχοσ �πωσ  
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τ�πο και χρ�νο για την υπογραφό του ςυμφωνητικο�,  θϋτοντϊσ του η 
αναθϋτουςα αρχό προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ απ� την 
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρ�ςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ τησ “Επικοινωνύασ” του 
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτο�μενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν 
λ�γω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απ�φαςησ κατακ�ρωςησ, ς�μφωνα με 
οριζ�μενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικ�, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
ςτην ειδικό πρ�κληςη, κηρ�ςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγ�ηςη 
ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 4.2.γ τησ παρο�ςασ για  τον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επ�μενη πλϋον ςυμφϋρουςα απ� οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 

τιμόσ29. Αν κανϋνασ απ� τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικο�, η 
διαδικαςύα ς�ναψησ τησ ς�μβαςησ μαται�νεται, ς�μφωνα με την περύπτωςη  β τησ παραγρϊφου 1 
του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερ�μενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ς�μβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα απ� εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιο�ται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό εν�πιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικ�σ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογο�ν το αύτημϊ του30.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ απ� την κοινοπούηςη τησ προςβαλλ�μενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερ�μενο 
οικονομικ� φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απ� την κοινοπούηςη τησ προςβαλλ�μενησ πρϊξησ ςε αυτ�ν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ απ� την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρ�μενη, γν�ςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερ�μενου οικονομικο� φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απ� την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλ�μενησ παρϊλειψησ31. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα �ςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται 
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντ�που και μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ «Επικοινωνύα» 
του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 
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«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικ� ϋγγραφο ς�μφωνα με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

Για το παραδεκτ� τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο απ� τον 
προςφε�γοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφε�γοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 
του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απ�φαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα 
αρχό ανακαλεύ την προςβαλλ�μενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλ�μενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊ ςκηςό τησ κωλ�ουν τη 
ς�ναψη τησ ς�μβαςησ επύ ποινό ακυρ�τητασ, η οπούα διαπιςτ�νεται με απ�φαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ 
απ� ϊςκηςη προςφυγόσ, ς�μφωνα με το  ϊρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγο�μενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμ�ζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα  
ς�ναψησ τησ παρο�ςασ ς�μβαςησ, υποβληθεύ μ�νο μύα (1) προςφορϊ32. 
 
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλ�ει την πρ�οδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, , εκτ�σ αν ζητηθο�ν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:   
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερ�μενο τρύτο ς�μφωνα με τα 
προβλεπ�μενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρ�ςβαςη ςτο ς�νολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμο� και διαβιβϊζει ςτην 
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικ�ν Προςφυγ�ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπ�μενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 
του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ς�μφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμ�τητασ των προβαλλ�μενων πραγματικ�ν και 
νομικ�ν ιςχυριςμ�ν τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμ�ν τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμ�ν του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν �λω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απ�φαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερ�ν 
απ� την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ33. 

 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλ�μενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ 
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερ�ν ςτον 
προςφε�γοντα μϋςω τησ πλατφ�ρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτ� δεν εύναι εφικτ� με οποιοδόποτε 
πρ�ςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απ�ψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφ�ρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απ� 
τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ34. 

 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προ�π�θεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων  τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακ�ρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατϊ των εκτελεςτ�ν πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απ�φαςησ τησ 
ΑΕΠΠ και την ακ�ρωςό τησ εν�πιον του αρμοδύου δικαςτηρύου35. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 
ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακ�ρωςησ 
λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλ�μενεσ με την απ�φαςη τησ ΑΕΠΠ και �λεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απ�φαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφ�ςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρ�τη ςυζότηςη τησ 
αύτηςησ ακ�ρωςησ. 
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Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται απ� την προηγο�μενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 
ακ�ρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμ�διο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερ�ν απ� 
την κοινοπούηςη ό την πλόρη γν�ςη36 τησ απ�φαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και 
ςυζητεύται το αργ�τερο εντ�σ τριϊντα (30) ημερ�ν απ� την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ 
αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπ�μενο παρϊβολο, ς�μφωνα με τα ειδικ�τερα οριζ�μενα 
ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλ�ει τη ς�ναψη τησ ς�μβαςησ, εκτ�σ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμ�διοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 
 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ς�μβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχ�οσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ς�μβαςησ, ιςχ�ουν τα προβλεπ�μενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερ�μενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ �ρων, η ςειρϊ ιςχ�οσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικ�. 
2. Η παρο�ςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολ�γιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρε�ςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρε�ςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προ�πολογιςμ�σ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10.  Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
 

 
 
Ωρθρο 6: Γλ�ςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλ�ςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλ�ςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξ� των 
τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ς�μβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςς�τερεσ γλ�ςςεσ, 
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχ�ν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλ�ςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβαν�μενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθ�σ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλ�ςςα ό ςυνοδε�ονται απ� επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλ�ςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημ�ςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμ�ζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρ�θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 
ςυνοδε�ονται απ� μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλ�ςςα επικυρωμϋνη εύτε απ� πρ�ςωπο 
αρμ�διο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απ� πρ�ςωπο κατϊ ν�μο αρμ�διο τησ 
χ�ρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο37. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό 
φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ απ� αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ 
απ� δικηγ�ρο, ς�μφωνα με τα προβλεπ�μενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κ�δικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 
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παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικ� τεχνικ� 
περιεχ�μενο μπορο�ν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλ�ςςα, χωρύσ να ςυνοδε�ονται απ� 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθ�σ και μεταξ� αυτόσ και του αναδ�χου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλ�ςςα. 

 
Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ς�μβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμ�ζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, �πωσ ιςχ�ουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημ�ςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθει�ν και Τπηρεςι�ν (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακ�ν 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκο� Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικ� δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακ�ν παρεμβϊςεων 
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, 
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακ�ν παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -
2013» 38 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικ�τερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμ�ν ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικ�ν επιχειρόςεων ςε δημ�ςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημ�ςιο λογιςτικ� και ϊλλεσ διατϊξεισ», �πωσ ιςχ�ει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτε�ςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνε�ςεισ Νομικ�ν 
Προς�πων και Τπηρεςι�ν του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικ�τερα το ϊρθρο 1 αυτο�, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κ�ρωςη του Κ�δικα Ν�μων για το Ελεγκτικ� υνϋδριο», 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρ�τηςη ςυλλογικ�ν οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμ�σ των μελ�ν τουσ με κλόρωςη»,39 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «�ςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικο� Ηλεκτρονικο� Μητρ�ου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη ν�μων και 
πρϊξεων των κυβερνητικ�ν, διοικητικ�ν και αυτοδιοικητικ�ν οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρ�γραμμα Δια�γεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κ�ρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων 
ϋργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχ�ριςη δημοςιε�ςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακ� και τοπικ� Σ�πο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κ�ρωςη του Κ�δικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρε�ςεων απ� τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )40 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρ�ςβαςη ςε δημ�ςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- Σησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απ�φαςησ του Τπουργο� Τποδομ�ν και 
Μεταφορ�ν «Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρ�ου μελ�ν επιτροπ�ν διαδικαςι�ν 
ς�ναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετ�ν και παροχόσ τεχνικ�ν και λοιπ�ν ςυναφ�ν 
επιςτημονικ�ν υπηρεςι�ν (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), �πωσ τροποποιόθηκε με την �μοια απ�φαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
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- Σησ με αριθ. 50844/11-5-2018 Απ�φαςησ του Τπουργο� Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«υγκρ�τηςη και οριςμ�σ μελ�ν γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων 
επανορθωτικ�ν μϋτρων οικονομικ�ν φορϋων προσ απ�δειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), 
�πωσ τροποποιόθηκε με την �μοια απ�φαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).  
τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινόσ Τπουργικόσ Απ�φαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικ�ν 
ζητημϊτων που αφορο�ν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετ�ν, και παροχόσ 
τεχνικ�ν και λοιπ�ν ςυναφ�ν επιςτημονικ�ν υπηρεςι�ν ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ 
εργαλεύων και διαδικαςι�ν  του Εθνικο� υςτόματοσ Ηλεκτρονικ�ν Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απ�φαςησ (Β’ 1781) «Ρ�θμιςη ειδικ�τερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικο� Ηλεκτρονικο� Μητρ�ου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απ�φαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικο� υςτόματοσ Ηλεκτρονικ�ν Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ς�ναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), �πωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςτα�ρωςη των ςτοιχεύων του 
αναδ�χου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχ�ν 
Ελληνικ�ν Ανων�μων Εταιρει�ν που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθει�ν 
του Δημοςύου ό των νομικ�ν προς�πων του ευρ�τερου δημ�ςιου τομϋα», η κοινό απ�φαςη 
των Τπουργ�ν Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρ�ων του Ν.3310/2005, �πωσ τροποποιόθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 41, καθ�σ και η απ�φαςη του Τφυπουργο� Οικονομύασ και Οικονομικ�ν υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμ�σ χωρ�ν ςτισ οπούεσ λειτουργο�ν 
εξωχ�ριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κ�ρωςη Κ�δικα Υ�ρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

 
 

7.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ42, καθ�σ και 
λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απ� τα οριζ�μενα ςτα ςυμβατικϊ τε�χη 
τησ παρο�ςασ καθ�σ και το ς�νολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικο�, εργατικο�, 
περιβαλλοντικο� και φορολογικο� δικαύου και γενικ�τερα κϊθε διϊταξη (Ν�μοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 
ερμηνευτικό εγκ�κλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρο�ςασ 
ς�μβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.  
 

7.5 Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των �ςων 
όδη προβλϋπονται ρητ�σ ςτο κεύμενο τησ πρ�τυπησ διακόρυξησ) μπορο�ν να 
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μ�νο εφ�ςον εύναι απ�λυτα ςυμβατϋσ με την 
ιςχ�ουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα. 

 
 
 
 

Ωρθρο 8: Φρηματοδ�τηςη του Ϊργου, Υ�ροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδ�χου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται απ� το Φρηματοδοτικ� Πρ�γραμμα του Πρϊςινου Σαμεύου «Δρϊςεισ 

Περιβαλλοντικο� Ιςοζυγύου 2019», ςτον Ωξονα Προτεραι�τητασ 1: «Αςτικό Αναζωογ�νηςη 
2019» (235.385,00€) και απ� ΑΣΑ (103.015,00€)  43 

 Σο ϋργο υπ�κειται ςτισ κρατόςεισ44 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, 
περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ �ψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικ�ν αναγκ�ν τησ 
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Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ς�μφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201145, τησ κρϊτηςησ �ψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικ�ν αναγκ�ν τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικ�ν Προςφυγ�ν, ς�μφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθ�σ και τησ κρϊτηςησ 6%0, ς�μφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 
απ�φαςησ του Τπουργο� Τποδομ�ν και Μεταφορ�ν (Β' 2235).    

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, �φελοσ κ.λ.π. του Αναδ�χου και οι επιβαρ�νςεισ απ� φ�ρουσ,  δαςμο�σ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρ�νει τον Κ�ριο του 
Ϊργου. 

  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ς�μφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικο� τιμόματοσ θα γύνεται ςε  EURO. 
 
Ωρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφορι�ν και δικαιολογητικ�ν 
  
Η αναθϋτουςα αρχό46 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολ�γηςησ των προςφορ�ν, να καλϋςει τουσ 
οικονομικο�σ φορεύσ, μϋςω τησ  λειτουργικ�τητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να 
ςυμπληρ�ςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε ε�λογη προθεςμύα, η οπούα δεν 
μπορεύ να εύναι μικρ�τερη απ� επτϊ (7) ημϋρεσ απ� την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτο�σ τησ 
ςχετικόσ πρ�ςκληςησ, ς�μφωνα με τα ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται απ� τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, 
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ απ� την αναθϋτουςα αρχό47, δεν λαμβϊνεται υπ�ψη. 
 
 
 
Ωρθρο 10:  Απ�φαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρο�ςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απ�φαςη Α345 με αρ.πρωτ.: 4897/26-03-20  για την 
ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικ� ϋτοσ 2020 και με αρ.  ……….. 
καταχ�ρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολ�ν πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ.  καθ�σ και η υπ αριθμ. 4875/26-
03-20 (ΑΔΑ: ΩΩΠΜΩ1Β-Ι8Ο)απ�φαςη του Δημϊρχου για την ϋγκριςη τησ πολυετο�σ ανϊληψησ 
(ςυμπληρ�νεται και ο αριθμ�σ τησ απ�φαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετο�σ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η 
δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςς�τερα του εν�σ οικονομικϊ ϋτη, ς�μφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 
80/2016 ).48 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμ�σ, τ�ποσ, περιγραφό και ουςι�δη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «Ενεργειακό αναβϊθμιςη Γυμναςύου – Λυκεύου Φ�ρασ ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμ�σ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμ�μενη αξύα τησ ς�μβαςησ) 
 

Ο προ�πολογιςμ�σ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε49  272.903,23 Ευρ� προ Υ.Π.Α. 
και αναλ�εται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςι�ν: 197.179,62€ 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 35.492,33€ 
Απρ�βλεπτα50 (ποςοςτο� 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςι�ν και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
34.900,79€, που αναλ�νονται ς�μφωνα με τουσ �ρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Κ�ςτοσ απ�θεςησ (απολογιςτικϊ): 216,00€ 
 Εργολαβικ� �φελοσ απολογιςτικ�ν εργαςι�ν: 38,88€51 
 
το ανωτϋρω πος� προβλϋπεται αναθε�ρηςη ςτισ τιμϋσ ποςο�: 5.075,60€ ς�μφωνα με 
το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρότρα πρ�ςθετησ καταβολόσ (πριμ), ς�μφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν 
προβλϋπεται 
 
Η παρο�ςα ς�μβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ς�νολο δι�τι 
αν το διαιρο�ςαμε ςε τμόματα, αυτϊ τα τμόματα με την ολοκλόρωςό τουσ δεν θα όταν 
απ� μ�να τουσ λειτουργικϊ. 
 
 
 

11.2.        Σ�ποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Σο ϋργο θα εκτελεςτεύ ςτο Γυμνϊςιο – Λ�κειο τησ Δ.Κ. Φ�ρασ του Δόμου Π�λου – 

Νϋςτοροσ 
 
11.3. Περιγραφό και ουςι�δη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 Οι παρεμβϊςεισ που θα γύνουν ϋχουν ωσ ςκοπ� κυρύωσ τη μεύωςη τησ εξϊρτηςησ του 

κτιρύου απ� εξωτερικϋσ πηγϋσ ενϋργειασ. Σο κτύριο για τη θϋρμανςό του χρηςιμοποιεύ 
λϋβητεσ πετρελαύου. Οι παρεμβϊςεισ που θα γύνουν ςτο κτύριο εύναι 

· Η αναβϊθμιςη του κελ�φουσ, μϋςω τησ προςθόκησ θερμομ�νωςησ ςτα δ�ματα και τησ 
αντικατϊςταςησ των υφιςτϊμενων κουφωμϊτων με θερμοδιακοπτ�μενα κουφ�ματα 

· Η εγκατϊςταςη φωτοβολταώκο� ςυςτόματοσ 100kw 
· Η εγκατϊςταςη λϋβητα βιομϊζασ 
· Η αντικατϊςταςη των φωτιςτικ�ν ςωμϊτων με αντύςτοιχων led 
· Η εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων ανύχνευςησ κύνηςησ και μεύωςησ τησ ϋνταςησ φωτ�σ. 
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Επιςημαύνεται �τι, το φυςικ� και οικονομικ� αντικεύμενο των δημοπρατο�μενων ϋργων  δεν πρϋπει 
να μεταβϊλλεται ουςιωδ�σ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ς�μβαςησ, κατϊ τα οριζ�μενα ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατ�τητα μεταβολόσ υφύςταται, μ�νο υπ� τισ προ�ποθϋςεισ των 
ϊρθρων 13252 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπαν�ν με τουσ ακ�λουθουσ �ρουσ και περιοριςμο�σ: 

· Δεν τροποποιεύται το «βαςικ� ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ο�τε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, �πωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τε�χη, ο�τε καταργεύται ομϊδα εργαςι�ν τησ αρχικόσ ς�μβαςησ.  

· Δεν θύγεται η πληρ�τητα, ποι�τητα και λειτουργικ�τητα του ϋργου.  

· Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςι�ν που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ς�μβαςη.  

· Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικ� εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικ� Πύνακα Εργαςι�ν 
του ϋργου, ποςοςτ� εύκοςι τοισ εκατ� (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςι�ν του 
ϋργου ο�τε, αθροιςτικϊ, ποςοςτ� δϋκα τοισ εκατ� (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ 
ς�μβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθε�ρηςη τιμ�ν και απρ�βλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό 
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπ�ψη μ�νο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ απ� μύα ομϊδα εργαςι�ν ςε 
ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομο�νται, εφ�ςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω �ρια (20% ό και 10%), 
μει�νουν ις�ποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ς�μβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρ�βλεπτεσ 
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπαν�ν» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ς�μφωνη 
γν�μη του Σεχνικο� υμβουλύου, �ςτερα απ� ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προ�πολογιςμ�σ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμ�ζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλ�εται ςε 
Οομϊδεσ εργαςι�ν, οι οπούεσ ςυντύθενται απ� εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υπος�νολα του 
τεχνικο� αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρ�μοιο τρ�πο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο 
ποςοςτ� ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απ�φαςη του Τπουργο� Τποδομ�ν και 
Μεταφορ�ν, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε �λα τα ωσ ϊνω ϋργα, 
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςι�ν ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε εύκοςι (20) μόνεσ απ� την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ς�μβαςησ53.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορ�ν 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδ�χου, θα γύνει ς�μφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπ� τισ προ�ποθϋςεισ του ν�μου αυτο�.  
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ  ς�μφωνα 

με τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μ�νο μύα προςφορϊ. 54 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικ�ν προςφορ�ν.55 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ς�μβαςησ. 
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Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ς�μβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απ� οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μ�νο βϊςει τιμόσ (χαμηλ�τερη τιμό).  
 
 
Ωρθρο 15: Εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμ� απαιτεύται η κατϊθεςη απ� τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικο�σ φορεύσ, κατϊ τουσ �ρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο πος� των 
5.458,07ευρ�. 56 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικ�ν φορϋων, η εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ  περιλαμβϊνει 
και τον �ρο �τι η εγγ�ηςη καλ�πτει τισ υποχρε�ςεισ �λων των οικονομικ�ν φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

 
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ς�μφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακ�λουθα ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδ�τη,  
 γ) τον κ�ριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου  Δόμο Π�λου –Νϋςτοροσ  

προσ τον οπούο απευθ�νονται,  
 δ) τον αριθμ� τησ εγγ�ηςησ,  
 ε) το πος� που καλ�πτει η εγγ�ηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διε�θυνςη του οικονομικο� φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγ�ηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται �λα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ �ρουσ �τι: αα) η εγγ�ηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφ�λακτα, ο δε 
εκδ�τησ παραιτεύται του δικαι�ματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) �τι 
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το πος� τησ κατϊπτωςησ υπ�κειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχ�ον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμ�σ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορ�ν,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρ�νο ιςχ�οσ τησ εγγ�ηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απ� τον εκδ�τη τησ εγγ�ηςησ να καταβϊλει το πος� τησ 

εγγ�ηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντ�σ πϋντε (5) ημερ�ν μετϊ απ� απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθ�νεται.  
(το ςημεύο αυτ� γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφ�ςον υπϊρχουν).  

 
15.3 Η εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχ�ει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρ�νου ιςχ�οσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρο�ςασ, ότοι μϋχρι 20-
03-2021., ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη 
τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απ� τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη 
διϊρκεια ιςχ�οσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγ�ηςησ ςυμμετοχόσ.  

 
15.4 Η εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ απ� γν�μη του 

Σεχνικο� υμβουλύου αν ο προςφϋρων απος�ρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 
ιςχ�οσ αυτόσ και ςτισ περιπτ�ςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρο�ςασ.  
Η ϋνςταςη του αναδ�χου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 
ποςο� τησ εγγυόςεωσ. 
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15.5  Η εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκ�μιςη τησ εγγ�ηςησ  
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπο�σ προςφϋροντεσ, ς�μφωνα με τα 

ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 57. 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρ�ςθετησ καταβολόσ (Πριμ)58 
 
16.1 Δεν59  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο …………………. 60 
 
16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρο�ςα ς�μβαςη …………………… 

 
 
Ωρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ς�μβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγ�ηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ς�μφωνα 

με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το �ψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτ�  5%  επύ 

τησ αξύασ τησ ς�μβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ς�μβαςησ. 

Η εγγ�ηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των �ρων τησ ς�μβαςησ, 

�πωσ αυτό ειδικ�τερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ς�μβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται α�ξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγ�ηςη το �ψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτ� 5% επύ 

του ποςο� τησ α�ξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγ�ηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ς�μβαςησ καλ�πτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό �λων των �ρων τησ ς�μβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδ�χου. 

Η εγγ�ηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απ�φαςη 

του Προώςταμϋνου τησ Διευθ�νουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδ�χου. Η ϋνςταςη του αναδ�χου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςο� τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερ �μενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρο�ςασ και επιπρ�ςθετα, τον αριθμ� και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ς�μβαςησ .  

 

17.2 Εγγ�ηςη καλόσ λειτουργύασ  

..........................................61 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικ�ν 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται απ� πιςτωτικϊ ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρ�ματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτ�ςεων β΄ και γ΄ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργο�ν ν�μιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ 
Ενωςησ ό του Ευρωπαώκο� Οικονομικο� Φ�ρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ς�μφωνα με τισ 
ιςχ�ουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτ�. Μπορο�ν, επύςησ, να εκδύδονται απ� το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. 
ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκ�ν και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτ� 
του αντύςτοιχου χρηματικο� ποςο�. 62  
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Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
Παρακαταθηκ�ν και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγ�ηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγ�ηςη οικονομικ� φορϋα. 

 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικο� φορϋα/ αναδ�χου απ� 

ϋναν ό περιςς�τερουσ εκδ�τεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου,  ανεξαρτότωσ του �ψουσ των.    

Εϊν η εγγ�ηςη εκδοθεύ απ� αλλοδαπ� πιςτωτικ� ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα απ� τισ επύςημεσ 
γλ�ςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδε�εται απαραύτητα απ� μετϊφραςη ςτην ελληνικό 
γλ�ςςα, ς�μφωνα και με τα ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρο�ςασ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδ�ςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτ�ςει την εγκυρ�τητϊ τουσ63.  
 

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και �ρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορ�ν-
αποςφρϊγιςησ 

 

Ψσ ημερομηνύα  και �ρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορ�ν64 ορύζεται η 20-05-
2020, ημϋρα Σετϊρτη και �ρα 10:00π.μ. 

 

Ψσ ημερομηνύα και �ρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορ�ν ορύζεται η  20-05-
2020, ημϋρα Σετϊρτη και �ρα 11:00π.μ.65 

 

Αν, για λ�γουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικο�σ λ�γουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η 

καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απ�φαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απ�φαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 

λειτουργικ�τητασ “Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  

και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφ�ςον διαθϋτει, καθ�σ και 

ςτον ειδικ�, δημ�ςια προςβϊςιμο, χ�ρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ π�λησ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η 

αποςφρϊγιςη των προςφορ�ν ό δεν υποβληθο�ν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 

εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δ�ο προηγο�μενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρ�νοσ ιςχ�οσ προςφορ�ν 
 
Κϊθε υποβαλλ�μενη προςφορϊ δεςμε�ει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμ� κατϊ τη διϊταξη του 

ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα εννϋα (9) μην�ν66, απ� την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορ�ν. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρ�νου ιςχ�οσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απ� τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχ�οσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγ�ηςησ 
ςυμμετοχόσ. 
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Ωρθρο 20: Δημοςι�τητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η προκόρυξη ς�μβαςησ 67 και η παρο�ςα Διακόρυξη δημοςιε�θηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.pylos-nestor.gr), 
(εφ�ςον υπϊρχει), ς�μφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρο�ςασ. 

3. Περύληψη τησ παρο�ςασ Διακόρυξησ δημοςιε�εται ςτον Ελληνικ� Σ�πο68, ς�μφωνα με το 
ϊρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρ�γραμμα “Δια�γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιε�ςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρ�νουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρ�το 

λογαριαςμ� πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιε�ςεων των τυχ�ν προηγο�μενων διαγωνιςμ�ν 

για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθ�σ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του ν�μου 

δημοςιε�ςεων βαρ�νουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται απ� τισ πιςτ�ςεισ του ϋργου. 

 

 

Ωρθρο 20A: Διαβο�λευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ς�μβαςησ69 
 

……………………………………………….. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ  ́

 
Η ς�μβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρο�ςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται απ� τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρο�ςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρο�ςασ. 
 
Ωρθρο 21: Δικαιο�μενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ  
  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρ�ςωπα, ό εν�ςεισ αυτ�ν 70 που 
δραςτηριοποιο�νται ςτην κατηγορύα ϋργων Οικοδομικ�ν και Ηλεκτρομηχανολογικ�ν  71και που 
εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκο� Οικονομικο� Φ�ρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χ�ρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρ�ςει τη Δ, ςτο βαθμ� που η υπ� ανϊθεςη δημ�ςια 
ς�μβαςη καλ�πτεται απ� τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημει�ςεισ του ςχετικο� με 
την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθ�σ και 
δ) ςε τρύτεσ χ�ρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρο�ςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςι�ν ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικ�σ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.72, 
 
21.3 Οι εν�ςεισ οικονομικ�ν φορϋων ςυμμετϋχουν υπ� τουσ �ρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται απ� τισ εν λ�γω εν�ςεισ να περιβληθο�ν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η �παρξη εν�σ και μοναδικο� φορολογικο� μητρ�ου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιο�ν �λα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικ�ν φορϋων, ιςχ�ουν τα εξόσ : 

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρο�ςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιο�νται 
απ� κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ  

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παρο�ςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να 
εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικ� επαγγελματικ� μητρ�ο, ς�μφωνα με τα ειδικ�τερα ςτο ωσ ϊνω 
ϊρθρο, τουλϊχιςτον ςε μια απ� τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπ� ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, 
αθροιςτικϊ πρϋπει να καλ�πτονται �λεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.  

22.Α. Λ�γοι αποκλειςμο� 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται απ� τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ, εφ�ςον 
ςυντρϋχει ςτο πρ�ςωπ� του (αν πρ�κειται για μεμονωμϋνο φυςικ� ό νομικ� πρ�ςωπο) ό ςε ϋνα απ� 
τα μϋλη του (αν πρ�κειται περύ ϋνωςησ οικονομικ�ν φορϋων) ϋνασ απ� τουσ λ�γουσ των παρακϊτω 
περιπτ�ςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του  αμετϊκλητη73 καταδικαςτικό απ�φαςη για ϋναν απ� τουσ 
ακ�λουθουσ λ�γουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, �πωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απ�φαςησ-πλαύςιο 
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2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, �πωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ς�μβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκ�ν Κοινοτότων ό των κρατ�ν-μελ�ν τησ Ϊνωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απ�φαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικ� τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθ�σ και �πωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
ςτο εθνικ� δύκαιο του οικονομικο� φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ς�μβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικ�ν 
ςυμφερ�ντων των Ευρωπαώκ�ν Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρ�θηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδε�μενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηρι�τητεσ, �πωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απ�φαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απ�πειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, �πωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη ες�δων απ� παρϊνομεσ δραςτηρι�τητεσ ό χρηματοδ�τηςη τησ τρομοκρατύασ, 
�πωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκο� Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρ�ληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικο� ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη ες�δων απ� παρϊνομεσ δραςτηρι�τητεσ και τη 
χρηματοδ�τηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματ�θηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρ�πων, �πωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκο� Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρ�ληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρ�πων και για την προςταςύα των θυμϊτων 
τησ, καθ�σ και για την αντικατϊςταςη τησ απ�φαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματ�θηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικ�σ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ �ταν το πρ�ςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδ�θηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απ�φαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικο�, διευθυντικο� ό εποπτικο� 
οργϊνου του εν λ�γω οικονομικο� φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπρος�πηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτ�. 

τισ περιπτ�ςεισ εταιρει�ν περιοριςμϋνησ ευθ�νησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικ�ν εταιρει�ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικ�ν Κεφαλαιουχικ�ν Εταιρει�ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγο�μενου εδαφύου, αφορϊ  
τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτ�ςεισ ανων�μων εταιρει�ν (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγο�μενου εδαφύου  αφορϊ  τον 
Διευθ�νοντα �μβουλο, καθ�σ και �λα τα μϋλη του Διοικητικο� υμβουλύου. 

τισ περιπτ�ςεισ των ςυνεταιριςμ�ν, η εν λ�γω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικο� 

υμβουλύου74. 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρε�ςεισ του �ςον αφορϊ ςτην καταβολό φ�ρων ό 
ειςφορ�ν κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτ� ϋχει διαπιςτωθεύ απ� δικαςτικό ό διοικητικό απ�φαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχ�, ς�μφωνα με διατϊξεισ τησ χ�ρασ �που εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα �τι ο 
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρε�ςεισ του �ςον αφορϊ την καταβολό φ�ρων ό ειςφορ�ν 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρε�ςεισ 
του που αφορο�ν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλ�πτουν, τ�ςο την κ�ρια, �ςο και την 
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επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, �ταν ϋχει εκπληρ�ςει τισ υποχρε�ςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φ�ρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τ�κων ό των προςτύμων, εύτε υπαγ�μενοσ ςε δεςμευτικ� διακανονιςμ� για την 
καταβολό τουσ. 

22.Α.2α  Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα �τι ϋχουν 
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικο� φορϋα, μϋςα ςε χρονικ� διϊςτημα δ�ο (2) ετ�ν πριν απ� την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:  
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απ� τα αρμ�δια ελεγκτικϊ �ργανα του �ματοσ 
Επιθε�ρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ς�μφωνα με 
την υπουργικό απ�φαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), �πωσ εκϊςτοτε ιςχ�ει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολ� 
υψηλόσ» ςοβαρ�τητασ, οι οπούεσ προκ�πτουν αθροιςτικϊ απ� τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό 
ββ) δ�ο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απ� τα αρμ�δια ελεγκτικϊ �ργανα του �ματοσ 
Επιθε�ρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορο�ν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκ�πτουν αθροιςτικϊ απ� δ�ο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.  
Οι υπ� αα΄ και ββ΄ κυρ�ςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχ�75. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικο�σ λ�γουσ δημ�ςιου ςυμφϋροντοσ ............ 76( 
�πωσ δημ�ςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι ςυμπληρ�νονται απ� την 
αναθϋτουςα αρχό ) δεν εφαρμ�ζονται οι παρϊγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαύρεςη, �ταν ο αποκλειςμ�σ εύναι ςαφ�σ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ �ταν μ�νο μικρϊ ποςϊ των 
φ�ρων ό των ειςφορ�ν κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό �ταν ο προςφϋρων 
ενημερ�θηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ πος� που οφεύλεται λ�γω αθϋτηςησ των υποχρε�ςε�ν του �ςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φ�ρων ό ειςφορ�ν κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρ�νο κατϊ τον οπούο δεν εύχε 
τη δυνατ�τητα να λϊβει μϋτρα, ς�μφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν απ� την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ 
παρο�ςασ, δεν εφαρμ�ζεται 77η παρϊγραφοσ 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλεύεται απ� τη ςυμμετοχό ςτην παρο�ςα διαδικαςύα ς�ναψησ δημ�ςιασ 
ς�μβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε απ� τισ ακ�λουθεσ καταςτϊςεισ:78 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρε�ςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικ�σ φορϋασ τελεύ υπ� πτ�χευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπ� αναγκαςτικό διαχεύριςη απ� εκκαθαριςτό ό απ� το δικαςτόριο ό ϋχει 
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικο� ςυμβιβαςμο� ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 
δραςτηρι�τητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκ�πτουςα απ� παρ�μοια 
διαδικαςύα, προβλεπ�μενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ ν�μου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει 
ϋναν οικονομικ� φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
παραπϊνω περύπτωςη, υπ� την προ�π�θεςη �τι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει �τι ο εν λ�γω 
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ς�μβαςη, λαμβϊνοντασ υπ�ψη τισ ιςχ�ουςεσ διατϊξεισ και τα 
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκ�σ ε�λογεσ ενδεύξεισ που οδηγο�ν ςτο ςυμπϋραςμα �τι ο οικονομικ�σ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικο�σ φορεύσ με ςτ�χο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμο�, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ς�γκρουςησ ςυμφερ�ντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγ�τερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμο� απ� την πρ�τερη ςυμμετοχό των οικονομικ�ν 
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φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ς�ναψησ ς�μβαςησ, κατϊ τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγ�τερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικ�σ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβαν�μενη πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςι�δουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγο�μενησ δημ�ςιασ ς�μβαςησ, προηγο�μενησ 
ς�μβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγο�μενησ ς�μβαςησ παραχ�ρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρ�ωρη καταγγελύα τησ προηγο�μενησ ς�μβαςησ, αποζημι�ςεισ ό ϊλλεσ παρ�μοιεσ κυρ�ςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικ�σ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρ�ν ψευδ�ν δηλ�ςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφορι�ν που απαιτο�νται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λ�γων αποκλειςμο� ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρ�ψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτο�νται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρο�ςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικ�σ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρ�πο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδ�σ τισ αποφϊςεισ που αφορο�ν 
τον αποκλειςμ�, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικ�σ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρ� επαγγελματικ� παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραι�τητϊ του. 

 

22.Α.5.  Αποκλεύεται απ� τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ς�ναψησ δημ�ςιασ ς�μβαςησ (διαγωνιςμ�), 
οικονομικ�σ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προ�ποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικ�σ λ�γοσ αποκλειςμο�) 79 

 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικ� φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικ� ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ς�ναψησ ς�μβαςησ, �ταν αποδεικν�εται �τι αυτ�σ βρύςκεται λ�γω πρϊξεων 
ό παραλεύψεων αυτο� εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απ� τισ περιπτ�ςεισ των 
προηγο�μενων παραγρϊφων.  

 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμο� δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απ�φαςη, ςτισ περιπτ�ςεισ 
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη απ� την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απ�φαςη και ςτισ περιπτ�ςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα 
(3) ϋτη απ� την ημερομηνύα του ςχετικο� γεγον�τοσ.80 

 

22.Α.7. Οικονομικ�σ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απ� τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.481  μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει 
�τι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκο�ν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρ�τι ςυντρϋχει ο ςχετικ�σ 
λ�γοσ αποκλειςμο�. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθο�ν επαρκό, ο εν λ�γω οικονομικ�σ φορϋασ δεν αποκλεύεται 
απ� τη διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απ� τουσ οικονομικο�σ φορεύσ 
αξιολογο�νται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρ�τητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικο� 
αδικόματοσ ό του παραπτ�ματοσ. Αν τα μϋτρα κριθο�ν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικ� 
φορϋα το ςκεπτικ� τησ απ�φαςησ αυτόσ. Οικονομικ�σ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απ�φαςη, απ� τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ς�ναψησ ς�μβαςησ ό ανϊθεςησ παραχ�ρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατ�τητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμο� που ορύζεται 
ςτην εν λ�γω απ�φαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχ�ει η απ�φαςη. 
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22.Α.8. Η απ�φαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικ�ν μϋτρων κατϊ την 
προηγο�μενη παρϊγραφο εκδύδεται ς�μφωνα με τα οριζ�μενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικ�σ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απ�φαςη του ϊρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμο� αποκλεύεται αυτοδύκαια και απ� την παρο�ςα 
διαδικαςύα ς�ναψησ δημ�ςιασ ς�μβαςησ . 

 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 82 

22.Β. Καταλληλ�τητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηρι�τητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλ�τητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηρι�τητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικ� επαγγελματικ� μητρ�ο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρ�ο Εργοληπτικ�ν Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα 
Νομαρχιακϊ Μητρ�α ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρο�ςασ83. Οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρ�α του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια84  

Όςον αφορϊ ςτην οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια απαιτεύται οι οικονομικού φορεύσ 
κατϊ την υποβολό τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, να διαθϋτουν τουλϊχιςτον την οικονομικό και 
χρηματοοικονομικό επϊρκεια ,�πωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008 �πωσ 
τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 του Ν.4199/2013 για την Α2 τϊξη και ϊνω ςτισ κατηγορύεσ 
Οικοδομικ�ν και Ηλεκτρομηχανολογικ�ν. 

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να 
υπερβαύνουν τα αν�τατα επιτρεπτϊ �ρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικ�ν ςυμβϊςεων, 
ς�μφωνα με τα ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, �πωσ ιςχ�ει. 

Ειδικ�τερα οι οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, θα πρϋπει να διαθϋτουν 
τουλϊχιςτον αντύςτοιχη οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, �πωσ προςδιορύζεται ανωτϋρω  
και ςτη παρ. 5 (β, γ, )του ϊρθρου 100 του Ν. 3669/08, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 του 
Ν.4199/2013.Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει 
να υπερβαύνουν τα αν�τατα επιτρεπτϊ �ρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικ�ν ςυμβϊςεων, 
ς�μφωνα με τα ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, �πωσ ιςχ�ει. 

 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικαν�τητα85  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικαν�τητα απαιτεύται οι οικονομικού φορεύσ κατϊ την 
υποβολό τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, να διαθϋτουν τουλϊχιςτον την τεχνικό ςτελϋχωςη, εμπειρύα 
κλπ , �πωσ αυτϊ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 
του Ν.4199/2013, την Α2 τϊξη και ϊνω ςτισ κατηγορύεσ Οικοδομικ�ν και Ηλεκτρομηχανολογικ�ν και 
ςτο ϊρθρο 75 του Ν.4412/2016. 

Ειδικ�τερα οι οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, θα πρϋπει να διαθϋτουν 
τουλϊχιςτον ςτην τεχνικό τουσ ςτελϋχωςη, ςτην καταςκευό ϋργων Οδοποιύασ, Τδραυλικ�ν και 
Λιμενικ�ν,  τεχνικο�σ �πωσ  αυτϊ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100  παρ. 5  του Ν.3669/2008. 
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22.Ε. Πρ�τυπα διαςφϊλιςησ ποι�τητασ και πρ�τυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ86 

............................................................................................................................... 

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικαν�τητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικαν�τητα, ϋνασ οικονομικ�σ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικαν�τητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φ�ςησ των δεςμ�ν του με αυτο�σ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ς�μφωνα με τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρο�ςασ, εϊν οι φορεύσ, 
ςτισ ικαν�τητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρο�ν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λ�γοι αποκλειςμο� κατϊ τα οριζ�μενα ςτην παρο�ςα διακόρυξη. Όςον 
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδ�ν και τα επαγγελματικϊ προς�ντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορο�ν να βαςύζονται 
ςτισ ικαν�τητεσ ϊλλων φορϋων μ�νο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτο�νται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικαν�τητεσ. 

Όταν ο οικονομικ�σ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικαν�τητεσ ϊλλων φορϋων �ςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικ�σ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι απ� κοινο� υπε�θυνοι87  για την εκτϋλεςη τησ ς�μβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικ�ν φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικαν�τητεσ των 
ςυμμετεχ�ντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 
ικαν�τητα).  

Η εκτϋλεςη των ......88 γύνεται υποχρεωτικϊ απ� τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ υποβϊλλεται απ� 
ϋνωςη οικονομικ�ν φορϋων, απ� ϋναν απ� τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό. 

 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ89 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορ�ν οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπε�θυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπε�θυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απ�δειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικ�ν που εκδύδουν δημ�ςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαι�νοντασ �τι 
ο εν λ�γω οικονομικ�σ φορϋασ πληρού τισ ακ�λουθεσ προ�ποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα απ� τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρο�ςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ς�μφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρο�ςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικ� ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ απ� τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν �λα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επ�μενησ παραγρϊφου, �ταν αυτ� 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορ�ν90. 
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μ�νη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπρος�που 
του οικονομικο� φορϋα, η προκαταρκτικό απ�δειξη των λ�γων αποκλειςμο� που αναφϋρονται ςτο 
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρο�ςασ, για το ς�νολο των φυςικ�ν προς�πων που εύναι μϋλη του διοικητικο�, 
διευθυντικο� ό εποπτικο� οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπρος�πηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
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ελϋγχου ςε αυτ�ν 91. 
 
Ψσ εκπρ�ςωποσ του οικονομικο� φορϋα, για την εφαρμογό του παρ�ντοσ, νοεύται ο ν�μιμοσ 
εκπρ�ςωποσ αυτο�, �πωσ προκ�πτει απ� το ιςχ�ον καταςτατικ� ό το πρακτικ� εκπρος�πηςόσ του 
κατϊ το χρ�νο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικ� πρ�ςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικ� φορϋα για διαδικαςύεσ ς�ναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ς�ναψησ ς�μβαςησ92. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απ� ϋνωςη οικονομικ�ν φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπε�θυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ απ� κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικ�σ φορϋασ δηλ�νει ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπε�θυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρ�θεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικ� του ΣΕΤΔ 
και το  ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικ�σ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικαν�τητεσ εν�σ ό 
περιςς�τερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικ� του το δικ� του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κϊθε φορϋα ςτισ 
ικαν�τητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι �ροι και προ�ποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, �πωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 
και 22 τησ παρο�ςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικ�ν, ς�μφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ς�ναψη τησ ς�μβαςησ, ς�μφωνα 
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρο�ςασ 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικ�σ φορϋασ ό ϋνωςη αυτ�ν ςτηρύζεται ςτισ ικαν�τητεσ 
ϊλλων φορϋων, ς�μφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρο�ςασ, οι φορεύσ ςτην ικαν�τητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικ�σ φορϋασ ό ϋνωςη αυτ�ν, υποχρεο�νται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικ�ν που αποδεικν�ουν �τι δεν ςυντρϋχουν οι λ�γοι αποκλειςμο� του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρο�ςασ και �τι πληρο�ν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικ�σ φορϋασ υποχρεο�ται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικαν�τητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφ�ςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικ� κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λ�γοι αποκλειςμο� των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 493  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεο�νται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατ�τητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρ�ςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, �πωσ εθνικ� μητρ�ο ςυμβϊςεων, εικονικ� 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικ� ς�ςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ς�ςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρ�ςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπε�θυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεο�νται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, �ταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ς�μβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παρο�ςασ, υποβϊλλονται, ς�μφωνα με 
τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελο�ν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφ�ςον ςυνυποβϊλλεται υπε�θυνη δόλωςη 
ςτην οπούα βεβαι�νεται η ακρύβειϊ τουσ94. 
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Επιςημαύνεται �τι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαι�ςεισ που αναφϋρονται ςτην παρο�ςα Διακόρυξη, εφ�ςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απ� την υποβολό τουσ,  
• οι υπε�θυνεσ δηλ�ςεισ, εφ�ςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρ�ςκληςησ 
για την υποβολό των δικαιολογητικ�ν95.  ημει�νεται �τι δεν απαιτεύται θε�ρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λ�γων αποκλειςμο� του ϊρθρου 22 Α.   
 

Ο προςωριν�σ ανϊδοχοσ, κατ�πιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρ�ςκληςησ απ� την αναθϋτουςα αρχό, 
υποβϊλλει τα ακ�λουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ 
παρο�ςασ96: 

Για την απ�δειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λ�γων αποκλειςμο� του ϊρθρου 22Α ο προςωριν�σ 
ανϊδοχοσ υποβϊλλει  αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρο�ςασ:  

απ�ςπαςμα του ποινικο� μητρ�ου ό, ελλεύψει αυτο�, ιςοδ�ναμου εγγρϊφου που εκδύδεται απ� 
αρμ�δια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χ�ρασ καταγωγόσ ό τησ χ�ρασ �που 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λ�γω οικονομικ�σ φορϋασ, απ� το οπούο προκ�πτει �τι πληρο�νται αυτϋσ 
οι προ�ποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απ� την υποβολό του97 Η υποχρϋωςη 
προςκ�μιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρ�ςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων 
εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικ� που εκδύδεται απ� την αρμ�δια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χ�ρασ, περύ του �τι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρε�ςεισ του 
οικονομικο� φορϋα, �ςον αφορϊ ςτην καταβολό φ�ρων (φορολογικό ενημερ�τητα) και ςτην 
καταβολό των ειςφορ�ν κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερ�τητα)98 ς�μφωνα με την 
ιςχ�ουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, που να εύναι 
εν ιςχ� κατϊ το χρ�νο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτ� χρ�νοσ 
ιςχ�οσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απ� την υποβολό του99.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελο�ν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερ�τητα που εκδύδεται απ� το Τπουργεύο Οικονομικ�ν (αρμ�δια Δ.Ο.Τ) 
για τον οικονομικ� φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημ�ςια ϋργα που 
εύναι ςε εξϋλιξη100. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπε�θυνη δόλωςη101 περύ του �τι δεν 
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φ�ρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 
υποβϊλλουν ςχετικ� αποδεικτικ� τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.  

- αςφαλιςτικό ενημερ�τητα που εκδύδεται απ� τον αρμ�διο αςφαλιςτικ� φορϋα102. Η 
αςφαλιςτικό ενημερ�τητα καλ�πτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρε�ςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικο� 
φορϋα α) ωσ φυςικ� ό νομικ� πρ�ςωπο για το προςωπικ� τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 
για ϋργα που εκτελεύ μ�νοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθ�σ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 
υποβϊλλουν αποδεικτικ� αςφαλιςτικόσ ενημερ�τητασ (κ�ριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 
προςωπικ� τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπ� προςωπικ� Δεν αποτελο�ν απ�δειξη ενημερ�τητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερ�τητασ  των φυςικ�ν προς�πων που ςτελεχ�νουν το πτυχύο τησ 
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρ�ςωπα), που δεν υποβϊλουν 
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπε�θυνη δόλωςη περύ του �τι δεν απαςχολο�ν προςωπικ�, για το 
οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπο�σ αςφαλιςτικο�σ οργανιςμο�σ. Αν απαςχολο�ν 
τϋτοιο προςωπικ�, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικ� αποδεικτικ� αςφαλιςτικόσ ενημερ�τητασ. 

- υπε�θυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ �τι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απ�φαςη με 
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τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχ� για την αθϋτηςη των υποχρε�ςε�ν του �ςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φ�ρων ό ειςφορ�ν κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικ� απ� τη Διε�θυνςη Προγραμματιςμο� 
και υντονιςμο� τησ Επιθε�ρηςησ Εργαςιακ�ν χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
απ� την υποβολό του103, απ� το οπούο να προκ�πτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικο� φορϋα ςε χρονικ� διϊςτημα δ�ο (2) ετ�ν πριν απ� την ημερομηνύα 
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικο�, υποβϊλλεται υπε�θυνη δόλωςη 
του οικονομικο� φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικο� 104. 
 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22105: πιςτοποιητικ� που εκδύδεται απ� την αρμ�δια 
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χ�ρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν απ� την υποβολό του106 . Για τουσ οικονομικο�σ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό 
εκτελο�ν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικ� �τι δεν τελο�ν υπ� πτ�χευςη, , πτωχευτικ� 
ςυμβιβαςμ�, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται απ� το 
αρμ�διο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικο� φορϋα. Σο πιςτοποιητικ�  �τι το νομικ� πρ�ςωπο 
δεν ϋχει τεθεύ υπ� εκκαθϊριςη με δικαςτικό απ�φαςη εκδύδεται απ� το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ 
του οικονομικο� φορϋα, το δε πιςτοποιητικ� �τι δεν ϋχει τεθεύ υπ� εκκαθϊριςη με απ�φαςη των 
εταύρων εκδύδεται απ� το Γ.Ε.Μ.Η.,  ς�μφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχ�ουν. Ειδικϊ 
η μη αναςτολό των επιχειρηματικ�ν δραςτηριοτότων του οικονομικο� φορϋα, για τουσ 
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικο�σ φορεύσ, αποδεικν�εται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφ�ρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Ες�δων107.  
 
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χ�ρα δεν εκδύδει τα υπ� των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό �που 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλ�πτουν �λεσ τισ περιπτ�ςεισ υπ�  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., 
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικ� μπορεύ να αντικαθύςταται απ� ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χ�ρεσ �που δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απ� υπε�θυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
εν�πιον αρμ�διασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμ�διου επαγγελματικο� ό 
εμπορικο� οργανιςμο� του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χ�ρασ καταγωγόσ ό τησ χ�ρασ �που εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικ�σ φορϋασ. την περύπτωςη αυτό οι αρμ�διεσ δημ�ςιεσ αρχϋσ παρϋχουν 
επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται �τι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ 
παρο�ςασ παραγρϊφου ό �τι τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλ�πτουν �λεσ τισ 
περιπτ�ςεισ που αναφϋρονται ςτα υπ� 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρο�ςασ. 

Οι επύςημεσ δηλ�ςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικο� αποθετηρύου πιςτοποιητικ�ν 
(e-Certis)108   του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρ�πο �τι, ςτην εν λ�γω χ�ρα εκδύδονται τα υπ�ψη πιςτοποιητικϊ, 
η προςφορϊ του διαγωνιζ�μενου απορρύπτεται.  

 

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτ�ςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22109, υποβϊλλεται υπε�θυνη 
δόλωςη του προςφϋροντοσ �τι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρ�ςωπ� του οι οριζ�μενοι λ�γοι αποκλειςμο�110.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22111, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγο�μενα απ� τα 
αρμ�δια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΨΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) απ� τα οπούα αποδεικν�εται �τι τα 
πρ�ςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχ�νουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 
ςοβαρ� επαγγελματικ� παρϊπτωμα. 

 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22112 
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Για την απ�δειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λ�γου αποκλειςμο� τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  
υποβϊλλονται, εφ�ςον ο προςωριν�σ ανϊδοχοσ εύναι αν�νυμη εταιρύα:  

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχ�ν. [Εξαιρο�νται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ 
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χ�ρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ το�του 
υπε�θυνη δόλωςη του ν�μιμου εκπρος�που τουσ].  

- Πιςτοποιητικ� αρμ�διασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, απ� το οπούο να προκ�πτει �τι οι μετοχϋσ 
εύναι ονομαςτικϋσ που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απ� την υποβολό 
του.113 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετ�χων τησ εταιρεύασ και τον αριθμ� των μετοχ�ν κϊθε 
μετ�χου (μετοχολ�γιο), �πωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετ�χων τησ 
εταιρεύασ, το πολ� τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απ� την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  

Ειδικ�τερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μ�νο την αναλυτικό 
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετ�χων τησ εταιρεύασ και τον αριθμ� των μετοχ�ν κϊθε μετ�χου 
(μετοχολ�γιο), �πωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετ�χων τησ εταιρεύασ, το πολ� 
τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απ� την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθ�σ η απαύτηςη για 
την υποβολό του πιςτοποιητικο� απ� το οπούο να προκ�πτει �τι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, 
καλ�πτεται ς�μφωνα με τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρο�ςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ αν�νυμεσ εταιρύεσ, εφ�ςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ 
μετοχϋσ, προςκομύζουν :  

αα) Πιςτοποιητικ� αρμ�διασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, απ� το οπούο να προκ�πτει �τι οι 
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,  

ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετ�χων, με αριθμ� των μετοχ�ν του κϊθε μετ�χου, �πωσ τα ςτοιχεύα 
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετ�χων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολ� 30 εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.  

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο απ� το οπούο να προκ�πτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικο� 
προς�που των μετοχ�ν, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 
υποβολό τησ προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χ�ρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα 
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :  

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχ�ν απ� αρμ�δια αρχό, εφ�ςον 
υπϊρχει ςχετικό πρ�βλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπε�θυνη δόλωςη του διαγωνιζ�μενου. 

ββ) Ϊγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετ�χων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχ�ν.  

γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετ�χων (με 1%), 
ς�μφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.  

δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λ�γουσ που οι 
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω 
αιτιολογύασ. Δ�ναται ωςτ�ςο να αποδεύξει τη δυνατ�τητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετ�χων και 
μ�νο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται απ� την παρο�ςα διαδικαςύα. 

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ς�μβαςησ υποβϊλλεται η υπε�θυνη δόλωςη τησ κοινόσ απ�φαςησ 
των Τπουργ�ν Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
τόρηςη των μητρ�ων του ν. 3310/2005 �πωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρο�ςασ διακόρυξησ, υπε�θυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ �τι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απ�φαςη αποκλειςμο�, ς�μφωνα με το ϊρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 
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23.4. Δικαιολογητικϊ απ�δειξησ καταλληλ�τητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηρι�τητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλ�τητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηρι�τητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ114 115 ςτην/ςτισ κατηγορύα/εσ Οικοδομικ�ν και Ηλεκτρομηχανολογικ�ν 
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλ�ςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκο� Οικονομικο� Φ�ρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χ�ρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρ�ςει τη Δ, ςτο βαθμ� που η υπ� ανϊθεςη 
δημ�ςια ς�μβαςη καλ�πτεται απ� τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημει�ςεισ του 
ςχετικο� με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χ�ρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγο�μενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςι�ν ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικ� 
αντύςτοιχου επαγγελματικο� ό εμπορικο� μητρ�ου. την περύπτωςη που χ�ρα δεν τηρεύ τϋτοιο 
μητρ�ο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικ� μπορεύ να αντικαθύςταται απ� ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χ�ρεσ �που δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απ� υπε�θυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου εν�πιον αρμ�διασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμ�διου 
επαγγελματικο� ό εμπορικο� οργανιςμο� τησ χ�ρασ καταγωγόσ ό τησ χ�ρασ �που εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικ�σ φορϋασ �τι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρ�ο και �τι αςκεύ τη 
δραςτηρι�τητα του ϊρθρου 21 τησ παρο�ςασ. 
 
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπ� α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφ�ςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα 
(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απ� την υποβολό τουσ, εκτ�σ αν ς�μφωνα με τισ ειδικ�τερεσ διατϊξεισ 
αυτ�ν φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρ�νο ιςχ�οσ 116 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικ�ν φορϋων αποδεικν�εται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
· εύτε απ� τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφορι�ν 

που περιϋχει  
· εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλ�πτονται  απ� τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό εν�σ ό περιςς�τερων απ� τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 117 

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απ�δειξη μ�νο οριςμϋνων 
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, εν� για την απ�δειξη 
των λοιπ�ν απαιτόςεων μπορο�ν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςς�τερα απ� τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 
 
Ειδικϊ, για την απ�δειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των αν�τατων επιτρεπτ�ν ορύων 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικ�ν ςυμβϊςεων: 

· με την υποβολό ενημερ�τητασ πτυχύου εν ιςχ�ει ό 
· με την υποβολό υπε�θυνησ δόλωςησ του προςωρινο� αναδ�χου, ςυνοδευ�μενησ απ� 

πύνακα �λων των υπ� εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο 
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπ�λοιπο 
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ανϊ ϋργο και το ςυνολικ� ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν 
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ  

 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλ�γουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικ� απ� οργανιςμο�σ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφ�νονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρ�τυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορο�ν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικ� εγγραφόσ, εκδιδ�μενο 
απ� την αρμ�δια αρχό ό το πιςτοποιητικ� που εκδύδεται απ� τον αρμ�διο οργανιςμ� πιςτοπούηςησ, 
κατϊ τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρ�ντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλ�γουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικ� απ� οργανιςμο�σ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςς�τερα απ� τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικαν�τητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικαν�τητα των οικονομικ�ν φορϋων αποδεικν�εται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
· εύτε απ� τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφορι�ν 

που περιϋχει  

· εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλ�πτονται  απ� τη 
βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό εν�σ ό περιςς�τερων απ� τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα 
κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016  ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 
 
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απ�δειξη μ�νο οριςμϋνων 
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικαν�τητασ του ϊρθρου 22.Δ, εν� για την απ�δειξη των 
λοιπ�ν απαιτόςεων μπορο�ν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςς�τερα απ� τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που  εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλ�γουσ  ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικ� απ� οργανιςμο�σ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφ�νονται με τα 
ευρωπαώκϊ πρ�τυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορο�ν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικ� 
εγγραφόσ εκδιδ�μενο απ� την αρμ�δια αρχό ό το πιςτοποιητικ� που εκδύδεται απ� τον αρμ�διο 
οργανιςμ� πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 
του παρ�ντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλ�γουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικ� απ� οργανιςμο�σ πιςτοπούηςησ κατϊ  τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςς�τερα απ� τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρ�τυπα διαςφϊλιςησ ποι�τητασ και πρ�τυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε119 
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............................................................................................................................. ................... 
 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινο� αναδ�χου: 
 
ε περύπτωςη νομικο� προς�που, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ 
Προςωρινο� Αναδ�χου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα απ� τα οπούα προκ�πτει η εξουςύα υπογραφόσ 
του νομύμου εκπρος�που και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
πριν απ� την υποβολό τουσ 120, εκτ�σ αν ς�μφωνα με τισ ειδικ�τερεσ διατϊξεισ αυτ�ν φϋρουν 
ςυγκεκριμϋνο χρ�νο ιςχ�οσ. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ς�ςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχ�οντοσ καταςτατικο� με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ �λεσ οι 
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτο� ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 
καταςτατικο� (εφ�ςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικ� Δ εκπρος�πηςησ του νομικο� προς�που, 
4. Πρακτικ� Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμ�, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 
και εξουςιοδ�τηςη (εφ�ςον αυτ� προβλϋπεται απ� το καταςτατικ� του υποψηφύου 
αναδ�χου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 
ο ν�μιμοσ εκπρ�ςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτο�μενα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμο� και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,  
5. Πιςτοποιητικ� αρμ�διασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικο� / μη λ�ςησ τησ εταιρεύασ. 
 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικο�, με �λα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο 
επικυρωμϋνου, απ� δικηγ�ρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικο�, εφ�ςον υπϊρχει. 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμ�διασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικο�. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ς�ςταςόσ τουσ 
εκδύδονται με βϊςη την ιςχ�ουςα νομοθεςύα τησ χ�ρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, απ� την 
οπούα και εκδύδεται το ςχετικ� πιςτοποιητικ�. 
 

23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικ�ν φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλ�γουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη απ� οργανιςμο�σ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφ�νονται με τα ευρωπαώκϊ πρ�τυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορο�ν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικ� εγγραφόσ εκδιδ�μενο απ� την 
αρμ�δια αρχό ό το πιςτοποιητικ� που εκδύδεται απ� τον αρμ�διο οργανιςμ� πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λ�γω οικονομικ�ν φορϋων ςτον επύςημο  κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λ�γω κατϊλογο. 
Η πιςτοποιο�μενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλ�γουσ απ� τουσ αρμ�διουσ οργανιςμο�σ ό το 
πιςτοποιητικ�, που εκδύδεται απ� τον οργανιςμ� πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλ�τητασ �ςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλ�πτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικ�. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλ�γουσ απαλλϊςςονται απ� 
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικ�ν που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικ� εγγραφόσ 
τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφ�ςον υποβϊλλουν 
«Ενημερ�τητα Πτυχύου» εν ιςχ�, απαλλϊςςονται απ� την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
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δικαιολογητικ�ν 121: 
- απ�ςπαςμα ποινικο� μητρ�ου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρο�ςασ για τον Πρ�εδρο και 
Διευθ�νοντα �μβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελ�σ απ�ςπαςμα ποινικο� μητρ�ου, καθ�ςον τα πρ�ςωπα αυτϊ δεν 
καλ�πτονται απ� την Ενημερ�τητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερ�τητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρο�ςασ.122 
- τα πιςτοποιητικϊ απ� το αρμ�διο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρο�ςασ 
υπ� την προ�π�θεςη �μωσ �τι καλ�πτονται πλόρωσ (�λεσ οι προβλεπ�μενεσ περιπτ�ςεισ) απ� 
την Ενημερ�τητα Πτυχύου.  
- το πιςτοποιητικ� απ� το αρμ�διο επιμελητόριο �ςον αφορϊ το λ�γο αποκλειςμο� του ϊρθρου 
22. Α.4. (θ).123 
- το πιςτοποιητικ� τησ αρμ�διασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχ�ν του ϊρθρου 
23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. 
   
ε περύπτωςη που κϊποιο απ� τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικ� 
δικαιολογητικ� εν ιςχ�. Εφ�ςον ςτην Ενημερ�τητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ �τι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικ�σ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερ�τητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερ�τητα για τα ςτελϋχη 
αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απ�δειξη τησ ςτόριξησ ςε ικαν�τητεσ ϊλλων φορϋων 
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ  
  
την περύπτωςη που οικονομικ�σ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικαν�τητεσ ϊλλων φορϋων, 
η απ�δειξη �τι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ π�ρουσ, γύνεται με την υποβολό  
ςχετικο� ςυμφωνητικο� των φορϋων αυτ�ν για τον ςκοπ� αυτ�.  
 
 
Ωρθρο 24 :  Περιεχ�μενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακ�λουθουσ ηλεκτρονικο�σ 
υποφακϋλουσ: 
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ς�μφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικ�σ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμο�, 
να περιϋχει124 τα ακ�λουθα: 
 - α) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπε�θυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )  
 
-  β) την εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρο�ςασ. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικ�σ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει  το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο 
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται απ� το υπος�ςτημα, αφο� ςυμπληρωθο�ν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ 
φ�ρμεσ.   
 

24.4 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ 
γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπ�μενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 
94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφ�ςον ςυνυποβϊλλεται υπε�θυνη δόλωςη, ςτην 
οπούα βεβαι�νεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ 
διαδικαςύασ ς�ναψησ ς�μβαςησ (ότοι μετϊ την ημερομηνύα ανϊρτηςησ τησ 
προκόρυξησ τησ ς�μβαςησ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η..) 125. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οικονομικ�σ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ς�μβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπ� μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθ�σ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει. 
 
25.2. Η τόρηςη των υποχρε�ςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 απ� υπεργολϊβουσ δεν 
αύρει την ευθ�νη του κυρύου αναδ�χου. 
 
25.3. .................................................................... 126 
 
25.4 Η αναθϋτουςα αρχό: 
α) επαληθε�ει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λ�γων αποκλειςμο� του ϊρθρου 22 Α τησ παρο�ςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ και �τι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προς�ντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 
αναλαμβϊνουν127 ς�μφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπε�θυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ απ� τον οικονομικ� φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, �ταν απ� 
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκ�πτει �τι ςυντρϋχουν λ�γοι αποκλειςμο� του και �τι δεν καλ�πτει τα 
αντύςτοιχα προς�ντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ς�μφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
  
Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατο�μενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 86/2020 

Απ�φαςη Ο.Ε.. 
 
26.2  Ο Κ�ριοσ του Ϊργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτ� Σεχνικ� �μβουλο. Ο 
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολ�νει τισ δραςτηρι�τητεσ του Σεχνικο� 
υμβο�λου, που πηγϊζουν απ� τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτ�ν.  
 
26.3........................................................................................... 128 
 
  
 
 

1    Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   
4412/2016.  
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2 υμπληρ�νονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται �τι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ 
δ�νανται να χρηςιμοποιο�ν το παρ�ν τε�χοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν 
ς�μφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγρϊφεται ο κωδικ�σ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικ�σ ενϊριθμου ϋργου 
ςτο ΠΔΕ ό κωδικ�σ πύςτωςησ του τακτικο� προ�πολογιςμο� του φορϋα υλοπούηςησ). ε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτο�μενων ϋργων απ� π�ρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αναγρϊφεται 
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακο� Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτο�μενου απ� 
π�ρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατο�μενο ϋργο. 

4 υμπληρ�νεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
5     Mϋςω τησ λειτουργικ�τητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ 
6  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ς�μβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ 

πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016. Επιςημαύνεται �τι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντ�που προκόρυξησ ς�μβαςησ 
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορο�ν να χρηςιμοποιο�ν το αντύςτοιχο 
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη �μβαςησ”, αντλ�ντασ το απ� τη διαδρομό  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφ�νοντϊσ το 
αναλ�γωσ. 

7 Aπ� απ� τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δ�νατ�τητα ηλεκτρονικόσ 
ς�νταξησ και διαχεύριςησ του Συποποιημϋνου Εντ�που Τπε�θυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). Μπορεύτε να 
δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Π�λη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr. 
Επιςημαύνεται �τι η χρόςη τησ ωσ ϊνω υπηρεςύασ για τη ς�νταξη του ΣΕΤΔ εύναι προαιρετικό για 
τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ οικονομικο�σ φορεύσ, καθ�σ εξακολουθο�ν να εχουν τη 
δυνατ�τητα να διαμορφ�ςουν το .doc αρχεύο που εύναι διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα τησ Αρχόσ ςτη 
διαδρομό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8 Η περύπτωςη ι) ςυμπληρ�νεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφ�ςον η αναθϋτουςα αρχό 
προβλϋπει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό απ� τουσ οικονομικο�σ φορεύσ, π.χ εγγυητικ�ν 
επιςτολ�ν. 

9 υμπληρ�νονται τυχ�ν ϊλλα ϋγγραφα ς�μβαςησ ό τε�χη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα 
με ςκοπ� να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ς�μβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ς�ναψησ. 

10 Όταν εύναι αδ�νατο να παραςχεθεύ ελε�θερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρ�ςβαςη 
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρ�ν ϊρθρο τησ διακόρυξησ 
πρ�βλεψη �τι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ θα διατεθο�ν με μϋςα ϊλλα πλην των 
ηλεκτρονικ�ν (�πωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμ�σ ταχυδρομικ�ν ό 
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικ�ν μϋςων). την περύπτωςη αυτό  προτεύνεται η 
ακ�λουθη διατ�πωςη: «Σα ακ�λουθα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ ........................... διατύθενται απ� 
…………………………., οδ�σ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερ�μενοι μπορο�ν ακ�μα, να λϊβουν γν�ςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ς�μβαςησ ……, 
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και �ρεσ.» 

11 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελε�θερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρ�ςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ, δι�τι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμ�ςει την παρ. 2 
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρ�ν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα 
προςταςύασ του εμπιςτευτικο� χαρακτόρα των πληροφορι�ν, τα οπούα απαιτο�νται, και τον 
τρ�πο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρ�ςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα.  Ενδεικτικϊ, λ.χ., η 
αναθϋτουςα αρχό θα μπορο�ςε να αναφϋρει �τι: “Ο οικονομικ�σ φορϋασ αναλαμβϊνει την 
υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των εκπρος�πων του ελληνικο� και διεθνο�σ Σ�που), χωρύσ την προηγο�μενη ϋγγραφη 
ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκ�πτουν απ� 
αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτ�ν απ� το προςωπικ� 
τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρ�ςωπο που χρηςιμοποιο�ν κατϊ την 
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ς�μβαςησ. Για τον ςκοπ� αυτ�, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ 
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ς�μβαςησ, υποβϊλλει υπε�θυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλ�νει τα ανωτϋρω”. 
12  υμπληρ�νεται απ� την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, 

ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ς�γχυςησ και αμφιβολύασ. 
13  υμπληρ�νεται η τϋταρτη ημϋρα πριν απ� τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρο�ςασ.ε 

περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγο�μενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και 
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

14  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
15   ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελε�θερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν 
λ�γω περύπτωςη  (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικο� τιμολογύου. 

16   Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, �πωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε απ� το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

17   Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, �πωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το ϊρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημει�νεται �τι η προθεςμύα των 10 
ημερ�ν που αναγρϊφεται ςτο παρ�ν ςημεύο αφορϊ μ�νο τον χρ�νο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε 
καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με την ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορ�ν με την 
ϋννοια �τι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατ�τητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ 
οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

18 Επιςημαύνεται �τι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργει�ν τησ Επιτροπόσ 
Διενϋργειασ Διαγωνιςμο� ιςχ�ουν τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο 
προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

19   Πρβ ϊρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 �πωσ προςτϋθηκε με την παρ. 28 του ϊρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

20  Επιςημαύνεται �τι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει �τι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα 
χαμηλϋσ, απαιτεύ απ� τουσ οικονομικο�σ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κ�ςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντ�σ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ αν�τατο �ριο δϋκα 
ημερ�ν απ� την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρ�ςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμ�ζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

21  Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

23 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, �πωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

24 Με την επιφ�λαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικ�ν 
μϋςων ). 

25 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

26 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

27 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

28 Η απ�φαςη κατακ�ρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωριν� ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ  
υπε�θυνησ δόλωςησ, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθ�τητϊσ τησ απ� την 
Επιτροπό Διαγωνιςμο� κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρ�το εδϊφιο, και 2) ςτην περύπτωςη που δεν 
απαιτεύται η υποβολό υπε�θυνησ δόλωςησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των 
δικαιολογητικ�ν του προςωρινο� αναδ�χου κατϊ τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ 
παρο�ςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

29   Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19. 

30 Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  
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31 Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, �πωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
33 Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
34  Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε απ� το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
35 Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
36 Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε απ� το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
37  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, �πωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
38 Σύθεται μ�νο εφ�ςον πρ�κειται για ςυγχρηματοδοτο�μενο ϋργο απ� π�ρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 
39 Σύθεται μ�νο εφ�ςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρ�τηςη ςυλλογικ�ν οργϊνων. 
40 Απ� 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχ� το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 

113/2010. 
41 Σύθεται μ�νο �ταν εκ του ςυμβατικο� ποςο� (1.000.000 ΕΤΡΨ χωρύσ ΥΠΑ), προκ�πτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχ�ν των Α.Ε. 
42 Ν�μοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ς�ναψησ 

τησ ς�μβαςησ ς�μφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελο�ν μϋροσ του 
εφαρμοςτϋου θεςμικο� πλαιςύου τησ. 

43 Όταν πρ�κειται για ςυγχρηματοδοτο�μενο απ� την Ε.Ε. ϋργο, το�το να αναγρϊφεται ςτη                                           
Διακόρυξη και ειδικ�τερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακο� 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατο�μενο ϋργο, καθ�σ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδ�τηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου απ� εθνικο�σ και ενωςιακο�σ π�ρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικ� ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό 
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδ�τηςησ (ΠΔΕ ό 
Σακτικ�σ προ�πολογιςμ�σ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπαν�ν δημοςύων επενδ�ςεων,  βλ. και 
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

44 Οι κρατόςεισ προςαρμ�ζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
45  Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, �πωσ αντικαταςτϊθηκε απ� το ϊρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
46  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμο�, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
47   Πρβλ. ομούωσ προηγο�μενη υποςημεύωςη. 
48  �μφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρε�ςεων απ� τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρ�ξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμ� 
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμ� και τη χρονολογύα τησ 
απ�φαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμ� καταχ�ριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου 
φορϋα, καθ�σ και τον αριθμ� τησ απ�φαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετο�σ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που 
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςς�τερα του εν�σ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ς�μφωνα με το ϊρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρ�ξεισ, �που απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται 
και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται απ� φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφ�ςον δεν ϋχει 
προηγηθεύ αυτ�ν η ϋκδοςη τησ απ�φαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του 
παρ�ντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπαν�ν δημοςύων 
επενδ�ςεων”. 

49  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχ�ν δικαι�ματα προαύρεςησ, διαμορφ�νεται αναλ�γωσ η 
εκτιμ�μενη αξύα τησ ς�μβαςησ (προ�πολογιςμ�σ δημοπρϊτηςησ) και το παρ�ν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

50 Σο πος� των απρ�βλεπτων δαπαν�ν επανα�πολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ς�μβαςησ, 
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, �ςτε να διατηρεύται η εν λ�γω ποςοςτιαύα αναλογύα του 
15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςι�ν με ΓΕ&ΟΕ, ς�μφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 
4412/2016.  
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51 Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
52  �πωσ ςυμπληρ�θηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
53 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λ�γου χϊρη δεν προβλϋπεται η 

ϊμεςη ϋναρξη των εργαςι�ν (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
54 Με την επιφ�λαξη τησ επ�μενησ υποςημεύωςησ. 
55  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικ�ν προςφορ�ν και ςτην 

περύπτωςη αυτό προςαρμ�ζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
56  Σο ποςοςτ� τησ εγγ�ηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμ�μενησ αξύασ τησ 

ς�μβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη μη ςυνυπολογιζομϋνων των 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ς�μβαςησ (Πρβ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, �πωσ 
τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του  ϊρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

57 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019  

58 Εφ�ςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπ�τε μνημονε�ονται και οι 
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.  

59 υμπληρ�νεται αν προβλϋπεται ό �χι η χορόγηςη προκαταβολόσ.  �μφωνα με την παρϊγραφο 10 
εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (�πωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 
4072/2012), ςτισ περιπτ�ςεισ ςυγχρηματοδοτο�μενων δημ�ςιων ϋργων ςτισ διακηρ�ξεισ 
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατ�τητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό 
εξακολουθεύ να ιςχ�ει και για τα προγρϊμματα τησ περι�δου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του 
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

60 Εφ�ςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρ�νονται οι �ροι για την εγγυητικό επιςτολό 
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται �τι η εγγ�ηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλ�πτει και την παροχό ις�ποςησ 
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγ�ηςησ προκαταβολόσ. την 
περύπτωςη που με την παρο�ςα ορύζεται  μεγαλ�τερο �ψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό 
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη απ� τον ανϊδοχο εγγ�ηςησ προκαταβολόσ που θα καλ�πτει τη 
διαφορϊ μεταξ� του ποςο� τησ εγγ�ηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςο� τησ καταβαλλ�μενησ 
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

61  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορο�ν να ζητο�ν απ� τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγ�ηςη καλόσ 
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακ�πτουν ό των ζημι�ν που 
προκαλο�νται απ� δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγ�ηςησ καλόσ λειτουργύασ, 
εφ�ςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ. Σο �ψοσ τησ εγγ�ηςησ καλόσ λειτουργύασ 
ςυμπληρ�νεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικ� πος�.  Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ 
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερ�μενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρο�ςασ και 
επιπρ�ςθετα, τον αριθμ� και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ς�μβαςησ. 

62 Σα γραμμϊτια ς�ςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκ�ν και Δανεύων, 
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) 
ςυςτόνονται ς�μφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτ� και ειδικ�τερα βϊςει του ϊρθρου 
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδ�ςεωσ 
παρακαταθηκ�ν και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκ�ν και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

63 Πρβλ. και τα ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρο�ςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ 
ςυμμετοχόσ. 

64  Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορ�ν καθορύζεται ς�μφωνα με το ϊρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, �πωσ αυτ� τροποποιόθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

65 Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 
προςφορ�ν μετϊ την παρϋλευςη τρι�ν εργαςύμων ημερ�ν απ� την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορ�ν, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ απ� τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η 
πρωτ�τυπη εγγ�ηςη ςυμμετοχόσ, ς�μφωνα με τα προβλεπ�μενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ 
παρο�ςασ. 

66 Ορύζεται ο χρ�νοσ απ� την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. 
Για τον καθοριςμ� του χρ�νου ιςχ�οσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Ωρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

67  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ς�μβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρο�ςασ. 
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68 �μφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθ�σ και τισ παρ. 11 και 12 

ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ς�μφωνα με τισ 

παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την  31/12/2017 ςε δ�ο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και 

ςτον περιφερειακ� και τοπικ� τ�πο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την εν�τητα Δ τησ εγκυκλύου με 

αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ). 
69 Πρβλ. ϊρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφ�ςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει τη διαβο�λευςη επύ των 

δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ς�μβαςησ ς�μφωνα προσ τα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 68 ν. 4412/2016, 
ςυμπληρ�νεται το ϊρθρο 20Α κατ΄ αντιςτοιχύα με το ϊρθρο 20Α του τε�χουσ διακόρυξησ ς�μβαςησ 
ϋργου με αξιολ�γηςη μελϋτησ (μελετοκαταςκευό)  

70 Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται �τι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορο�ν να καλο�ν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  

71  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςι�δη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ς�μφωνα με το ϊρθρο 11 τησ 
παρο�ςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ς�μφωνα με το 
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικ�τερουσ �ρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

72  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
73 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται �τι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμ�ζουν το ςχετικ� πεδύο 
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικ�τερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό 
απ�φαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απ�φαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικο� φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μ�νο ςε 
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

74 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δ�ο εδϊφια του ν. 4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

75 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

76  Επιςημαύνεται �τι η εν λ�γω πρ�βλεψη για παρϋκκλιςη απ� τον υποχρεωτικ� αποκλειςμ�  
αποτελεύ δυνατ�τητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατ�τητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την  παρϊγραφο αυτό. 

77 Επιςημαύνεται �τι  η εν λ�γω πρ�βλεψη για παρϋκκλιςη απ� τον υποχρεωτικ� αποκλειςμ�  
αποτελεύ δυνατ�τητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατ�τητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο  αυτό. 

78  Οι λ�γοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελο�ν δυνητικο�σ λ�γουσ αποκλειςμο� ς�μφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δ�ναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςς�τερουσ, �λουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν απ� τουσ λ�γουσ αποκλειςμο� ςυνεκτιμ�ντασ 
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπ� ανϊθεςη ς�μβαςησ (εκτιμ�μενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ 
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρ�βλεψη ςτο παρ�ν ςημεύο τησ διακόρυξησ.  

79  ημει�νεται �τι ο ανωτϋρω εθνικ�σ λ�γοσ αποκλειςμο� τύθεται ςτη διακόρυξη μ�νο για 
ςυμβϊςεισ ϋργων προ�πολογιςμο� εκτιμ�μενησ αξύασ αν�τερησ του 1.000.000,00 ευρ�  και ςτην 
περύπτωςη αυτό ςυμπληρ�νεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ  

80  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-
09Β) ςχετικϊ με την απ�φαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπ�θεςη C-124/2017 Vossloh, 
ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019.. 

81  Τπενθυμύζεται �τι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μ�νο ςτην περύπτωςη που η 
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον απ� τουσ δυνητικο�σ λ�γουσ αποκλειςμο�. 

82  Επιςημαύνεται �τι �λα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλ�τητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηρι�τητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμ� με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το 
αντικεύμενο τησ ς�μβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να 
διαμορφ�νονται κατϊ τρ�πο, �ςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
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ενδιαφερ�μενων οικονομικ�ν φορϋων ςτουσ διαγωνιςμο�σ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμο� 
των κριτηρύων καταλληλ�τητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρο�νται απ� τισ 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελι�δεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
ςυμμετεχ�ντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελε�θερου 
ανταγωνιςμο�. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα 
ελϋγχου τησ καταλληλ�τητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ς�μβαςη (κριτόρια “on/off”).  

83  Επιςημαύνεται �τι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορο�ν να καλο�ν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα 
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, �πωσ ιςχ�ουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμ� με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, �πωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

84 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορο�ν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν �τι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικαν�τητα για την εκτϋλεςη τησ 
ς�μβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ς�μβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λ�γω 
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρ�ν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και 
την ϋναρξη ιςχ�οσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται �τι, εφ�ςον η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμ� 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να 
περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ. 

85 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορο�ν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν �τι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικαν�τητα για την εκτϋλεςη τησ 
ς�μβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ς�μβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λ�γω 
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρ�ν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε 
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την 
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχ�οσ του π.δ. του ϊρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται �τι,  εφ�ςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμ� 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη), 
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ.  

86 Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και 
ςυμπληρ�νεται ς�μφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται �τι �λεσ οι απαιτόςεισ 
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ς�μβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

87  Σο εδϊφιο αυτ� προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ς�μφωνα με το ϊρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

88  Προαιρετικό επιλογό. �μφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη 
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορο�ν να απαιτο�ν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων 
καθηκ�ντων απευθεύασ απ� τον ύδιο τον προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω 
εδαφύου). 

89 Ψσ προσ τον τρ�πο υποβολόσ των αποδεικτικ�ν μϋςων του παρ�ντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ απ� τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικο�σ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

90 Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
ημει�νεται �τι η προθεςμύα των 10 ημερ�ν που αναγρϊφεται ςτο παρ�ν ςημεύο αφορϊ μ�νο τον 
χρ�νο υπογραφόσ του ΕΕΕ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα 
υποβολόσ των προςφορ�ν, με την ϋννοια �τι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατ�τητα να 
υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

91  Επιςημαύνεται �τι η ανωτϋρω δυνατ�τητα εναπ�κειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικο� 
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φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατ�τητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ απ� το ς�νολο των 
φυςικ�ν προς�πων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δ�ο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, �πωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

92  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
93  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπ�κειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφ�ςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 
ςτο παρ�ν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

94 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, �πωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερύπτωςη αε του ν. 4605/2019..   

95 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

96  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετους�ν αρχ�ν ςτο �τι πρϋπει να ζητεύται η προςκ�μιςη 
δικαιολογητικ�ν προσ απ�δειξη μ�νο των λ�γων αποκλειςμο� και των κριτηρύων επιλογόσ που 
ϋχουν τεθεύ ςτην παρο�ςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, �τι, η αναθϋτουςα αρχό δ�ναται, 
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ απ� προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικ� 
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν �λα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, �ταν 
αυτ� απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

97 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

98  �μφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικ�σ φορϋασ 
εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρε�ςεισ του που αφορο�ν 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλ�πτουν τ�ςο την κ�ρια �ςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη."  

99  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

100  Λαμβανομϋνου υπ�ψη του ς�ντομου, ςε πολλϋσ περιπτ�ςεισ, χρ�νου ιςχ�οσ των πιςτοποιητικ�ν 
φορολογικόσ ενημερ�τητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνο�ν να αποκτο�σ εγκαύρωσ 
πιςτοποιητικϊ που να καλ�πτουν και τον χρ�νο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ς�μφωνα με τα 
ειδικ�τερα οριζ�μενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφ�ςον 
αναδειχθο�ν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λ�γω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπ�λοιπα 
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 απ� τον προςωριν� ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικ�τητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

101 Οι υπε�θυνεσ δηλ�ςεισ του παρ�ντοσ τε�χουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται απ� εγκεκριμϋνο 
πιςτοποιητικ� (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 

102  Πρβλ. ομούωσ  ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερ�τητασ 
103 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
104 Πρβ ϊρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, �πωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
105  Εφ�ςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λ�γο αποκλειςμο�. 
106 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 
107  Με εκτ�πωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρ�ου/ Επιχεύρηςησ”, �πωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet. 
108 Η πλατφ�ρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδ�ναμων πιςτοποιητικ�ν 

ϊλλων κρατ�ν-μελ�ν τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κ�ςτοσ, ςτη διαδρομό. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται �τι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμ�διοσ εθνικ�σ 
φορϋασ για την καταχ�ρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικ� ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακ�λουθο ς�νδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
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cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGF
wbzhldGhyaW8iXQ== 

109  Εφ�ςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, �λεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτ�ν, ωσ λ�γουσ αποκλειςμο�. 
110  Επιςημαύνεται �τι η αναθϋτουςα αρχό, εφ�ςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, �τι 

ςυντρϋχει κϊποια απ� τισ περιπτ�ςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικ� φορϋα απ� τη 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ς�ναψησ τησ δημ�ςιασ ς�μβαςησ.  

111 Εφ�ςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λ�γο αποκλειςμο�. 
112 Η υποχρϋωςη προςκ�μιςησ δικαιολογητικ�ν ονομαςτικοπούηςησ μετοχ�ν, εφ�ςον πρ�κειται για 

ςυμβϊςεισ εκτιμ�μενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρ�, αφορϊ μ�νο ςτισ αν�νυμεσ εταιρεύεσ 
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμ�, εύτε πρ�κειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για 
μϋλη εν�ςεων Εξαιρο�νται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο 
Φρηματιςτόριο τησ χ�ρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ το�του υπε�θυνη δόλωςη του 
νομύμου εκπρος�που τουσ. 

113 Πρβ παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

114  Εφ�ςον ςυντρϋχει περύπτωςη λ�γω του προ�πολογιςμο� τησ ς�μβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται 

και η δυνατ�τητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρ�α (βλϋπετε 

ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρ�βλεψη. 
115 η οπούα εκδύδεται ς�μφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3669/2008 και φϋρει ςυγκεκριμϋνο 

χρ�νο ιςχ�οσ. 
116 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  
117  Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, �πωσ ιςχ�ουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν. 

4472/2017, ςε ςυνδυαςμ� με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
118  Πρβλ. ομούωσ προηγο�μενη υποςημεύωςη 
119 Εφ�ςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρ�νεται αναλ�γωσ ς�μφωνα με 

το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
120 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, �πωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
121  �μφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 

διαγωνιςμο�σ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερ�τητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμ� με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται 
απ� την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων 
εργοληπτ�ν» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ απ� την υποχρϋωςη να 
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμο�σ.” Επιςημαύνεται �τι, ς�μφωνα με 
το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρ�το 
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχ� μϋχρι την 
ϋκδοςη του προεδρικο� διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και 
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

122 την περύπτωςη �μωσ που η Ενημερ�τητα Πτυχύου δεν καλ�πτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

123 Μ�νο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ απ� την αναθϋτουςα αρχό ωσ λ�γοσ αποκλειςμο�. 
124 Επιςημαύνεται �τι ο οικονομικ�σ φορϋασ παρϊγει απ� το υπος�ςτημα το ηλεκτρονικ� αρχεύο 

«εκτυπ�ςεισ» των Δικαιολογητικ�ν υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format 
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικ�ν και επιςυνϊπτεται ςτον 
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.) 

125 Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, �πωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε απ� το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

126 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορο�ν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ς�μβαςησ �τι, κατ�πιν αιτόματοσ 
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του υπεργολϊβου και εφ�ςον η φ�ςη τησ ς�μβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει 
απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό ϋργου, 
δυνϊμει ς�μβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ 
ς�μβαςησ καθορύζονται τα ειδικ�τερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κ�ριο ανϊδοχο 
να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολ�γητεσ πληρωμϋσ, καθ�σ και οι ρυθμύςεισ που αφορο�ν 
αυτ�ν τον τρ�πο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθ�νη του κ�ριου αναδ�χου. 
υμπληρ�νεται αναλ�γωσ.  

127 Πρβλ και ϊρθρο 165 ν. 4412/2016. 
128 Εφ�ςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον �ροι τεχνικόσ ικαν�τητασ, αναφϋρεται η ςχετικό 

απ�φαςη του Τπουργο� Τποδομ�ν και Μεταφορ�ν, �πωσ απαιτεύται απ� το ϊρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απ�φαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον 
�ρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικαν�τητασ. 
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Παρακαλώ όπως απουασίσο�με σ�ετικά 
 
     Η Οηθνλνκηθή Δπη�ξνπή α�νύ έιαβε �πός� ��ο �α αλσ�έξσ, �ηο δηα�άμεηο �σλ άξζξσλ 
72, 75 �ν� λόκν� 3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο α��ά η�ρύν�λ �ήκεξα θα�όπηλ 
�σλ αλ�ηθα�α��ά�εώλ �ν�ο από �ν�ο λόκν�ο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 
4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019, ��λ παξ. 1, �ν� άξζξν� 10, ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020, 
Πξάμ� Ννκνζε�ηθνύ Πεξηερνκέλν�. 

Α π ο υ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό υ ω ν α    
 
     Δγθξίλεη �ηο �ερληθέο πξνδηαγξα�έο θαη θα�αξ�ί�εη �ν�ο όξν�ο ��ο δηαθήξ�μ�ο �ν� έξγν� 
«ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ - ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΩΡΑ», όπσο αθξηβώο 
αλαγξά�νλ�αη ��ν εη��γ��ηθό κέξνο ��ο παξνύ�αο από�α��ο. 
      

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ 86/2020 
 
 
 

Έ��η ��λ�άρ��θε �ν πξαθ�ηθό α��ό θαη �πνγξά�ε�αη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔ�ΡΟ                                           ΣΑ ΜΔΛΗ      

      (Αθνιν�ζνύλ Τπνγξα�έο) 
 
 
 

                                                   Πύλος   31/03/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΔ�ΡΟ  

ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
                                                                                               �ΗΜΑΡΥΟ
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