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             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από τα πρακτικά της με αρ. 47ης/18-12-2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

 

α/α:361/18-12-2020 

 

ΘΕΜΑ 2ο:Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», προϋπολογισθείσας 

δαπάνης ύψους ποσού 80.645,16€ (πλέον ΦΠΑ 24%)σε βάρος του Κ.Α: 30.7334.0004 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.  

    

Στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 

2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 08:00π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, 

ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 45864/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010(άρθρα 67 & 75).  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών 

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 

τα  5 μέλη και ονομαστικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         

1. Λεγάκης Γεώργιος(Αντιπρόεδρος) 

2. Βακαλάκης Ηλίας  

3. Μπακατσέλος Ιωάννης  

4. Βότσης Ευάγγελος 

5. Κατηφές Παναγιώτης 
 

                                                                 

 

                                         

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιωακειμίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)    

2. Αννινος Νικόλαος 

3. Μπίχτας Παύλος   

4. Σωτηροπούλου Δέσποινα  
 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ο κ.Χαραμής Ελευθέριος. 

 

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής 

Επιτροπής, κ. Σπεντζούρης Κωνσταντίνος για την τήρηση των πρακτικών.  

 

Ο Αντιπρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 

εισηγούμενος  το  αναφερόμενο  θέμα και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41154/06-11-2020 

εισήγηση, η οποία συνοδεύεται από την 5/2020 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, πρότεινε την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού 100.000,00€ (συμπ/νου 

ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α: 30.7334.0004 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.   

 

Πρότεινε δε, την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

ανοικτού διαγωνισμού για το έργο, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» του Δήμου Νίκαιας-

Αγ.Ι.Ρέντη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2020 Τεχνική Μελέτη η οποία συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

 

Σημείωσε δε ότι, το προαναφερόμενο έργο  έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου για το έτος 2020, χρηματοδοτείται  από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

(ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021), του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, στον 

προϋπολογισμό του οποίου, έχει εγγραφεί το ποσόν των 1.000,00 € για το 2020 και 

99.000.00 € για το έτος 2021. 

 

Τέλος ανέφερε ότι, με  την υπ’ αρ. 4789/19-10-2020 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με ΑΑΥ: 847/19-10-2020 εγκρίθηκε η δαπάνη για το χρηματοδοτούμενο 

από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020», 

προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού 100.000,00  (ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΤΗ 

2020 & 2021) του οποίου έχει εγγραφεί το ποσόν των 1.000,00 € για το 2020 και 

99.000.00 € για το έτος 2021 σε βάρος του Κ.Α: 30.7334.0004 του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’ όψιν της 

την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

 

1. Το  Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. 

2. To Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1, περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης 

πιστώσεων   του προϋπολογισμού   από την Οικονομική   επιτροπή.  

3. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους. 

4. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 

Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις.  

5. Το Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α/27-11-1995) περί δημόσιου λογιστικού 
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ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν. 3669/18-6-2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α/18-6-2008) περί κύρωσης της 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ). 

7. Το Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ).  

8. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011 περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων, όπως   τροποποιήθηκε με το αρ. 10 του Ν. 4038/ΦΕΚ 14 Α/2-2-

2012. 

9. Τις διατάξεις του Π. Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016 ) περί ανάληψης 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες 

10. Τη με αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο περί κοινοποίησης διατάξεων 

σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-

08-2016 ) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

11. Την υπ’ αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του 

Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από 

τους διατάκτες. 

12. Την υπ’ αρ. 147/1-9-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

συγκρότησης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

οικονοµικού έτους 2019-2023(θητεία από 1-9-2019 έως 6-11-2021) και την υπ’ 

αρ.Α.Π.86607/22672/09-09-2019 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

13.  Την υπ’ αρ. 4159/02-09-2019  απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισμού των 

Αντιδημάρχων του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη από 02-09-2020 και για ένα 

(01) έτος.   

14. Την µε αρ. 161/20-9-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί εκλογής 

του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι. 

Ρέντη, για την περίοδο 2019-2021, βάσει του αρ. 2 παρ.1. του Ν. 4623/2019 

περί «Συγκρότησης και Εκλογής Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής».  

15.  Την υπ’ αρ. 4159/02-09-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί ανάθεσης στον κ. 

Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων και εγγράφων 

της Δ/νσης καθώς και του συνόλου των Διακηρύξεων και των σχετικών 

Περιληπτικών διακηρύξεων Δημάρχου που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής.  

16. Το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018, Πρόγραμμα 

΄΄ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’, περί Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  

17. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, περί διαδικασίας για την έκδοση 

της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

18. Την παρ. 1 α, του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, Διαδικασία για την έκδοση της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

19. Το με αρ. πρωτ. 39788/31.07.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα : 

«Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4555/2018» και ειδικότερα περί 

δυνατότητας εκχώρησης, από τον Δήμαρχο, με εξουσιοδότηση υπογραφής, της 

αρμοδιότητας υπογραφής του «ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΤΑΚΤΗ » (της παρ.3α  του άρθρου 66 του ν.4270/2014) στους 

προϊσταμένους των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, πλην των οικονομικών 

υπηρεσιών.  

20. Το άρθρο 88 του ν. 3463/2006 περί δυνατότητας του Δημάρχου να αναθέτει, 
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με εντολή του, την υπογραφή εγγράφων σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας.  

21. Την υπ’αρ. πρωτ. 5386/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου που εξουσιοδοτεί τον 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Λεγάκη να υπογράφει, για 

τις υπηρεσίες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το  «Τεκμηριωμένο Αίτημα 

του Διατάκτη» για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.  

22.  Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης » όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ. 1 του άρθρου  68 του 

Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης 1» και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019.  

23. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 « Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας » έτσι όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.  

24. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 «Αναπλήρωση Δημάρχου»  

25. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 για την υποχρέωση 

ανάρτησης στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»  

26. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 «ρυθμίσεις για το σύστημα 

Διακυβέρνησης των Δήμων και Περιφερειών».   

27. Την με αρ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών περί 

ορισμού Αντιδημάρχων.  

28. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3334/Β’/27-12-2013, ΦΕΚ 3713/Β’/20-10-

2017, ΦΕΚ 181/Β΄/31-01-2019, ΦΕΚ 1420/Β’/24-04-2019).  

29. Την υπ’ αρ. 227/25-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκρισης    Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Νίκαιας – 

Αγ. Ι. Ρέντη, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των Ο.Τ.Α. και τη σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
30. Την υπ’ αρ. 212/10-12-2019 από φασης τόυ Δημότικόυ  Συμβόυλι όυ περι  

εγκρι σεως πρόυ πόλόγισμόυ  όικόνόμικόυ  ε τόυς 2020 τόυ Δη μόυ Νι καιας – Αγ. Ι. 

Ρε ντη, κατό πιν της υπ’ αρ. 2202/15-11-2019 Γνω μης τόυ Παρατηρητηρι όυ 

Οικόνόμικη ς Αυτότε λειας των ΟΤΑ. 

31. Την υπ’ αρ. 42/25-2-2020 από φαση τόυ Δημότικόυ  Συμβόυλι όυ περι  ε γκρισης 

σχεδι όυ 1ης αναμό ρφωσης Πρόυ πόλόγισμόυ  εσό δων – εξό δων Δη μόυ Νι καιας – 

Αγ. Ι. Ρε ντη όικόνόμικόυ  ε τόυς 2020 και τό υπ’ αρ. πρωτ. 19057/4970/28-02-

2020 ε γγραφό της Απόκεντρωμε νης Διόι κησης Αττικη ς. 

32. Την υπ’ αρ.171/21-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί 

εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου έτους 2020. 
33. Την  υπ’ αριθμ. 41/25-02-2020 Από φαση  Δημότικόυ  Συμβόυλι όυ Νι καιας Αγ. Ι. 

Ρε ντη περι  ε γκρισης της 1ης τρόπόπόι ησης τόυ Τεχνικόυ  πρόγρα μματός τόυ 
ε τόυς 2020 τόυ Δη μόυ Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη. 

34. Το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α/29-3-2013 περί εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων και άλλων διατάξεων.  

35. Την με αριθμό 5/2020 Τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου  

36. Ότι το έργο αναφέρεται στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020, στην κατηγορία έργα που χρηματοδοτούνται 

από άλλους φορείς με Κ.Α: 30.7334.0004 και στην κατηγορία έργα που 

χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους του Δήμου  

37. Το υπ’ αρ. πρωτ.37856/12-10-2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου για την για 

την εκτέλεση του έργου  με ΑΔΑΜ: 20REQ007480059 2020-10-15. 

38. Τη με ημερομηνία εγγραφής ΑΑΥ 847/19-10-2020 (Ανάληψης Υποχρέωσης) με 

αριθμό μητρώου δέσμευσης α/α 1, ύψους ποσού € 100.000,00 μερισμένο για 
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τα έτη 2020 – 2021 στον ΚΑΕ: 30.7334.0004 για το 2020 (1.000,00€) για το 

2021 (99.000,00€), για το έργο, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 

2020, για τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές 

υπόλοιπο για την κάλυψή του.  

39. Το υπ’αρ. πρωτ. 38735/19-10-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη .  

40. Τον υπ’ αρ.: 20REQ007480059 Μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

(ΑΔΑΜ).  

41. Την υπ’ αρ. πρωτ. 41154/06-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 

ύψους ποσού €100.000,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2020, για τον οποίο έχει 

προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του.H 

επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία » του άρθρου 27 

του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις  του νόμου αυτού και η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζόμενων , θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 π-αρ. 2.(α) του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, διακηρύσσει τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο, «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020» σύμφωνα με την 

5/2020 Τεχνικής Μελέτης της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας-

Αγ.Ι.Ρέντη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ii ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

 

Ημερ.: 18/12/2020 

Αρ. πρωτ.:46532 

  

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
iii 

 
 
 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
(Κ.Α. 30.7334.0004) 

  ΘΕΣΗ:  ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ  

  ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL – 307 (Πειραιάς – Νήσοι)  
 

  CPV: 45431000-7 
(Εργασίες πλακόστρωσης) 

  ΚΩΔ. ΕΣΗΔΗΣ: 94961 

 
 

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

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

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

Ε Ρ Γ Ο Υ  

 
ivΟ Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη 

 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 

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

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
2020»  

 
Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16  Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24%), 
 

πόυ θα διεξαχθει  συ μφωνα με:  
α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς της παρόυ σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τόυσα αρχη :  Δη μός Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη  
Οδό ς  : Π.Τσαλδα ρη 10 
Ταχ.Κωδ. : 18450 
Τηλ. : 2132075300 
Telefax : 2132075293 
E-mail : oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr 
Πληρόφόρι ες:  : Σπεντζόυ ρης Κων/νός 

1.2 Εργόδό της η  Κυ ριός τόυ Έργόυ: Ο Δη μός Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη  
1.3 Φόρε ας κατασκευη ς τόυ ε ργόυ: Ο Δη μός Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη 
1.4 Πρόι σταμε νη Αρχη  : Οικόνόμικη  Επιτρόπη  – Δημότικό  Συμβόυ λιό τόυ Δη μόυ 

Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη. 
1.5 Διευθυ νόυσα η  Επιβλε πόυσα Υπηρεσι α : Η Διευ θυνση Τεχνικω ν Υπηρεσιω ν 

τόυ Δη μόυ Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη  
1.6 Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : Τεχνικό  συμβόυ λιό Δημόσι ων Έργων 

Περιφε ρειας Αττικη ς  
 

 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπηρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας 

συ ναψης η  εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δηλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς 
στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες η  στόν ανα δόχό. 

Εφό σόν όι ανωτε ρω υπηρεσι ες η /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευη ς 
καταργηθόυ ν, συγχωνευτόυ ν η  με όπόιόνδη πότε τρό πό μεταβληθόυ ν κατα  τη 
δια ρκεια της διαδικασι ας  συ ναψης η  εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να 
δηλω σόυν α μεσα,  στόυς πρόσφε ρόντεςv η  στόν ανα δόχό τα στόιχει α των υπηρεσιω ν 
η  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  δια δόχό 
των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης κατα  την ε ννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 
τόυ ν. 4412/2016, για τόν παρό ντα ηλεκτρόνικό  διαγωνισμό , ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) η πρόκη ρυξη συ μβασης ό πως δημόσιευ θηκε στό ΚΗΜΔΗΣvi, 
β) η παρόυ σα διακη ρυξη, 
γ) τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)vii  
δ) τό ε ντυπό όικόνόμικη ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  την ειδικη  ηλεκτρόνικη  
φό ρμα τόυ υπόσυστη ματός, 
ε) ό πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης,  
στ) τό τιμόλό γιό δημόπρα τησης,  
ζ) η ειδικη  συγγραφη  υπόχρεω σεων, 
η) η τεχνικη  συγγραφη  υπόχρεω σεων  
θ) τό τευ χός συμπληρωματικω ν τεχνικω ν πρόδιαγραφω ν, 
ι) τό υπό δειγμα ….viii 
ια) τό τευ χός τεχνικη ς περιγραφη ς, 
ιβ) η τεχνικη  μελε τη, 
ιγ) τυχό ν συμπληρωματικε ς πληρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  την 
αναθε τόυσα αρχη   επι  ό λων των ανωτε ρω 
ιδ) ............................ix 

 

mailto:oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr
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2.2 Πρόσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  πρό σβαση στα 

ε γγραφα της συ μβασης στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλεκτρόνικόι  

διαγωνισμόι ” της πυ λης www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στην ιστόσελι δα της 

αναθε τόυσας αρχη ς http://www.nikaia-rentis.gov.gr.  x  xi 

 

2.3 Εφό σόν ε χόυν ζητηθει  εγκαι ρως, η τόι ε ως την 12/01/2021xii  η αναθε τόυσα αρχη  

παρε χει σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στη διαδικασι α συ ναψης 

συ μβασης συμπληρωματικε ς πληρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της συ μβασης, τό 

αργό τερό στις 15/01/2021xiii 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ηλεκτρόνικα , με σω της 
διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη  
ημερόμηνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 της παρόυ σας διακη ρυξης, σε 
ηλεκτρόνικό  φα κελό τόυ υπόσυστη ματός. 
 
Για τη συμμετόχη  στην παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς 
απαιτει ται να διαθε τόυν ψηφιακη  υπόγραφη , χόρηγόυ μενη από  πιστόπόιημε νη αρχη  
παρόχη ς ψηφιακη ς υπόγραφη ς και να εγγραφόυ ν στό ηλεκτρόνικό  συ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακη  πυ λη www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθω ντας τη διαδικασι α εγγραφη ς τόυ 
α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 της Κόινη ς Υπόυργικη ς Από φασης με αρ. 117384/26-10-2017 
(3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινη  πρόσφόρα , η όπόι α υπόχρεωτικα  
υπόγρα φεται ψηφιακα , ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν 
την ε νωση, ει τε από  εκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότημε νό. Στην πρόσφόρα , 
επι  πόινη  από ρριψης της πρόσφόρα ς,  πρόσδιόρι ζεται η ε κταση και τό ει δός της 
συμμετόχη ς τόυ κα θε με λόυς της ε νωσης, συμπεριλαμβανόμε νης της κατανόμη ς 
αμόιβη ς μεταξυ  τόυς,  καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστη ς αυτη ς.  
 
3.2 Στόν ηλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
(α) ένας (υπό)φάκελός με την ένδειξη «Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής». 
 
(β) ένας (υπό)φάκελός με την ένδειξη  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 
 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σημαίνόνται, με χρήση τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ 
υπόσυστήματός, κατά την σύνταξη της πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική 
αιτιόλόγηση με τη μόρφή ψηφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή διόικητικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληρόφόρίας, ως συνημμένό της ηλεκτρόνικής τόυ 
πρόσφόράς. Δεν χαρακτηρίζόνται ως εμπιστευτικές πληρόφόρίες σχετικά με τις τιμές 
μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότητες και την όικόνόμική πρόσφόρά.   
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.4 Στην περίπτωση της υπόβόλής  στόιχείων με χρήση μόρφότυπόυ φακέλόυ 
συμπιεσμένων ηλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα 
όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει ως χωριστά ηλεκτρόνικά αρχεία με 
μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρόνικό αρχείό μόρφότυπόυ 
φακέλόυ συμπιεσμένων ηλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγητικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με την 
ένδειξη «Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 της παρόύσας 
και υπόβάλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρέα ηλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable 
Document Format (PDF) και εφόσόν έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν 
εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή  με 
χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 της υπ' αρ 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντό ς τριω ν (3) εργασι μων ημερω ν από  την ηλεκτρόνικη  υπόβόλη  των ως α νω 
στόιχει ων και δικαιόλόγητικω ν πρόσκόμι ζεται υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
στην αναθε τόυσα αρχη , σε ε ντυπη μόρφη  και σε σφραγισμε νό φα κελό, η πρωτό τυπη 
εγγυητικη  επιστόλη  συμμετόχη ς xiv. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπόχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρόνικής 
έκδόσης (π.χ. εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν την όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπληρώνόντας την 
αντίστόιχη ειδική ηλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν 
ηλεκτρόνικό χώρό «Συνημμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτωση 
(υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία της πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable 
Document Format (PDF). 
 
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ 
υπόσυστήματός, σε εκτύπωση ελέγχόυ όμαλότητας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσης 
ανά όμάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμόγής της παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ 
ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστημα τα ηλεκτρόνικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγητικών Συμμετόχής και της Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς 
σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται από 
τόυς πρόσφέρόντες με εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη 
ηλεκτρόνική υπόγραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
τόυ άρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς 
αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς της πρόσφόράς. Κατά τη συστημική υπόβόλή της 
πρόσφόράς τό υπόσύστημα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιημένόυς ελέγχόυς 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρόνικά 
αρχεία (Δικαιόλόγητικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι 
αυτόί  απόβόύν επιτυχείς η πρόσφόρά υπόβάλλεται  στό υπόσύστημα. Διαφόρετικά, η 
πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και τό υπόσύστημα ενημερώνει τόυς πρόσφέρόντες με 
σχετικό μήνυμα σφάλματός στη διεπαφή τόυ χρήστη των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ 
όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγητικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν 
απότυπωθεί στό σύνόλό τόυς στις ειδικές ηλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι 

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψηφιακά υπόγεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρόνικά αρχεία, 
σύμφωνα με τόυς όρόυς της  παρόύσας διακήρυξης.xv 
 
ζ)  Από τό υπόσύστημα εκδίδεται ηλεκτρόνική απόδειξη υπόβόλής πρόσφόράς, η όπόία 
απόστέλλεται στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ηλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις πόυ με την πρόσφόρά υπόβάλλόνται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνόνται απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) 
είτε και σε απλή φωτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην όπόία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τόυς και η όπόία φέρει υπόγραφή μετά την έναρξη ισχύός της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτόι μετά την ημερόμηνία δημόσίευσης της 
πρόκήρυξης της σύμβασης στό ΚΗΜΔΗΣ)xvi. 
 
 
3.6  Απόσυρση πρόσφόράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζητήσόυν την απόσυρση υπόβληθείσας πρόσφόράς, πριν 
την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτημα τόυς πρός 
την αναθέτόυσα αρχή, σε μόρφή ηλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) 
πόυ φέρει εγκεκριμένη πρόηγμένη ηλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη ηλεκτρόνική 
υπόγραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 
8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτόυργικότητας «Επικόινωνία» τόυ 
υπόσυστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της αναθέτόυσας αρχής, μετά από σχετική 
απόφαση της αναθέτόυσας αρχής, η όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτημα τόυ 
πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρόνικής πρόσφόράς στό 
υπόσύστημα πριν την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής της πρόσφόράς. Κατόπιν, ό 
όικόνόμικός φόρέας δύναται να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός 
έως την καταληκτική ημερόμηνία υπόβόλής  των πρόσφόρών. 
 
3.7 Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ε χόυν την υπόχρε ωση να υπόγρα φόυν τα 
δικαιόλόγητικα  της πρόσφόρα ς με χρη ση πρόηγμε νης ηλεκτρόνικη ς υπόγραφη ς, 
αλλα  μπόρει  να τα αυθεντικόπόιόυ ν με όπόιόνδη πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό, 
εφό σόν στη χω ρα πρόε λευση ς τόυς δεν ει ναι υπόχρεωτικη  η χρη ση πρόηγμε νης 
ψηφιακη ς υπόγραφη ς σε διαδικασι ες συ ναψης δημόσι ων συμβα σεων. Στις 
περιπτω σεις αυτε ς η πρόσφόρα  συνόδευ εται με υπευ θυνη δη λωση, στην όπόι α 
δηλω νεται ό τι, στη χω ρα πρόε λευσης δεν πρόβλε πεται η χρη ση πρόηγμε νης 
ψηφιακη ς υπόγραφη ς η  ό τι, στη χω ρα πρόε λευσης δεν ει ναι υπόχρεωτικη  η χρη ση 
πρόηγμε νης ψηφιακη ς υπόγραφη ς για τη συμμετόχη  σε διαδικασι ες συ ναψης 
δημόσι ων συμβα σεων. Η υπευ θυνη δη λωση τόυ πρόηγόυ μενόυ εδαφι όυ φε ρει 
υπόγραφη  ε ως και δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς 
των πρόσφόρω νxvii. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές 
προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετα  την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 

18 της παρόυ σας, και πριν την ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση, η αναθε τόυσα αρχη  

κόινόπόιει  στόυς πρόσφε ρόντες τόν σχετικό  κατα λόγό συμμετεχό ντων, ό πως αυτό ς 

παρα γεται από  τό υπόσυ στημα.  
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β) Στη συνε χεια, τα με λη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ xviii, κατα  την ημερόμηνι α και ω ρα 

πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 της παρόυ σας,  πρόβαι νόυν σε ηλεκτρόνικη  απόσφρα γιση τόυ 

υπόφακε λόυ «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» και τόυ υπόφακε λόυ “Οικόνόμικη  

Πρόσφόρα ”.  

 

γ) Στόν ηλεκτρόνικό  χω ρό «Συνημμε να  Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », αναρτα ται από  την 

Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  ό σχετικό ς κατα λόγός μειόδόσι ας,  πρόκειμε νόυ να λα βόυν 

γνω ση όι πρόσφε ρόντες. 

 

δ) Ακόλόυ θως, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας,σε ε λεγχό της 

όλό γραφης και αριθμητικη ς αναγραφη ς των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσης και της 

όμαλη ς μεταξυ  τόυς σχε σης, βα σει της παραγωγη ς σχετικόυ  ψηφιακόυ  αρχει όυ, με σα 

από  τό υπόσυ στημα.  

Για την εφαρμόγη  τόυ ελε γχόυ όμαλό τητας, χρησιμόπόιει ται από  την Επιτρόπη  

Διαγωνισμόυ  η με ση ε κπτωση πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 

και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, 

καταχωρι ζόνται, κατα  τη σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  της επιτρόπη ς, τό όπόι ό και 

υπόγρα φεται από  τα με λη της. 

 

στ) Στη συνε χεια, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , την ι δια ημε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγητικα  
συμμετόχη ς τόυ α ρθρόυ 24.2 της παρόυ σας κατα  τη σειρα  της μειόδόσι ας, αρχι ζόντας 
από  τόν πρω τό μειόδό τη Αν η όλόκλη ρωση τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατη  την ι δια 
με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των πρόσφόρω ν ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) 
πρω τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στην περι πτωση αυτη  η διαδικασι α συνεχι ζεται τις 
επό μενες εργα σιμες ημε ρεςxix.  
 
ζ) Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , πριν την όλόκλη ρωση της συ νταξης  τόυ πρακτικόυ  της, 
επικόινωνει  με τόυς εκδό τες πόυ αναγρα φόνται στις υπόβληθει σες εγγυητικε ς 
επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει την εγκυρό τητα  τόυς. Αν διαπιστωθει  
πλαστό τητα εγγυητικη ς επιστόλη ς, ό υπόψη φιός απόκλει εται από  τόν διαγωνισμό , 
υπόβα λλεται μηνυτη ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και κινει ται διαδικασι α 
πειθαρχικη ς δι ωξης, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επό μενα τόυ ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφό μενη διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς 
Διαγωνισμόυ  η  σε παρα ρτημα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λη της. 
Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  όλόκληρω νει τη συ νταξη τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό 
απότε λεσμα της διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισηγει ται την ανα θεση της συ μβασης στόν 
μειόδό τη (η  τη μαται ωση της διαδικασι ας), και υπόβα λλει στην αναθε τόυσα αρχη  τό 
σχετικό  ηλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω της λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ 
υπόσυστη ματός, πρός ε γκριση . xx 
 
θ) Στη συνε χεια, η αναθε τόυσα αρχη  κόινόπόιει  την από φαση ε γκρισης τόυ πρακτικόυ  
σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες και παρε χει πρό σβαση στα υπόβληθε ντα στόιχει α των 
λόιπω ν συμμετεχό ντων. Κατα  της από φασης αυτη ς χωρει  ε νσταση, κατα  τα όριζό μενα 
στην παρα γραφό 4.3 της παρόυ σης. 
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ι) Επισημαι νεται ό τι, σε περι πτωση πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν την ι δια ακριβω ς τιμη  
(ισό τιμες), η αναθε τόυσα αρχη  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλη ρωση μεταξυ  
των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλη ρωση γι νεται 
ενω πιόν της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  και παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ 
υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ημε ρα και ω ρα πόυ θα τόυς γνωστόπόιηθει   με σω 
της λειτόυργικό τητας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστη ματός. 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωση/ Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 

α) Μετα  την αξιόλό γηση των πρόσφόρω ν, η αναθε τόυσα αρχη  πρόσκαλει , στό πλαι σιό 
της σχετικη ς ηλεκτρόνικη ς διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης και με σω της 
λειτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας», τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς 
πρόθεσμι ας 10 ημερω ν xxi από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς ε γγραφης κόινόπόι ησης σε 
αυτό ν τα πρόβλεπό μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιόλόγητικα  πρόσωρινόυ  αναδό χόυ 
και τα απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ησηςxxii. 
 
β) Τα δικαιόλόγητικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  
φόρε α ηλεκτρόνικα , με σω της λειτόυργικό τητας της «Επικόινωνι ας» στην αναθε τόυσα 
αρχη . 
 
γ) Αν δεν υπόβληθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγητικα  η  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ  
υπόβλη θηκαν και ό πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει εντό ς της πρόθεσμι ας της 
παραγρα φόυ (α) αι τημα πρός την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  για την παρα ταση της 
πρόθεσμι ας υπόβόλη ς, τό όπόι ό συνόδευ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να 
απόδεικνυ εται ό τι ε χει αιτηθει  τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν, η αναθε τόυσα αρχη  
παρατει νει την πρόθεσμι α υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν για ό σό χρό νό απαιτηθει  για 
τη χόρη γηση των δικαιόλόγητικω ν από  τις αρμό διες αρχε ς. 

 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτω σεις πόυ η αναθε τόυσα αρχη  τυχό ν ζητη σει την 
πρόσκό μιση δικαιόλόγητικω ν κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν και πριν 
από  τό στα διό κατακυ ρωσης, κατ’ εφαρμόγη  της δια ταξης τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 
5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, τηρόυμε νων των αρχω ν της ι σης μεταχει ρισης και της 
διαφα νειαςxxiii.  
Εντό ς τριω ν (3) εργασι μων ημερω ν από  την ηλεκτρόνικη  υπόβόλη  των ως α νω στόιχει ων 
και δικαιόλόγητικω ν, συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπό  β) και γ) αναφερό μενα, 
πρόσκόμι ζόνται υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στην αναθε τόυσα αρχη , σε 
ε ντυπη μόρφη  και σε σφραγισμε νό φα κελό, τα ε γγραφα πόυ απαιτει ται να 
πρόσκόμισθόυ ν σε πρωτό τυπη μόρφη , συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 
τόυ ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας'', ό πως τρόπόπόιη θηκε με τις 
διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν διαπιστωθει  ό τι: 
I) τα στόιχει α πόυ δηλω θηκαν με τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ), 
ει ναι ψευδη  η  ανακριβη  η  
ii) αν δεν υπόβληθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στημα τα απαιτόυ μενα 
πρωτό τυπα η  αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγητικω ν, η  
ii) αν από  τα δικαιόλόγητικα  πόυ πρόσκόμι σθηκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν 
απόδεικνυ όνται όι ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 
και 23 της παρόυ σας, xxiv 
 
απόρρι πτεται η πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ της 
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αναθε τόυσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ και η κατακυ ρωση γι νεται στόν 
πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε την αμε σως επό μενη πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  
α πόψη πρόσφόρα  βα σει της τιμη ς τηρόυμε νης της ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωση ε γκαιρης και πρόση κόυσας ενημε ρωσης της αναθε τόυσας αρχη ς για 
μεταβόλε ς στις πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δηλω σει με τό 
Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) ό τι πληρόι  και όι όπόι ες επη λθαν η  
για τις όπόι ες ε λαβε γνω ση ό πρόσωρινό ς ανα δόχός μετα  την δη λωση και με χρι την 
ημε ρα της ειδόπόι ησης/πρό σκλησης για την πρόσκό μιση των δικαιόλόγητικω ν 
κατακυ ρωσης (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ της αναθε τόυσας αρχη ς η 
εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ, πόυ ει χε πρόσκόμισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 15 της 
παρόυ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας 
από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να η  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα 
δικαιόλόγητικα , η  αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πληρόι  τα 
κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς τόυ α ρθρόυ 22, η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης 
ματαιω νεται. 
 
 Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγητικω ν όλόκληρω νεται με τη συ νταξη 
πρακτικόυ  από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται η τυχό ν 
συμπλη ρωση δικαιόλόγητικω ν κατα  τα όριζό μενα στην παρα γραφό (γ) τόυ παρό ντός 
α ρθρόυxxv.  Η Επιτρόπη , στη συνε χεια,  τό κόινόπόιει , με σω της «λειτόυργικό τητας της 
«Επικόινωνι ας», στην αναθε τόυσα αρχη  για τη λη ψη από φασης. 
 
Η αναθε τόυσα αρχη  πρόβαι νει, μετα  την ε γκριση τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ , στην 
κόινόπόι ηση της από φασης κατακυ ρωσης, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν, σε 
κα θε πρόσφε ρόντα πόυ δεν ε χει απόκλεισθει  όριστικα ,xxvi εκτό ς από  τόν πρόσωρινό  
ανα δόχό, συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σω της λειτόυργικό τητας της 
«Επικόινωνι ας», και επιπλε όν αναρτα  τα Δικαιόλόγητικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ 
στόν χω ρό «Συνημμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ ». 
 
ε) Η συ ναψη της συ μβασης επε ρχεται με την κόινόπόι ηση της από φασης κατακυ ρωσης 
στόν πρόσωρινό  ανα δόχό συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 105 ως ακόλόυ θως : 
Μετα  την α πρακτη πα ρόδό της πρόθεσμι ας α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς η ,  σε 
περι πτωση α σκηση  της,  ό ταν παρε λθει α πρακτη η πρόθεσμι α α σκησης αι τησης 
αναστόλη ς κατα  της από φασης της Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτωση α σκησης αι τησης 
αναστόλη ς κατα  της από φασης της Α.Ε.Π.Π., ό ταν εκδόθει  από φαση επι  της αι τησης, με 
την επιφυ λαξη της χόρη γησης πρόσωρινη ς διαταγη ς, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό 
τελευται ό εδα φιό της παραγρα φόυ 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα  την 
όλόκλη ρωση τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, εφό σόν 
απαιτει ται, συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός, 
υπόβα λλει, εφό σόν απαιτει ται,  υπευ θυνη δη λωση, μετα  από  σχετικη  πρό σκληση της 
αναθε τόυσας αρχη ς, με σω της λειτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ 
υπόσυστη ματός. Στην υπευ θυνη δη λωση, η όπόι α υπόγρα φεται κατα  τα όριζό μενα στό 
α ρθρό 23 της παρόυ σας, δηλω νεται ό τι, δεν ε χόυν επε λθει στό πρό σωπό  τόυ όψιγενει ς 
μεταβόλε ς, κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ να 
διαπιστωθει  ό τι δεν ε χόυν εκλει ψει όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς τόυ α ρθρόυ 21, ό τι 
εξακόλόυθόυ ν να πληρόυ νται τα κριτη ρια  επιλόγη ς τόυ α ρθρόυ 22 και ό τι δεν 
συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ ι διόυ α ρθρόυ,. Η υπευ θυνη δη λωση ελε γχεται από  
την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , η όπόι α συντα σσει πρακτικό  πόυ συνόδευ ει τη συ μβασηxxvii. 
 
 
Με σω της λειτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός κόινόπόιει ται η 

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

από φαση κατακυ ρωσης στόν πρόσωρινό  ανα δόχόxxviii. Με την ι δια από φαση  καλει ται ό 
ανα δόχός ό πως  πρόσε λθει σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για την υπόγραφη  τόυ 
συμφωνητικόυ ,  θε τόντα ς τόυ η αναθε τόυσα αρχη  πρόθεσμι α πόυ δεν μπόρει  να 
υπερβαι νει τις ει κόσι (20) ημε ρες από  την κόινόπόι ηση ειδικη ς ηλεκτρόνικη ς 
πρό σκλησης, με σω της λειτόυργικό τητας της “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός, 
πρόσκόμι ζόντας, και την απαιτόυ μενη εγγυητικη  επιστόλη  καλη ς εκτε λεσης. Η εν λό γω 
κόινόπόι ηση επιφε ρει τα ε ννόμα απότελε σματα της από φασης κατακυ ρωσης, συ μφωνα 
με όριζό μενα στην παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.        
 
Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνητικό , με σα στην πρόθεσμι α πόυ 
όρι ζεται στην ειδικη  πρό κληση, κηρυ σσεται ε κπτωτός, καταπι πτει υπε ρ της 
αναθε τόυσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετόχη ς τόυ και ακόλόυθει ται η διαδικασι α τόυ 
α ρθρόυ 4.2.γ της παρόυ σας για  τόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε την αμε σως επό μενη 

πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη πρόσφόρα  βα σει τιμη ςxxix. Αν κανε νας από  
τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για την υπόγραφη  τόυ συμφωνητικόυ , η διαδικασι α 
συ ναψης της συ μβασης ματαιω νεται, συ μφωνα με την περι πτωση  β της παραγρα φόυ 1 
τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτόυσας αρχής κατά παράβαση της νόμόθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νόμόθεσίας, δικαιόύται να ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή 
ενώπιόν της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτόυσας αρχής, 
πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές αιτιάσεις πόυ δικαιόλόγόύν τό 
αίτημά τόυxxx.  

Σε περίπτωση πρόσφυγής κατά πράξης της αναθέτόυσας αρχής, η πρόθεσμία για την 
άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κόινόπόίηση της πρόσβαλλόμενης πράξης στόν 
ενδιαφερόμενό όικόνόμικό φόρέα αν η πράξη κόινόπόιήθηκε με ηλεκτρόνικά μέσα ή 
τηλεόμόιότυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κόινόπόίηση της πρόσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 
αν χρησιμόπόιήθηκαν άλλα μέσα επικόινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης πόυ 
βλάπτει τα συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η πρόθεσμία για την άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμένη της συντέλεσης της πρόσβαλλόμενης 
παράλειψηςxxxi. 

Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάση και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/2017, 
κατατίθεται ηλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιημένόυ εντύπόυ και μέσω της 
λειτόυργικότητας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός πρός την Αναθέτόυσα Αρχή, 
επιλέγόντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και 
επισυνάπτόντας τό σχετικό έγγραφό σύμφωνα με την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 της  υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για τό παραδεκτό της άσκησης της πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό 
από τόν πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δημόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ 
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ν. 4412/2016, τό όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτωση όλικής ή 
μερικής απόδόχής της πρόσφυγής τόυ ή σε περίπτωση πόυ πριν την έκδόση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της πρόσφυγής, η αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί την 
πρόσβαλλόμενη πράξη ή πρόβαίνει στην όφειλόμενη ενέργεια.  

Η πρόθεσμία για την άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής και η άσκησή της 
κωλύόυν τη σύναψη της σύμβασης επί πόινή ακυρότητας, η όπόία διαπιστώνεται με 
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση πρόσφυγής, σύμφωνα με τό άρθρό 368  τόυ ν. 
4412/2016.  
 
Η πρόηγόύμενη παράγραφός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πόυ, κατά τη 
διαδικασία σύναψης της παρόύσας σύμβασης, υπόβληθεί μόνό μία (1) πρόσφόράxxxii. 
 
Κατά τα λόιπά, η άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει την πρόόδό της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθόύν πρόσωρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό 
άρθρό 366 τόυ ν.4412/2016. 

Η αναθέτόυσα αρχή, μέσω της λειτόυργίας της «Επικόινωνίας»:   
α. Κόινόπόιεί την πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφωνα 
με τα πρόβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και 
την περ. α΄ της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.  
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβαση στό σύνόλό των στόιχείων τόυ διαγωνισμόύ και 
διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
πρόβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφωνα 
και με την παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγημένα επί της βασιμότητας των πρόβαλλόμενων 
πραγματικών και νόμικών ισχυρισμών της πρόσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτόυσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών τόυ 
παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απόρρίπτει την πρόσφυγή με απόφασή 
της, η όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ημερών από την 
ημέρα εξέτασης της πρόσφυγήςxxxiii. 

 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιόλόγίας επί της πρόσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υπόβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της πρόσφυγής και 
κόινόπόιείται αυθημερόν στόν πρόσφεύγόντα μέσω της πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή αν 
αυτό δεν είναι εφικτό με όπόιόδήπότε πρόσφόρό μέσό. Υπόμνήματα επί των απόψεων 
και της συμπληρωματικής αιτιόλόγίας της Αναθέτόυσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
πρόσφυγήςxxxiv. 

 

Η άσκηση της πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βόηθημάτων  της αίτησης αναστόλής και της αίτησης ακύρωσης τόυ άρθρόυ 
372 τόυ ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτόυσας 
αρχής. 

Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζητήσει την αναστόλή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστηρίόυ xxxv. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βόηθημάτων έχει και η αναθέτόυσα αρχή, αν 
η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την πρόδικαστική πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόηθήματα της 
αίτησης αναστόλής και της αίτησης ακύρωσης λόγίζόνται ως συμπρόσβαλλόμενες με 
την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς πρός την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί 
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αντιστόίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστόλής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστόλής δεν εξαρτάται από την πρόηγόύμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κόινόπόίηση ή την πλήρη γνώσηxxxvi της απόφασης επί της 
πρόδικαστικής πρόσφυγής και συζητείται τό αργότερό εντός τριάντα (30) ημερών από 
την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστόλής κατατίθεται τό 
πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 4 
τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστόλής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με την υπόγραφη  της συ μβασης, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 5 
α ρθρόυ 105 και 135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα της συ μβασης  με βα ση τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα 
αναφερό μενα παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα  
ό ρων, η σειρα  ισχυ ός καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω.  
  

1. Τό συμφωνητικό . 
2. Η παρόυ σα Διακη ρυξη. 
3. Η Οικόνόμικη  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δημόπρα τησης  
5. Η Ειδικη  Συγγραφη  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6.Η Τεχνικη  Συγγραφη  Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και 

τα  
 Παραρτη ματα τόυς,  

7. Η Τεχνικη  Περιγραφη  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης. 
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.  
10. Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευη ς τόυ ε ργόυ.  

 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης συντα σσόνται υπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα 

και πρόαιρετικα  και σε α λλες γλω σσες, συνόλικα  η  μερικα . Σε περι πτωση 
ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμημα των των εγγρα φων της συ μβασης πόυ ε χόυν 
συνταχθει  σε περισσσό τερες γλω σσες, επικρατει  η ελληνικη  ε κδόση. Τυχό ν 
ενστα σεις υπόβα λλόνται στην ελληνικη  γλω σσα.  

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα 
απόδεικτικα  ε γγραφα συντα σσόνται στην ελληνικη  γλω σσα η  συνόδευ όνται από  
επι σημη μετα φραση  τόυς στην ελληνικη  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δημό σια ε γγραφα και δικαιόλόγητικα  εφαρμό ζεται η Συνθη κη της 
Χα γης της 5.10.1961, πόυ κυρω θηκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα 
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αλλόδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα συνόδευ όνται από  μετα φραση  τόυς στην ελληνικη  
γλω σσα επικυρωμε νη ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς 
νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό της χω ρας στην όπόι α ε χει 
συνταχθει  ε γγραφόxxxvii. Επι σης, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  ευκρινη  
φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν 
επικυρωθει  από  δικηγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β τόυ 
α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, 
αντικαταστα θηκε ως α νω με τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  η  μη – με ειδικό  
τεχνικό  περιεχό μενό μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλη γλω σσα, χωρι ς να 
συνόδευ όνται από  μετα φραση στην ελληνικη  

6.5. Η  επικόινωνι α με την αναθε τόυσα αρχη , καθω ς και μεταξυ  αυτη ς και τόυ 
αναδό χόυ, θα γι νόνται υπόχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημόπρα τηση τόυ ε ργόυ, την εκτε λεση της συ μβασης και την κατασκευη  

τόυ, εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετημα των, ό πως ισχυ όυν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» xxxviii 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 
αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxxix 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 
1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
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- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xl 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της 
παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με 
την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της 
επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 
απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 
ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ ρωση των 
στόιχει ων τόυ αναδό χόυ με τα στόιχει α τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόινη  από φαση των Υπόυργω ν 
Ανα πτυξης και Επικρατει ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα  με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xli, καθω ς και η από φαση τόυ Υφυπόυργόυ  
Οικόνόμι ας και Οικόνόμικω ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διατα ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωση Κω δικα Φό ρόυ Πρόστιθε μενης 

Αξι ας». 

 
 

7.4 Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξειςxlii, 
καθω ς και λόιπε ς διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρητα  η  απόρρε όυν από  τα 
όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χη της παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των 
διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  και φόρόλόγικόυ  
δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξη (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη  
εγκυ κλιός πόυ διε πει την ανα θεση και εκτε λεση τόυ ε ργόυ της παρόυ σας 
συ μβασης, ε στω και αν δεν αναφε ρόνται ρητα .  
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7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των 
όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) 
μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8:  Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Τό ε ργό χρηματόδότει ται από  ιδι όυς πό ρόυς τόυ Δη μόυ Νι καιας – Αγ. Ι. Ρε ντη 

(Κ.Α. 30.7334.0004).xliii. 
 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατη σειςxliv πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 

περιλαμβανόμε νης της κρα τησης υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν 
αναγκω ν της Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με 
τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/2011xlv, της κρα τησης υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των 
λειτόυργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξε τασης Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, 
συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, της κρα τησης 6%0, 
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και 
της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόυ Υπόυργόυ  
Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235), καθω ς και της κρα τησης 2,5‰,  
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016, 
ό πως τρόπόπόιη θηκε με τη δια ταξη τόυ α ρθρόυ δε κατόυ τε ταρτόυ τόυ ν. 
4612/2019(Α 77)και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 
από φασης τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2780).    

 
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  

φό ρόυς, δασμόυ ς κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ.  Ο 
Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ. 

  
8.3. Οι πληρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό 

αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  τόυ εργόλαβικόυ  τιμη ματός θα 
γι νεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχη xlvi μπόρει , κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης των πρόσφόρω ν, να 
καλε σει τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς, με σω της  λειτόυργικό τητας της ‘’Επικόινωνι ας” τόυ 
υπόσυστη ματός να συμπληρω σόυν η  να διευκρινι σόυν τα ε γγραφα η  δικαιόλόγητικα  πόυ 
ε χόυν υπόβα λει, συμπεριλαμβανόμε νης και της όικόνόμικη ς τόυς πρόσφόρα ς, με σα σε 
ευ λόγη πρόθεσμι α, η όπόι α δεν μπόρει  να ει ναι μικρό τερη από  επτα  (7) ημε ρες από  την 
ημερόμηνι α κόινόπόι ησης σε αυτόυ ς της σχετικη ς πρό σκλησης, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016 και τόυ 
α ρθρόυ 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδη πότε διευκρι νιση η  συμπλη ρωση πόυ υπόβα λλεται από  τόυς πρόσφε ρόντες η  
υπόψηφι όυς, χωρι ς να ε χει ζητηθει  από  την αναθε τόυσα αρχη xlvii, δεν λαμβα νεται υπό ψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  η από φαση με αρ.πρωτ. 4789/19-10-2020 με 
ΑΑΥ 847/19-10-2020 (ΑΔΑ ΨΞΕ0ΩΚΑ-Η6Λ) για την ανα ληψη υπόχρε ωσης/ε γκριση 
δε σμευσης πι στωσης για τό όικόνόμικό  ε τός 2020 και με αρ.  1 καταχω ρηση στό βιβλι ό 
εγκρι σεων και εντόλω ν πληρωμη ς της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρω νεται και ό αριθμό ς της 
από φασης ε γκρισης της πόλυετόυ ς ανα ληψης σε περι πτωση πόυ η δαπα νη εκτει νεται σε 
περισσό τερα τόυ ενό ς όικόνόμικα  ε τη, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 
80/2016 ).xlviii 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι:  
 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2020». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης) 
 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σεxlix 100.000,00 
Ευρω  και αναλυ εται σε: 
Δαπα νη Εργασιω ν  :58.649,05€. 
Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) :10.556,83€. 
Απρό βλεπταl (πόσόστόυ  15% επι  της δαπα νης εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ 
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.380,88€, πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ 
α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016. Απόλόγιστικε ς δαπα νες 1.058,40€ 
Φό ρός Πρόστιθε μενης Αξι ας (24%): 19.354,84€ li. 
 
Ρη τρα πρό σθετης καταβόλη ς (πριμ), συ μφωνα με τό α ρθρό 149 τόυ ν. 
4412/2016 δεν  
πρόβλε πεται. 
 
Η παρόυ σα συ μβαση δεν υπόδιαιρει ται σε τμη ματα και ανατι θεται ως ενιαι ό 
συ νόλό λό γω τόυ αδιαι ρετόυ χαρακτη ρα της.lii  
 

11.2.  Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Τό ε ργό θα λα βει χω ρα εντό ς των διόικητικω ν όρι ων τόυ Δη μόυ Νι καιας – 

Αγ.Ι.Ρε ντη. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Τό ε ργό αφόρα  εργασι ες πρόκειμε νόυ να ανακατασκευασθόυ ν δια φόρα 

πεζόδρό μια πόυ ε χόυν καταστραφει . Η καταστρόφη  των πεζόδρόμι ων 
όφει λεται ει τε σε φυσικη  φθόρα  λό γό παλαιό τητας ει τε από  εξωγενει ς 
επεμβα σεις  ό πως συνδε σεις απόχε τευσης, υ δρευσης κ.τ.λ. 

 
 

Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δημόπρατόυ μενων 
ε ργων  δεν πρε πει να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τη δια ρκεια εκτε λεσης της συ μβασης, 
κατα  τα όριζό μενα στην παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβόλη ς 
υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των α ρθρων 132liii και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται η χρη ση των «επι  ε λασσόν» δαπανω ν με τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και 
περιόρισμόυ ς: 

• Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» της πρόκη ρυξης, όυ τε όι πρόδιαγραφε ς τόυ 
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ε ργόυ, ό πως περιγρα φόνται στα συμβατικα  τευ χη, όυ τε καταργει ται όμα δα 
εργασιω ν της αρχικη ς συ μβασης.  

• Δεν θι γεται η πληρό τητα, πόιό τητα και λειτόυργικό τητα τόυ ε ργόυ.  

• Δεν χρησιμόπόιει ται για την πληρωμη  νε ων εργασιω ν πόυ δεν υπη ρχαν στην αρχικη  
συ μβαση.  

• Δεν υπερβαι νει η δαπα νη αυτη , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιωτικό  
Πι νακα Εργασιω ν τόυ ε ργόυ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) της συμβατικη ς 
δαπα νης όμα δας εργασιω ν τόυ ε ργόυ όυ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  
(10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεω ρηση τιμω ν 
και απρό βλεπτες δαπα νες. Στην αθρόιστικη  αυτη  ανακεφαλαι ωση λαμβα νόνται 
υπό ψη μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νης από  μι α όμα δα εργασιω ν σε α λλη. 
Τα πόσα  πόυ εξόικόνόμόυ νται, εφό σόν υπερβαι νόυν τα ανωτε ρω ό ρια (20% η  και 
10%), μειω νόυν ισό πόσα τη δαπα νη της αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., 
αναθεωρη σεις και απρό βλεπτες δαπα νες. Για τη χρη ση των «επι  ε λασσόν δαπανω ν» 
απαιτει ται σε κα θε περι πτωση η συ μφωνη γνω μη τόυ Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στερα 
από  ειση γηση τόυ φόρε α υλόπόι ησης. 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς των ε ργων στα όπόι α εφαρμό ζεται η παρα γραφός αυτη  
αναλυ εται σε Οόμα δες εργασιω ν, όι όπόι ες συντι θενται από  εργασι ες πόυ υπα γόνται 
σε ενιαι α υπόσυ νόλα τόυ τεχνικόυ  αντικειμε νόυ των ε ργων, ε χόυν παρό μόιό τρό πό 
κατασκευη ς και επιδε χόνται τό ι διό πόσόστό  ε κπτωσης στις τιμε ς μόνα δας τόυς. Με 
από φαση τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, η όπόι α μετα  την ε κδόση  της 
θα ε χει εφαρμόγη  σε ό λα τα ως α νω ε ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες εργασιω ν ανα  
κατηγόρι α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλικη  πρόθεσμι α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε εκατό ν όγδό ντα (180) 
ημερόλόγιακε ς ημε ρες από  την ημε ρα υπόγραφη ς της συ μβασης liv.  
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται 
στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγη  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με την «ανόικτη  διαδικασι α» 

τόυ α ρθρόυ 27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ 
αυτόυ . 

  
13.2 Η όικόνόμικη  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει  και 

υπόβληθει  συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 
4412/2016 .  

 
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . lv 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται η υπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.lvi 
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ της συ μβασης.  
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

Κριτη ριό για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμικη  
α πόψη πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμη ς (χαμηλό τερη τιμη ).  
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετόχη  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται η κατα θεση από  τόυς 

συμμετε χόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς της παρ. 1 α) τόυ 
α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστόλη ς συμμετόχη ς, πόυ 
ανε ρχεται στό πόσό  των 1.612,90 ευρώ. lvii 

 Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η εγγυ ηση συμμετόχη ς 
περιλαμβα νει και τόν ό ρό ό τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων 
των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ συμμετε χόυν στην ε νωση . 

 
15.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς συμμετόχη ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό 

α ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα 
στόιχει α :  

 α) την ημερόμηνι α ε κδόσης,  
 β) τόν εκδό τη,  
 γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ η  τό φόρε α κατασκευη ς τόυ ε ργόυ (Δη μός 

Νι καιας-Αγ.Ι.Ρε ντη)   πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται,  
 δ) τόν αριθμό  της εγγυ ησης,  
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει η εγγυ ηση,  
 στ) την πλη ρη επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση τόυ όικόνόμικόυ  

φόρε α υπε ρ τόυ όπόι όυ εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης 
αναγρα φόνται ό λα τα παραπα νω για κα θε με λός της ε νωσης),  

 ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και 
ανεπιφυ λακτα, ό δε εκδό της παραιτει ται τόυ δικαιω ματός της 
διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ό τι σε περι πτωση κατα πτωσης 
αυτη ς, τό πόσό  της κατα πτωσης υπό κειται στό εκα στότε ισχυ όν τε λός 
χαρτόση μόυ,  

 η) τα στόιχει α της διακη ρυξης (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και την  
καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν,  

 θ) την ημερόμηνι α λη ξης η  τόν χρό νό ισχυ ός της εγγυ ησης,  
 ι) την ανα ληψη υπόχρε ωσης από  τόν εκδό τη της εγγυ ησης να καταβα λει 

τό πόσό  της εγγυ ησης όλικα  η  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ημερω ν μετα  από  
απλη  ε γγραφη ειδόπόι ηση εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.  
(Στό σημει ό αυτό  γι νεται παραπόμπη  στα σχετικα  υπόδει γματα, εφό σόν 
υπα ρχόυν). 

 
15.3 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) 

ημε ρες μετα  τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 
της παρόυ σας, η τόι με χρι 20/08/2021, α λλως η πρόσφόρα  
απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη της πρόσφόρα ς, 
να ζητα  από  τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τόυς, τη 
δια ρκεια ισχυ ός της πρόσφόρα ς και της εγγυ ησης συμμετόχη ς.  

 
15.4 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα  από  

γνω μη τόυ Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει την 
πρόσφόρα  τόυ κατα  τη δια ρκεια ισχυ ός αυτη ς και στις περιπτω σεις τόυ 
α ρθρόυ 4.2 της παρόυ σας. 
Η ε νσταση τόυ αναδό χόυ κατα  της απόφα σεως δεν αναστε λλει την 
ει σπραξη τόυ πόσόυ  της εγγυη σεως. 
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15.5  Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με την πρόσκό μιση 
της εγγυ ησης 
 καλη ς εκτε λεσης. 
 Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, 

συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 lviii. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lix 
 
16.1 Δενlx  πρόβλε πεται η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς στόν Ανα δόχό lxi 
 
16.2 Δεν πρόβλε πεται  η πληρωμη  πριμ στην παρόυ σα συ μβαση  
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπόγραφη  της συ μβασης απαιτει ται η παρόχη  εγγυ ησης καλη ς 

εκτε λεσης, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός της όπόι ας 

καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  της αξι ας της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και 

κατατι θεται πριν η  κατα  την υπόγραφη  της συ μβασης. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτωση παρα βασης των ό ρων της 

συ μβασης, ό πως αυτη  ειδικό τερα όρι ζει. 

Σε περι πτωση τρόπόπόι ησης της συ μβασης κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, η 

όπόι α συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός 

να καταθε σει πριν την τρόπόπόι ηση, συμπληρωματικη  εγγυ ηση τό υ ψός της όπόι ας 

ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  τόυ πόσόυ  της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ.  

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις 

την εφαρμόγη  ό λων των ό ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τόυσας 

αρχη ς η  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ ε ναντι τόυ αναδό χόυ.  

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με 

αιτιόλόγημε νη από φαση τόυ Πρόι σταμε νόυ της Διευθυ νόυσας Υπηρεσι ας, ιδι ως 

μετα  την όριστικόπόι ηση της ε κπτωσης τόυ αναδό χόυ. Η ε νσταση τόυ αναδό χόυ 

κατα  της απόφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη τόυ πόσόυ  της εγγυη σεως.  

Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα 

αναφερό μενα στην παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και 

τόν τι τλό της σχετικη ς συ μβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................lxii 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ή 
χρηματόδότικά ιδρυ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννόια των 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 τόυ άρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ 
λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τη- με λη της Ενωσης η  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χόυν, συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα 
αυτό . Μπόρόυ ν, επι σης, να εκδι δόνται από  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χόνται με 
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γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, με παρακατα θεση σε αυτό  τόυ 
αντι στόιχόυ χρηματικόυ  πόσόυ . lxiii  

Αν συσταθει  παρακαταθη κη με γραμμα τιό παρακατα θεσης χρεόγρα φων στό Ταμει ό 
Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα τόκόμερι δια η  μερι σματα πόυ λη γόυν κατα  τη 
δια ρκεια της εγγυ ησης επιστρε φόνται μετα  τη λη ξη τόυς στόν υπε ρ όυ η εγγυ ηση 
όικόνόμικό  φόρε α. 

 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/ 

αναδό χόυ από  ε ναν η  περισσό τερόυς εκδό τες της παραπα νω παραγρα φόυ, 

ανεξαρτη τως τόυ υ ψόυς των.   

Εα ν η εγγυ ηση εκδόθει  από  αλλόδαπό  πιστωτικό  ι δρυμα μπόρει  να συνταχθει  σε μι α 
από  τις επι σημες γλω σσες της Ευρωπαι κη ς Ένωσης, αλλα  θα συνόδευ εται απαραι τητα 
από  μετα φραση στην ελληνικη  γλω σσα, συ μφωνα και με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό 
α ρθρό 6.3. της παρόυ σας. 
 
Η αναθε τόυσα αρχη  επικόινωνει  με τόυς φόρει ς πόυ φε ρόνται να ε χόυν εκδω σει τις 
εγγυητικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει την εγκυρό τητα  τόυςlxiv.  
 

 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω νlxv 
όρι ζεται η 21/01/2021, ημε ρα Πέμπτη  και ώρα 10.00π.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 25/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.lxvi 

 

Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας η  για τεχνικόυ ς λό γόυς δεν διενεργηθει  η απόσφρα γιση 

κατα  την όρισθει σα ημε ρα η  αν με χρι τη με ρα αυτη  δεν ε χει υπόβληθει  καμι α πρόσφόρα , 

η απόσφρα γιση και η καταληκτικη  ημερόμηνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδη πότε 

α λλη ημε ρα, με από φαση της αναθε τόυσας αρχη ς. Η από φαση αυτη  κόινόπόιει ται  στόυς 

πρόσφε ρόντες, με σω της λειτόυργικό τητας “Επικόινωνι α”,  πε ντε (5) τόυλα χιστόν 

εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α ημερόμηνι α,  και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόσελι δα 

της αναθε τόυσας αρχη ς, εφό σόν διαθε τει, καθω ς και στόν ειδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, 

χω ρό “ηλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν 

και στη νε α αυτη  ημερόμηνι α δεν καταστει  δυνατη  η απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  

δεν υπόβληθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α ημερόμηνι α, εφαρμόζόμε νων 

κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δυ ό πρόηγόυ μενων εδαφι ων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε υπόβαλλό μενη πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τη 

δια ταξη τόυ α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στημα ε ξι (6) μηνω νlxvii, από  την 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν. 

Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει , πριν τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, να ζητα  
από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τη δια ρκεια ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυς 
και της εγγυ ησης συμμετόχη ς. 
 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η πρόκη ρυξη συ μβασης lxviii και η παρόυ σα Διακη ρυξη δημόσιευ θηκε στό ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ....…). 

2. Η Διακη ρυξη αναρτα ται και στην ιστόσελι δα της αναθε τόυσας αρχη ς 
(www.nikaia-rentis.gov.gr), (εφό σόν υπα ρχει), συ μφωνα με τό α ρθρό 2 της 
παρόυ σας. 

3. Περι ληψη της παρόυ σας Διακη ρυξης δημόσιευ εται στόν Ελληνικό  Τυ πό lxix, 
συ μφωνα με τό α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” 
diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξόδα των εκ της κει μενης νόμόθεσι ας απαραι τητων δημόσιευ σεων της πρόκη ρυξης 

της δημόπρασι ας στην όπόι α αναδει χθηκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και 

εισπρα ττόνται με τόν πρω τό λόγαριασμό  πληρωμη ς τόυ ε ργόυ.  Τα ε ξόδα δημόσιευ σεων 

των τυχό ν πρόηγόυ μενων διαγωνισμω ν για την ανα θεση τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα 

ε ξόδα των μη απαραι τητων εκ τόυ νό μόυ δημόσιευ σεων βαρυ νόυν την αναθε τόυσα αρχη  

και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ ε ργόυ. 

Άρθρό 20A: Διαβόυ λευση επι  των δημόσιευμε νων εγγρα φων της συ μβασηςlxx 

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβαση ανατι θεται βα σει τόυ κριτηρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 της παρόυ σας, σε 
πρόσφε ρόντα ό όπόι ός δεν απόκλει εται από  τη συμμετόχη  βα σει της παρ. Α τόυ α ρθρόυ 
22 της παρόυ σας και πληρόι  τα κριτη ρια επιλόγη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 
της παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαι ωμα συμμετόχη ς ε χόυν φυσικα  η  νόμικα  πρό σωπα, η  ενω σεις αυτω ν lxxi πόυ 
δραστηριόπόιόυ νται σε ε ργα πόυ ανη κόυν στην κατηγόρι α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑlxxii και πόυ ει ναι 
εγκατεστημε να σε: 
α) σε κρα τός-με λός της Ένωσης, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  
ανα θεση δημό σια συ μβαση καλυ πτεται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς 
σημειω σεις τόυ σχετικόυ  με την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς 
και 
δ) σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στην περι πτωση γ΄ της παρόυ σας παραγρα φόυ και 
ε χόυν συνα ψει διμερει ς η  πόλυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν 
ανα θεσης δημόσι ων συμβα σεων. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσης.lxxiii, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 
τόυ α ρθρόυ 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβληθόυ ν συγκεκριμε νη νόμικη  μόρφη  για 
την υπόβόλη  πρόσφόρα ς. Σε περι πτωση πόυ η ε νωση αναδειχθει  ανα δόχός η νόμικη  της 
μόρφη  πρε πει να ει ναι τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται η υ παρξη ενό ς και μόναδικόυ  
φόρόλόγικόυ  μητρω όυ για την ε νωση (πχ κόινόπραξι α). 
 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς 
επιλόγη ς.  

Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, ισχυ όυν τα εξη ς : 

- αναφόρικα  με τις απαιτη σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας, αυτε ς θα πρε πει να 
ικανόπόιόυ νται από  κα θε με λός της ε νωσης  

- αναφόρικα  με τις απαιτη σεις τόυ α ρθρόυ 22.Β της παρόυ σας, κα θε με λός της ε νωσης 
θα πρε πει να ει ναι εγγεγραμμε νό στό σχετικό  επαγγελματικό  μητρω ό, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα στό ως α νω α ρθρό, τόυλα χιστόν σε μια από  τις κατηγόρι ες πόυ αφόρα  στό 
υπό  ανα θεση ε ργό. Περαιτε ρω, αθρόιστικα  πρε πει να καλυ πτόνται ό λες όι κατηγόρι ες 
τόυ ε ργόυ.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων αποκλείεται από  τη συμμετόχη  σε διαδικασι α συ ναψης συ μβασης, 
εφό σόν συντρε χει στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φυσικό  η  νόμικό  
πρό σωπό) η  σε ε να από  τα με λη τόυ (αν πρό κειται περι  ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων) 
ε νας από  τόυς λό γόυς των παρακα τω περιπτω σεων: 
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22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ  αμετα κλητηlxxiv καταδικαστικη  από φαση για ε ναν 
από  τόυς ακό λόυθόυς λό γόυς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτη  όρι ζεται στό α ρθρό 2 της 
από φασης-πλαι σιό 2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 24ης Οκτωβρι όυ 2008, για την 
καταπόλε μηση τόυ όργανωμε νόυ εγκλη ματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 της συ μβασης περι  της καταπόλε μησης της 
διαφθόρα ς στην όπόι α ενε χόνται υπα λληλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των η  των 
κρατω ν-μελω ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα γραφό 1 τόυ 
α ρθρόυ 2 της από φασης-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 22ας Ιόυλι όυ 2003, 
για την καταπόλε μηση της δωρόδόκι ας στόν ιδιωτικό  τόμε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στην κει μενη νόμόθεσι α η  στό εθνικό  δι καιό τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, 

γ) απάτη, κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 1 της συ μβασης σχετικα  με την πρόστασι α των 
όικόνόμικω ν συμφερό ντων των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η όπόι α κυρω θηκε με τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς 
δραστηριό τητες, ό πως όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαι σιό 
2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 13ης Ιόυνι όυ 2002, για την καταπόλε μηση της 
τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  αυτόυργι α η  συνε ργεια η  από πειρα 
δια πραξης εγκλη ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 4 αυτη ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματόδό τηση της 
τρόμόκρατι ας, ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ της 26ης Οκτωβρι όυ 2005, σχετικα  με 
την πρό ληψη της χρησιμόπόι ησης τόυ χρηματόπιστωτικόυ  συστη ματός για τη 
νόμιμόπόι ηση εσό δων από  παρα νόμες δραστηριό τητες και τη χρηματόδό τηση της 
τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόι α ενσωματω θηκε στην εθνικη  
νόμόθεσι α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό 
α ρθρό 2 της Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ 
της 5ης Απριλι όυ 2011, για την πρό ληψη και την καταπόλε μηση της εμπόρι ας ανθρω πων 
και για την πρόστασι α των θυμα των της, καθω ς και για την αντικατα σταση της 
από φασης-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
όπόι α ενσωματω θηκε στην εθνικη  νόμόθεσι α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σης ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ 
εκδό θηκε  αμετα κλητη καταδικαστικη  από φαση ει ναι με λός τόυ διόικητικόυ , 
διευθυντικόυ  η  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ εν λό γω όικόνόμικόυ  φόρε α η  ε χει εξόυσι α 
εκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σεων η  ελε γχόυ σε αυτό . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν 
( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόυχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), η υπόχρε ωση τόυ 
πρόηγόυ μενόυ εδαφι όυ, αφόρα   τόυς διαχειριστε ς. 

Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η υπόχρε ωση τόυ πρόηγόυ μενόυ εδαφι όυ  
αφόρα   τόν Διευθυ νόντα Συ μβόυλό, καθω ς και ό λα τα με λη τόυ Διόικητικόυ  Συμβόυλι όυ. 

Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, η εν λό γω υπόχρε ωση αφόρα  τα με λη τόυ 

Διόικητικόυ  Συμβόυλι όυlxxv. 
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22.A.2 Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετη σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  στην 
καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης και αυτό  ε χει διαπιστωθει  από  
δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση με τελεσι δικη και δεσμευτικη  ισχυ , συ μφωνα με 
διατα ξεις της χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστημε νός η  την εθνικη  νόμόθεσι α η /και η 
αναθε τόυσα αρχη  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λληλα με σα ό τι ό πρόσφε ρων ε χει 
αθετη σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  την καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς 
ασφα λισης. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλληνας πόλι της η  ε χει την εγκατα σταση  τόυ στην Ελλα δα, όι 
υπόχρεω σεις τόυ πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτόυν, τό σό την 
κυ ρια, ό σό και την επικόυρικη  ασφα λιση. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπληρω σει τις υπόχρεω σεις τόυ, ει τε 
καταβα λλόντας τόυς φό ρόυς η  τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης πόυ όφει λει, 
συμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωση, των δεδόυλευμε νων τό κων η  των πρόστι μων, 
ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για την καταβόλη  τόυς. 

22.Α.2α  Η αναθε τόυσα αρχη  γνωρι ζει η  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λληλα με σα ό τι 
ε χόυν επιβληθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, με σα σε χρόνικό  δια στημα δυ ό (2) 
ετω ν πριν από  την ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβόλη ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ 
Σω ματός Επιθεω ρησης Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νόμόθεσι ας πόυ 
χαρακτηρι ζόνται, συ μφωνα με την υπόυργικη  από φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
ό πως εκα στότε ισχυ ει, ως «υψηλη ς» η  «πόλυ  υψηλη ς» σόβαρό τητας, όι όπόι ες 
πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  τρεις (3) διενεργηθε ντες ελε γχόυς, η  ββ) δυ ό (2) πρα ξεις 
επιβόλη ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός Επιθεω ρησης 
Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νόμόθεσι ας πόυ αφόρόυ ν την αδη λωτη εργασι α, 
όι όπόι ες πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  δυ ό (2) διενεργηθε ντες ελε γχόυς.  
Οι υπό  αα΄ και ββ΄ κυρω σεις πρε πει να ε χόυν απόκτη σει τελεσι δικη και δεσμευτικη  
ισχυ lxxvi. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαι ρεση, για τόυς πιό κα τω επιτακτικόυ ς λό γόυς δημό σιόυ συμφε ρόντός 
.......... lxxvii( ό πως δημό σιας υγει ας η  πρόστασι ας τόυ περιβα λλόντός, όι όπόι όι 
συμπληρω νόνται από  την αναθε τόυσα αρχη  ) δεν εφαρμό ζόνται όι παρα γραφόι  
22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαι ρεση, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  
πόσα  των φό ρων η  των εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης δεν ε χόυν καταβληθει  η  ό ταν 
ό πρόσφε ρων ενημερω θηκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόυ όφει λεται λό γω αθε τησης 
των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς 
ασφα λισης σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τη δυνατό τητα να λα βει με τρα, συ μφωνα 
με τό τελευται ό εδα φιό της περ. β' της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 4412/2016, πριν από  την 
εκπνόη  της πρόθεσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας, δεν 
εφαρμό ζεται lxxviiiη παρα γραφός 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:lxxix 

(α) ε χει αθετη σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στην παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 
4412/2016,                    

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτω χευση η  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α 
εξυγι ανσης η  ειδικη ς εκκαθα ρισης η  τελει  υπό  αναγκαστικη  διαχει ριση από  εκκαθαριστη  
η  από  τό δικαστη ριό η  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α πτωχευτικόυ  συμβιβασμόυ  η  ε χει 
αναστει λει τις επιχειρηματικε ς τόυ δραστηριό τητες η  εα ν βρι σκεται σε όπόιαδη πότε 
ανα λόγη κατα σταση πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, πρόβλεπό μενη σε εθνικε ς 
διατα ξεις νό μόυ. Η αναθε τόυσα αρχη  μπόρει  να μην απόκλει ει ε ναν όικόνόμικό  φόρε α, ό 
όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στην παραπα νω 
περι πτωση, υπό  την πρόυ πό θεση ό τι η αναθε τόυσα αρχη  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω 
φόρε ας ει ναι σε θε ση να εκτελε σει τη συ μβαση, λαμβα νόντας υπό ψη τις ισχυ όυσες 
διατα ξεις και τα με τρα για τη συνε χιση της επιχειρηματικη ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 
α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),  

(γ) υπα ρχόυν επαρκω ς ευ λόγες ενδει ξεις πόυ όδηγόυ ν στό συμπε ρασμα ό τι ό 
όικόνόμικό ς φόρε ας συνη ψε συμφωνι ες με α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς με στό χό τη 
στρε βλωση τόυ ανταγωνισμόυ , 

δ) εα ν μι α κατα σταση συ γκρόυσης συμφερό ντων κατα  την ε ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 
4412/2016 δεν μπόρει  να θεραπευθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , 
με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα σταση στρε βλωσης τόυ ανταγωνισμόυ  από  την πρό τερη συμμετόχη  των 
όικόνόμικω ν φόρε ων κατα  την πρόετόιμασι α της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, κατα  
τα όριζό μενα στό α ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, 
λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρη  η  επαναλαμβανό μενη πλημμε λεια 
κατα  την εκτε λεση όυσιω δόυς απαι τησης στό πλαι σιό πρόηγόυ μενης δημό σιας 
συ μβασης, πρόηγόυ μενης συ μβασης με αναθε τόντα φόρε α η  πρόηγόυ μενης συ μβασης 
παραχω ρησης πόυ ει χε ως απότε λεσμα την πρό ωρη καταγγελι α της πρόηγόυ μενης 
συ μβασης, απόζημιω σεις η  α λλες παρό μόιες κυρω σεις,  

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός σόβαρω ν ψευδω ν δηλω σεων κατα  την 
παρόχη  των πληρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για την εξακρι βωση της απόυσι ας των 
λό γων απόκλεισμόυ  η  την πλη ρωση των κριτηρι ων επιλόγη ς, ε χει απόκρυ ψει τις 
πληρόφόρι ες αυτε ς η  δεν ει ναι σε θε ση να πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγητικα  πόυ 
απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγη  τόυ α ρθρόυ 23 της παρόυ σας,  

(η) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρησε να επηρεα σει με αθε μιτό τρό πό τη διαδικασι α 
λη ψης απόφα σεων της αναθε τόυσας αρχη ς, να απόκτη σει εμπιστευτικε ς πληρόφόρι ες 
πόυ ενδε χεται να τόυ απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτημα στη διαδικασι α συ ναψης 
συ μβασης η  να παρα σχει εξ αμελει ας παραπλανητικε ς πληρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να 
επηρεα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν τόν απόκλεισμό , την επιλόγη  η  την 
ανα θεση, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα, τό 
όπόι ό θε τει σε αμφιβόλι α την ακεραιό τητα  τόυ. 

 

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τη συμμετόχη  στη διαδικασι α συ ναψης δημό σιας συ μβασης 
(διαγωνισμό ), όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγη ς της παρ. 
4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxx 

 

22.Α.6. Η αναθε τόυσα αρχη  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό 
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κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς 
βρι σκεται λό γω πρα ξεων η  παραλει ψεων αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τη διαδικασι α, σε μι α 
από  τις περιπτω σεις των πρόηγόυ μενων παραγρα φων.  

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις 
περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος.lxxxi 

 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται 
στις παραγρα φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxxxii  μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α 
πρόκειμε νόυ να απόδει ξει ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν την 
αξιόπιστι α τόυ, παρό τι συντρε χει ό σχετικό ς λό γός απόκλεισμόυ . Εα ν τα στόιχει α 
κριθόυ ν επαρκη , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται από  τη διαδικασι α 
συ ναψης συ μβασης. Τα με τρα πόυ λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτηση με τη σόβαρό τητα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ 
πόινικόυ  αδικη ματός η  τόυ παραπτω ματός. Αν τα με τρα κριθόυ ν ανεπαρκη , 
γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  φόρε α τό σκεπτικό  της από φασης αυτη ς. Οικόνόμικό ς 
φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , με τελεσι δικη από φαση, από  τη συμμετόχη  σε διαδικασι ες 
συ ναψης συ μβασης η  ανα θεσης παραχω ρησης δεν μπόρει  να κα νει χρη ση της ανωτε ρω 
δυνατό τητας κατα  την περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται στην εν λό γω από φαση 
στό κρα τός - με λός στό όπόι ό ισχυ ει η από φαση. 

 

22.Α.8. Η από φαση για την διαπι στωση της επα ρκειας η  μη των επανόρθωτικω ν με τρων 
κατα  την πρόηγόυ μενη παρα γραφό εκδι δεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 
9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ τόυ ε χει επιβληθει , με την κόινη  υπόυργικη  από φαση 
τόυ α ρθρόυ 74 τόυ ν. 4412/2016, η πόινη  τόυ απόκλεισμόυ  απόκλει εται αυτόδι καια και 
από  την παρόυ σα διαδικασι α συ ναψης δημό σιας συ μβασης . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxxiii 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριό τητας, 
απαιτει ται  όι όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  
μητρω ό πόυ τηρει ται στό κρα τός εγκατα σταση ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι 
εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μητρω ό 
Εργόληπτικω ν Επιχειρη σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η  στα Νόμαρχιακα  Μητρω α στην κατηγόρι α/-ιες 
ε ργόυ τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σαςlxxxiv. Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι σε 
κρα τός με λός της Ευρωπαι κη ς Ένωσης απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα Μητρω α 
τόυ παραρτη ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxv  

(α)  Για την όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  επα ρκεια επιχειρη σεις εγκατεστημε νες 
στην Ελλα δα καλυ πτόνται με βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠ. στις αντι στόιχες τα ξεις 
ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 21.1.της παρόυ σας. Για αλλόδαπόυ ς όικόνόμικόυ ς 
φόρει ς, τα όικόνόμικα  κριτη ρια πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 23.5 παρ. (β) της παρόυ σης. 

β) Δεν απαιτόυ νται πρό σθετόι ό ρόι. 

Ειδικα  όι εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει 
να υπερβαι νόυν τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν 
συμβα σεων, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 
3669/2008, ό πως ισχυ ει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxvi  

Η ζητόυ μενη τεχνικη  ικανό τητα πρε πει να ει ναι στό επι πεδό των εγγεγραμμε νων στις 
αντι στόιχες τα ξεις τόυ ελληνικόυ  Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδη  ό κατα λόγός και τα πιστόπόιητικα  
πόυ ζητόυ νται πρε πει να αναφε ρόνται σε ε ργα αντι στόιχα τόυ πρόυ πόλόγισμόυ , της 
τα ξης και των κατηγόριω ν πόυ δικαιόυ νται να συμμετε χόυν στό διαγωνισμό . 

Για την κατηγόρι α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: πτυχι ό Α1 τα ξης και α νω. 

Για αλλόδαπόυ ς όικόνόμικόυ ς φόρει ς, τα δικαιόλόγητικα  τεχνικη ς κι επαγγελματικη ς 
ικανό τητας πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 23.6 παρ. (β) της παρόυ σας. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισηςlxxxvii 

Δεν απαιτόυ νται. 

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

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας και τα 
κριτη ρια σχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας 
μπόρει , να στηρι ζεται στις ικανό τητες α λλων φόρε ων, ασχε τως της νόμικη ς φυ σης των 
δεσμω ν τόυ με αυτόυ ς. 

Η αναθε τόυσα αρχη  ελε γχει, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 της παρόυ σας, εα ν 
όι φόρει ς, στις ικανό τητες των όπόι ων πρότι θεται να στηριχθει  ό πρόσφε ρων, πληρόυ ν 
τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς και εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα 
στην παρόυ σα διακη ρυξη. Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς 
σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόυ όρι ζόνται στην περι πτωση στ τόυ Με ρόυς 
ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α ν. 4412/2016 η  με την σχετικη  
επαγγελματικη  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται στις ικανό τητες 
α λλων φόρε ων μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες η  τις υπηρεσι ες για τις 
όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τητες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα 
κριτη ρια πόυ σχετι ζόνται με την όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη  επα ρκεια, ό 
όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόιlxxxviii  για την 
εκτε λεση της συ μβασης. 
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Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η ε νωση μπόρει  να στηρι ζεται στις 
ικανό τητες των συμμετεχό ντων στην ε νωση η  α λλων φόρε ων (για τα κριτη ρια της 
όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  με την τεχνικη  
και επαγγελματικη  ικανό τητα).  

Η εκτε λεση των ......lxxxix γι νεται υπόχρεωτικα  από  τόν πρόσφε ρόντα η , αν η πρόσφόρα  
υπόβα λλεται από  ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων, από  ε ναν από  τόυς συμμετε χόντες στην 
ε νωση αυτη . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςxc 
 

23.1 Κατα  την υπόβόλη  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό 
Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) τόυ α ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 
4412/2016, τό όπόι ό απότελει  ενημερωμε νη υπευ θυνη δη λωση, με τις συνε πειες τόυ ν. 
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα σταση των 
πιστόπόιητικω ν πόυ εκδι δόυν δημό σιες αρχε ς η  τρι τα με ρη, επιβεβαιω νόντας ό τι ό εν 
λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πληρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας, 
β) πληρόι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς τα όπόι α ε χόυν καθόριστει , συ μφωνα με τό 
α ρθρό 22 Β-Ε της παρόυ σας. 
 
Σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπόρει  να ζητηθει  από  
τόυς πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα η  όρισμε να δικαιόλόγητικα  της επό μενης 
παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  απαιτει ται για την όρθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 
 
Τό ΤΕΥΔ μπόρει  να υπόγρα φεται ε ως δε κα (10) ημε ρες πριν την καταληκτικη  ημερόμηνι α 
υπόβόλη ς των πρόσφόρω νxci. 
 
Κατα  την υπόβόλη  τόυ ΤΕΥΔ, ει ναι δυνατη , με μό νη την υπόγραφη  τόυ κατα  περι πτωση 
εκπρόσω πόυ τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, η πρόκαταρκτικη  από δειξη των λό γων 
απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α.1 της παρόυ σας, για τό συ νόλό των 
φυσικω ν πρόσω πων πόυ ει ναι με λη τόυ διόικητικόυ , διευθυντικόυ  η  επόπτικόυ  όργα νόυ 
τόυ η  ε χόυν εξόυσι α εκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σεων η  ελε γχόυ σε αυτό ν xcii. 
 
Ως εκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για την εφαρμόγη  τόυ παρό ντός, νόει ται ό 
νό μιμός εκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  η  τό πρακτικό  
εκπρόσω πηση ς τόυ κατα  τό χρό νό υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς η  τό αρμόδι ως 
εξόυσιόδότημε νό φυσικό  πρό σωπό να εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για 
διαδικασι ες συ ναψης συμβα σεων η  για τη συγκεκριμε νη διαδικασι α συ ναψης 
συ μβασηςxciii. 
 
Στην περι πτωση υπόβόλη ς πρόσφόρα ς από  ε νωση όικόνόμικω ν φόρε ων, τό 
Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε 
με λός της ε νωσης. 
 
Στην περι πτωση πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δηλω νει στό Τυπόπόιημε νό 
Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ) την πρό θεση  τόυ για ανα θεση υπεργόλαβι ας, 
υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΤΕΥΔ και τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στην περι πτωση πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στηρι ζεται στις ικανό τητες ενό ς η  
περισσό τερων φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ τό δικό  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  κα θε 
φόρε α στις ικανό τητες τόυ όπόι όυ στηρι ζεται. 
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Τό δικαι ωμα συμμετόχη ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχη ς, ό πως όρι στηκαν στα 
α ρθρα 21 και 22 της παρόυ σας, κρι νόνται κατα  την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς, κατα  την 
υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α εως δ) και κατα  τη συ ναψη 
της συ μβασης, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (ε) της παρόυ σας 
 
Στην περι πτωση πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας η  ε νωση αυτω ν στηρι ζεται στις 
ικανό τητες α λλων φόρε ων, συ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ της παρόυ σας, όι φόρει ς στην 
ικανό τητα των όπόι ων στηρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας η  ε νωση αυτω ν, 
υπόχρεόυ νται στην υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν 
συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας και ό τι πληρόυ ν τα 
σχετικα  κριτη ρια επιλόγη ς κατα  περι πτωση (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας υπόχρεόυ ται να αντικαταστη σει ε ναν φόρε α στην ικανό τητα τόυ 
όπόι όυ στηρι ζεται, εφό σόν ό τελευται ός δεν πληρόι  τό σχετικό  κριτη ριό επιλόγη ς η  για 
τόν όπόι ό συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  των παραγρα φων 1, 2, 2α και 4xciv  τόυ α ρθρόυ 
22 Α.  

 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγητικα  η  α λλα 
απόδεικτικα  στόιχει α, αν και στό με τρό πόυ η αναθε τόυσα αρχη  ε χει τη δυνατό τητα να 
λαμβα νει τα πιστόπόιητικα  η  τις συναφει ς πληρόφόρι ες απευθει ας με σω πρό σβασης σε 
εθνικη  βα ση δεδόμε νων σε όπόιόδη πότε κρα τός - με λός της Ένωσης, η όπόι α διατι θεται 
δωρεα ν, ό πως εθνικό  μητρω ό συμβα σεων, εικόνικό  φα κελό επιχει ρησης, ηλεκτρόνικό  
συ στημα απόθη κευσης εγγρα φων η  συ στημα πρόεπιλόγη ς. Η δη λωση για την πρό σβαση 
σε εθνικη  βα ση δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης 
(ΤΕΥΔ). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγητικα , ό ταν η 
αναθε τόυσα αρχη  πόυ ε χει αναθε σει τη συ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιόλόγητικα  αυτα . 

 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ως 23.10 της παρόυ σας, υπόβα λλόνται, 
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα απόδεικτικα  τα όπόι α 
απότελόυ ν ιδιωτικα  ε γγραφα, μπόρει  να γι νόνται απόδεκτα  και σε απλη  φωτότυπι α, 
εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνη δη λωση στην όπόι α βεβαιω νεται η ακρι βεια  τόυςxcv. 
 
Επισημαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιω σεις πόυ αναφε ρόνται στην παρόυ σα Διακη ρυξη, εφό σόν 
ε χόυν συνταχθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυς,  
• όι υπευ θυνες δηλω σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  την κόινόπόι ηση της 
πρό σκλησης για την υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω νxcvi.  Σημειω νεται ό τι δεν απαιτει ται 
θεω ρηση τόυ γνησι όυ της υπόγραφη ς τόυς . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετικη ς ηλεκτρόνικη ς πρό σκλησης από  την 
αναθε τόυσα αρχη , υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγητικα , κατα  τα ειδικό τερα 
όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 της παρόυ σαςxcvii: 

Για την από δειξη της μη συνδρόμη ς των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α ό 
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πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγητικα :  

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

από σπασμα τόυ πόινικόυ  μητρω όυ η , ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ 
εκδι δεται από  αρμό δια δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ κρα τόυς-με λόυς η  της χω ρας 
καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστημε νός ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας, από  
τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πληρόυ νται αυτε ς όι πρόυ πόθε σεις, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις 
(3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυxcviii Η υπόχρε ωση πρόσκό μισης τόυ ως α νω 
απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελευται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  της 
παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  την 
αρμό δια αρχη  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς η  χω ρας, περι  τόυ ό τι ε χόυν εκπληρωθει  όι 
υπόχρεω σεις τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων (φόρόλόγικη  
ενημερό τητα) και στην καταβόλη  των εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (ασφαλιστικη  
ενημερό τητα)xcix συ μφωνα με την ισχυ όυσα νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασης η  την 
ελληνικη  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να ει ναι εν ισχυ  κατα  τό χρό νό υπόβόλη ς τόυ, 
α λλως, στην περι πτωση πόυ δεν αναφε ρεται σε αυτό  χρό νός ισχυ ός, πόυ να ε χει εκδόθει  
ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυc.  

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι η  εκτελόυ ν ε ργα στην Ελλα δα τα 
σχετικα  δικαιόλόγητικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι  

- φόρόλόγικη  ενημερό τητα πόυ εκδι δεται από  τό Υπόυργει ό 
Οικόνόμικω ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις 
κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα δημό σια ε ργα πόυ ει ναι 
σε εξε λιξηci. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνη 
δη λωσηcii περι  τόυ ό τι δεν ε χόυν υπόχρε ωση καταβόλη ς φό ρων στην 
Ελλα δα. Σε περι πτωση πόυ ε χόυν τε τόια υπόχρε ωση θα υπόβα λλόυν 
σχετικό  απόδεικτικό  της όικει ας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστικη  ενημερό τητα πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό 
ασφαλιστικό  φόρε αciii. Η ασφαλιστικη  ενημερό τητα καλυ πτει τις 
ασφαλιστικε ς υπόχρεω σεις τόυ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόυ  φόρε α 
α) ως φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε ση 
εξαρτημε νης εργασι ας, β) για ε ργα πόυ εκτελει  μό νός τόυ η  σε 
κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χη τόυ πόυ ε χόυν υπόχρε ωση 
ασφα λισης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα 
όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν απόδεικτικό  ασφαλιστικη ς 
ενημερό τητας (κυ ριας και επικόυρικη ς ασφα λισης) για τό 
πρόσωπικό  τόυς με σχε ση εξαρτημε νης εργασι ας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς 
ασφαλισμε νόυς – με λη τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό  πρόσωπικό  Δεν 
απότελόυ ν από δειξη ενημερό τητας της πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, 
απόδεικτικα  ασφαλιστικη ς ενημερό τητας  των φυσικω ν πρόσω πων 
πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό της εταιρι ας ως εται ρόι. Οι αλλόδαπόι  
πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δεν υπόβα λόυν τα 
α νω απόδεικτικα , υπόβα λλόυν υπευ θυνη δη λωση περι  τόυ ό τι δεν 
απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό όπόι ό υπα ρχει υπόχρε ωση 
ασφα λισης σε ημεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν 
απασχόλόυ ν τε τόιό πρόσωπικό , πρε πει να υπόβα λλόυν σχετικό  
απόδεικτικό  ασφαλιστικη ς ενημερό τητας. 

- υπευ θυνη δη λωση τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστικη  η  διόικητικη  
από φαση με τελεσι δικη και δεσμευτικη  ισχυ  για την αθε τηση των υπόχρεω σεω ν τόυ 
ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  εισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης.  
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(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  από  τη Διευ θυνση 
Πρόγραμματισμόυ  και Συντόνισμόυ  της Επιθεω ρησης Εργασιακω ν Σχε σεων, πόυ να ε χει 
εκδόθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυciv, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτόυν όι 
πρα ξεις επιβόλη ς πρόστι μόυ πόυ ε χόυν εκδόθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α σε 
χρόνικό  δια στημα δυ ό (2) ετω ν πριν από  την ημερόμηνι α λη ξης της πρόθεσμι ας 
υπόβόλη ς πρόσφόρα ς.  

Με χρι να καταστει  εφικτη  η ε κδόση τόυ ανωτε ρω πιστόπόιητικόυ , υπόβα λλεται 
υπευ θυνη δη λωση τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, χωρι ς να απαιτει ται επι σημη δη λωση τόυ 
ΣΕΠΕ σχετικα  με την ε κδόση τόυ πιστόπόιητικόυ  cv. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22cvi: πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  την 
αρμό δια δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς η  χω ρας, πόυ να ε χει 
εκδόθει  ε ως τρεις (3) μη νες πριν από  την υπόβόλη  τόυcvii . Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
πόυ ει ναι εγκαταστημε νόι η  εκτελόυ ν ε ργα στην Ελλα δα τό πιστόπόιητικό  ό τι δεν τελόυ ν 
υπό  πτω χευση, , πτωχευτικό  συμβιβασμό , αναγκαστικη  διαχει ριση, δεν ε χόυν υπαχθει  σε 
διαδικασι α εξυγι ανσης εκδι δεται από  τό αρμό διό πρωτόδικει ό της ε δρας τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α. Τό πιστόπόιητικό   ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  υπό  
εκκαθα ριση με δικαστικη  από φαση εκδι δεται από  τό όικει ό Πρωτόδικει ό της ε δρας τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, τό δε πιστόπόιητικό  ό τι δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ριση με από φαση 
των εται ρων εκδι δεται από  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε φόρα  
ισχυ όυν. Ειδικά η μη αναστόλή των επιχειρηματικών δραστηριότήτων τόυ όικόνόμικόύ 
φόρέα, για τόυς εγκατεστημένόυς στην Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται 
μέσω της ηλεκτρόνικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσίων Εσόδωνcviii.  
 
(δ) Αν τό κρα τός-με λός η  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) 
πιστόπόιητικα  η  ό πόυ τα πιστόπόιητικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις υπό   
1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α., τό ε γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρει  να 
αντικαθι σταται από  ε νόρκη βεβαι ωση η , στα κρα τη - με λη η  στις χω ρες ό πόυ δεν 
πρόβλε πεται ε νόρκη βεβαι ωση, από  υπευ θυνη δη λωση τόυ ενδιαφερόμε νόυ ενω πιόν 
αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ 
επαγγελματικόυ  η  εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς 
η  της χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστημε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας. Στην περι πτωση αυτη  όι 
αρμό διες δημό σιες αρχε ς παρε χόυν επι σημη δη λωση στην όπόι α αναφε ρεται ό τι δεν 
εκδι δόνται τα ε γγραφα η  τα πιστόπόιητικα  της παρόυ σας παραγρα φόυ η  ό τι τα ε γγραφα 
η  τα πιστόπόιητικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό  
1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας. 

Οι επι σημες δηλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόυ επιγραμμικόυ  απόθετηρι όυ 
πιστόπόιητικω ν (e-Certis)cix   τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθει  με όπόιόνδη πότε τρό πό ό τι, στην εν λό γω χω ρα εκδι δόνται τα υπό ψη 
πιστόπόιητικα , η πρόσφόρα  τόυ διαγωνιζό μενόυ απόρρι πτεται.  

 

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cx, υπόβα λλεται 
υπευ θυνη δη λωση τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι 
όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ cxi.  

Ειδικα  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cxii, για τις 
εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται 
πιστόπόιητικα  χόρηγόυ μενα από  τα αρμό δια επιμελητη ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΕΕΤΕΜ) από  τα όπόι α απόδεικνυ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαι ωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ 
στελεχω νόυν την εργόληπτικη  επιχει ρηση, δεν ε χόυν διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  
παρα πτωμα. 
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(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22cxiii 

Για την από δειξη της μη συνδρόμη ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  της παραγρα φόυ Α.5 τόυ 
α ρθρόυ 22  υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νυμη εταιρι α:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ νται της υπόχρε ωσης αυτη ς 
όι εταιρει ες πόυ ει ναι εισηγμε νες στό Χρηματιστη ριό της χω ρας εγκατα σταση ς τόυς και 
υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ υπευ θυνη δη λωση τόυ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ τόυς].  

- Πιστόπόιητικό  αρμό διας αρχη ς τόυ κρα τόυς της ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι 
όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν 
από  την υπόβόλη  τόυ.cxiv 

- Αναλυτικη  κατα σταση με τα στόιχει α των μετό χων της εταιρει ας και τόν αριθμό  των 
μετόχω ν κα θε μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρημε να στό 
βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας, τό πόλυ  τρια ντα εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ημε ρα 
υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς.  

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμι ζόυν μό νό την 
αναλυτικη  κατα σταση με τα στόιχει α των μετό χων της εταιρει ας και τόν αριθμό  των 
μετόχω ν κα θε μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρημε να στό 
βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας, τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν από  την ημε ρα 
υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς καθω ς η απαι τηση για την υπόβόλη  τόυ πιστόπόιητικόυ  από  
τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, καλυ πτεται συ μφωνα με τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 της παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφό σόν ε χόυν κατα  τό δι καιό της ε δρας τόυς 
όνόμαστικε ς μετόχε ς, πρόσκόμι ζόυν :  

αα) Πιστόπόιητικό  αρμό διας αρχη ς τόυ κρα τόυς της ε δρας, από  τό όπόι ό να 
πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς,  

ββ) Αναλυτικη  κατα σταση μετό χων, με αριθμό  των μετόχω ν τόυ κα θε μετό χόυ, ό πως 
τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρημε να στό βιβλι ό μετό χων της εταιρει ας με ημερόμηνι α 
τό πόλυ  30 εργα σιμες ημε ρες πριν την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς.  

γγ) Κα θε α λλό στόιχει ό από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει η όνόμαστικόπόι ηση με χρι 
φυσικόυ  πρόσω πόυ των μετόχω ν, πόυ ε χει συντελεστει  τις τελευται ες 30 (τρια ντα) 
εργα σιμες ημε ρες πριν την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν ε χόυν κατα  τό δι καιό της χω ρας στην όπόι α 
ε χόυν την ε δρα τόυς όνόμαστικε ς μετόχε ς, υπόβα λλόυν :  

αα) Βεβαι ωση περι  μη υπόχρε ωσης όνόμαστικόπόι ησης των μετόχω ν από  αρμό δια 
αρχη , εφό σόν υπα ρχει σχετικη  πρό βλεψη, διαφόρετικα  πρόσκόμι ζεται υπευ θυνη 
δη λωση τόυ διαγωνιζό μενόυ. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμε νη κατα σταση μετό χων πόυ κατε χόυν τόυλα χιστόν 1% 
των μετόχω ν.  

γγ) Αν δεν τηρει ται τε τόια κατα σταση, πρόσκόμι ζεται σχετικη  κατα σταση μετό χων 
(με 1%), συ μφωνα με την τελευται α Γενικη  Συνε λευση, αν όι με τόχόι αυτόι  ει ναι γνωστόι  
στην εταιρει α.  

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθει  κατα σταση κατα  τα ανωτε ρω, η εταιρει α αιτιόλόγει  τόυς 
λό γόυς πόυ όι με τόχόι αυτόι  δεν της ει ναι γνωστόι . Η αναθε τόυσα αρχη  δεν υπεισε ρχεται 
στην κρι ση της ως α νω αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ωστό σό να απόδει ξει τη δυνατό τητα 
υπόβόλη ς της κατα στασης μετό χων και μό νό στην περι πτωση αυτη  η εταιρει α 
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απόκλει εται από  την παρόυ σα διαδικασι α. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται η υπευ θυνη δη λωση της 
κόινη ς από φασης των Υπόυργω ν Ανα πτυξης και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για την περι πτωση τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. της παρόυ σας διακη ρυξης, υπευ θυνη δη λωση 
τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φαση απόκλεισμόυ , συ μφωνα 
με τό α ρθρό 74 τόυ ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς 
δραστηριό τητας, όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα υπόβα λλόυν 
βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠcxv cxvi στην κατηγόρι α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: πτυχι ό Α1 τα ξης και 
α νω.  
 
(β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι  σε λόιπα  κρα τη με λη της Ευρωπαι κη ς 
Ένωσης πρόσκόμι ζόυν τις δηλω σεις και πιστόπόιητικα  πόυ περιγρα φόνται στό 
Παρα ρτημα XI τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  
Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, 
στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θεση δημό σια συ μβαση καλυ πτεται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 
4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις τόυ σχετικόυ  με την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως 
α νω Συμφωνι ας, η  σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στην πρόηγόυ μενη  περι πτωση 
και ε χόυν συνα ψει διμερει ς η  πόλυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα 
διαδικασιω ν ανα θεσης δημόσι ων συμβα σεων,  πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιητικό  
αντι στόιχόυ επαγγελματικόυ  η  εμπόρικόυ  μητρω όυ. Στην περι πτωση πόυ χω ρα δεν 
τηρει  τε τόιό μητρω ό, τό ε γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  
ε νόρκη βεβαι ωση η , στα κρα τη - με λη η  στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκη 
βεβαι ωση, από  υπευ θυνη δη λωση τόυ ενδιαφερόμε νόυ ενω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  
διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  η  εμπόρικόυ  
όργανισμόυ  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστημε νός ό 
όικόνόμικό ς φόρε ας ό τι δεν τηρει ται τε τόιό μητρω ό και ό τι ασκει  τη δραστηριό τητα τόυ 
α ρθρόυ 21 της παρόυ σας. 
 
Τα ως α νω δικαιόλόγητικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόυν εκδόθει  
ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν από  την υπόβόλη  τόυς, εκτό ς αν συ μφωνα με τις 
ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός cxvii 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του 

άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμικη  και χρηματόόικόνόμικη επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων 
απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• ει τε από  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό των 

πληρόφόριω ν πόυ περιε χει  
• ει τε, στην περι πτωση πόυ όι απαιτη σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  
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τη βεβαι ωση εγγραφη ς, με την υπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα 
απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ 
(Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 
4412/2016. cxviii 

 
Σε κα θε περι πτωση,  η βεβαι ωση εγγραφη ς μπόρει  να υπόβα λλεται για την από δειξη 
μό νό όρισμε νων απαιτη σεων όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς επα ρκειας τόυ 
α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για την από δειξη των λόιπω ν απαιτη σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  
ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , ανα λόγα με την τιθε μενη στό α ρθρό 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την από δειξη της απαι τησης της μη υπε ρβασης των ανω τατων επιτρεπτω ν 
όρι ων ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 

• με την υπόβόλη  ενημερό τητας πτυχι όυ εν ισχυ ει η  
• με την υπόβόλη  υπευ θυνης δη λωσης τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, 

συνόδευό μενης από  πι νακα ό λων των υπό  εκτε λεση ε ργων (ει τε ως 
μεμόνόμε νός ανα δόχός ε ιτε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας η  υπεργόλαβι ας) 
και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τις εργόληπτικε ς επιχειρη σεις πόυ δεν διαθε τόυν 
ενημε ρότητα πτυχι όυ κατα  τις κει μενες διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους 
καταλόγους η  διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ 
συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόυ 
Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν 
στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς, εκδιδό μενό από  την αρμό δια αρχη  η  
τό πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης, κατα  τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς 
καταλό γόυς η  διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα 
ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.  

   
• ει τε από  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότελει  τεκμη ριό των 

πληρόφόριω ν πόυ περιε χει  

• ει τε, στην περι πτωση πόυ όι απαιτη σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται  
από  τη βεβαι ωση εγγραφη ς, με την υπόβόλη  ενό ς η  περισσό τερων από  τα 
απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ 
(Απόδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια επιλόγη ς) τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 
4412/2016 cxix ανα λόγα με την τιθε μενη στό α ρθρό 22.Δ απαι τηση. 
 
 

Σε κα θε περι πτωση,  η βεβαι ωση εγγραφη ς μπόρει  να υπόβα λλεται για την από δειξη 
μό νό όρισμε νων απαιτη σεων τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανό τητας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, 

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

ενω  για την από δειξη των λόιπω ν απαιτη σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να η  
περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους 
καταλόγους η  διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ 
συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόυ 
Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να 
πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς εκδιδό μενό από  την 
αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ησης, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 
9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς 
καταλό γόυς η  διαθε τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα 
ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως δικαιόλόγητικα  ε να η  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  
με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Εcxx 
 
……………………… 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωση νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ηλεκτρόνικα , στόν φα κελό 
“Δικαιόλόγητικα  Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ, τα νόμιμόπόιητικα  ε γγραφα από  τα όπόι α 
πρόκυ πτει η εξόυσι α υπόγραφη ς τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρε πει να 
ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ημε ρες πριν από  την υπόβόλη  τόυς cxxi, εκτό ς 
αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός. 
 
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ συ στασης, 
2. Αντι γραφό τόυ ισχυ όντός καταστατικόυ  με τό ΦΕΚ στό όπόι ό ε χόυν 
δημόσιευτει  ό λες όι με χρι ση μερα τρόπόπόιη σεις αυτόυ  η  επικυρωμε νό 
αντι γραφό κωδικόπόιημε νόυ καταστατικόυ  (εφό σόν υπα ρχει) 
3. ΦΕΚ στό όπόι ό ε χει δημόσιευτει  τό πρακτικό  ΔΣ εκπρόσω πησης τόυ νόμικόυ  
πρόσω πόυ, 
4. Πρακτικό  Δ.Σ περι  ε γκρισης συμμετόχη ς στό διαγωνισμό , στό όπόι ό μπόρει  
να περιε χεται και εξόυσιόδό τηση (εφό σόν αυτό  πρόβλε πεται από  τό 
καταστατικό  τόυ υπόψηφι όυ αναδό χόυ) για υπόγραφη  και υπόβόλη  
πρόσφόρα ς σε περι πτωση πόυ δεν υπόγρα φει ό ι διός ό νό μιμός εκπρό σωπός 
τόυ φόρε α την πρόσφόρα  και τα λόιπα  απαιτόυ μενα ε γγραφα τόυ διαγωνισμόυ  
και όρι ζεται συγκεκριμε νό α τόμό,  
5. Πιστόπόιητικό  αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς περι  
τρόπόπόιη σεων τόυ καταστατικόυ  / μη λυ σης της εταιρει ας. 
 

Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ , με ό λα τα με χρι ση μερα τρόπόπόιητικα , η  
φωτόαντι γραφό επικυρωμε νόυ, από  δικηγό ρό, κωδικόπόιημε νόυ 
καταστατικόυ , εφό σόν υπα ρχει. 
2. Πιστόπόιητικα  αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς περι  των 
τρόπόπόιη σεων τόυ καταστατικόυ . 
Σε περι πτωση εγκατα στασης τόυς στην αλλόδαπη , τα δικαιόλόγητικα  
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συ σταση ς τόυς εκδι δόνται με βα ση την ισχυ όυσα νόμόθεσι α της χω ρας πόυ 
ει ναι εγκατεστημε να, από  την όπόι α και εκδι δεται τό σχετικό  πιστόπόιητικό . 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλό γόυς η  
διαθε τόυν πιστόπόι ηση από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται με τα 
ευρωπαι κα  πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα  την ε ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ 
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες 
αρχε ς πιστόπόιητικό  εγγραφη ς εκδιδό μενό από  την αρμό δια αρχη  η  τό 
πιστόπόιητικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης.  
Στα πιστόπόιητικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγητικα  βα σει των όπόι ων ε γινε η 
εγγραφη  των εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σημό κατα λόγό η  η πιστόπόι ηση 
και η κατα ταξη στόν εν λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενη εγγραφη  στόυς επι σημόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς 
όργανισμόυ ς η  τό πιστόπόιητικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ησης, 
συνιστα  τεκμη ριό καταλληλό τητας ό σόν αφόρα  τις απαιτη σεις πόιότικη ς επιλόγη ς, 
τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σημός κατα λόγός η  τό πιστόπόιητικό .  
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλό γόυς 
απαλλα σσόνται από  την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόυ 
αναφε ρόνται στό πιστόπόιητικό  εγγραφη ς τόυς.  
 
(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν υπόβα λλόυν 
«Ενημερό τητα Πτυχι όυ»  εν ισχυ , απαλλα σσόνται από  την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των 
δικαιόλόγητικω ν cxxii: 
- από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυ σας για τόν Πρό εδρό 
και Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόληπτικη ς επιχει ρησης.  Για τα λόιπα  με λη τόυ Δ.Σ 
της εταιρει ας, θα πρε πει να υπόβληθει  αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ, 
καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δεν καλυ πτόνται από  την Ενημερό τητα Πτυχι όυ.  
- φόρόλόγικη  και ασφαλιστικη  ενημερό τητα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ σας. cxxiii 
- τα πιστόπόιητικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) 
της παρόυ σας υπό  την πρόυ πό θεση ό μως ό τι καλυ πτόνται πλη ρως (ό λες όι 
πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από  την Ενημερό τητα Πτυχι όυ.  
- τό πιστόπόιητικό  από  τό αρμό διό επιμελητη ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  
τόυ α ρθρόυ 22. Α.4. (θ).cxxiv 
- τό πιστόπόιητικό  της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μετόχω ν τόυ 
α ρθρόυ 23.3. (στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ησης  της εργόληπτικη ς επιχει ρησης.  
   
Σε περι πτωση πόυ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγητικα  ε χει λη ξει, 
πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  δικαιόλόγητικό  εν ισχυ . Εφό σόν στην Ενημερό τητα 
Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρητα  ό τι τα στελε χη τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι 
ασφαλιστικω ς ενη μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν της 
Ενημερό τητας Πτυχι όυ, ασφαλιστικη  ενημερό τητα για τα στελε χη αυτα .  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων 
φορέων (δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στηριχθει  στις ικανό τητες 
α λλων φόρε ων, η από δειξη ό τι θα ε χει στη δια θεση  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, 
γι νεται με την υπόβόλη   σχετικόυ  συμφωνητικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  
αυτό . 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς 
ηλεκτρόνικόυ ς υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς»  
(β)  υπόφα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » 
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» πρε πει, επι  πόινη  
απόκλεισμόυ , να περιε χειcxxv τα ακό λόυθα: 
 - α) τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) την εγγυ ηση συμμετόχη ς, τόυ α ρθρόυ 15 της παρόυ σας. 
 
24.3 Ο ηλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμικη  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψηφιακα  
υπόγεγραμμε νό αρχει ό pdf, τό όπόι ό παρα γεται από  τό υπόσυ στημα, αφόυ  
συμπληρωθόυ ν καταλλη λως όι σχετικε ς φό ρμες.   
 
24.4 Στην περι πτωση πόυ με την πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιωτικα  ε γγραφα, αυτα  
γι νόνται απόδεκτα  ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) 
ει τε και σε απλη  φωτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνη δη λωση, στην όπόι α 
βεβαιω νεται η ακρι βεια  τόυς και η όπόι α φε ρει υπόγραφη  μετα  την ε ναρξη της 
διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης (η τόι μετα  την ημερόμηνι α ανα ρτησης της πρόκη ρυξης 
της συ μβασης στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxxvi. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στην πρόσφόρα  τόυ τό τμη μα της 
συ μβασης πόυ πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφη  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και 
τόυς υπεργόλα βόυς πόυ πρότει νει. 
 
25.2. Η τη ρηση των υπόχρεω σεων της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  
υπεργόλα βόυς δεν αι ρει την ευθυ νη τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 
 
25.3. Δεν πρόβλε πεται αμόιβη  κατευθει αν σε υπεργόλα βό για την εκτε λεση τόυ ε ργόυ 
cxxvii 
 
25.4 Η αναθε τόυσα αρχη : 
α) επαληθευ ει υπόχρεωτικα  τη συνδρόμη  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α της 
παρόυ σας για τόυς υπεργόλα βόυς και ό τι διαθε τόυν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για την 
εκτε λεση τόυ ε ργόυ πόυ αναλαμβα νόυνcxxviii συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 
4412/2016, με τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστη σει ε ναν 
υπεργόλα βό, ό ταν από  την ως α νω επαλη θευση πρόκυ πτει ό τι συντρε χόυν λό γόι 
απόκλεισμόυ  τόυ και ό τι δεν καλυ πτει τα αντι στόιχα πρόσό ντα για την εκτε λεση τόυ 
ε ργόυ πόυ αναλαμβα νει συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 

26.1 Τό ε ργό αναφε ρεται στό Τεχνικό  Πρό γραμμα τόυ Δη μόυ για τό ε τός 2020 
πόυ εγκρι θηκε με τη με αρ. 171/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤΩΚΑ-ΣΚ6) από φαση Δημότικόυ  
Συμβόυλι όυ Νι καιας – Αγ. Ι. Ρε ντη. 
 
26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστη σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  
Συ μβόυλό. Ο Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει την υπόχρε ωση να διευκόλυ νει τις 
δραστηριό τητες τόυ Τεχνικόυ  Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από  τη συμβατικη  σχε ση 
της Υπηρεσι ας με αυτό ν. 
 
26.3...........................................................................................cxxix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Ο Δήμαρχος 

                                                                     Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη  

 

 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  
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i    Για την έννόια των “κάτω των όρίων” δημόσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρό 2 παρ. 1 περ.  

29  τόυ ν.   4412/2016.  

ii Συμπληρω νόνται τα στόιχει α της αναθε τόυσας αρχη ς. Επισημαι νεται ό τι όι 
αναθε τόντες φόρει ς δυ νανται να χρησιμόπόιόυ ν τό παρό ν τευ χός διακη ρυξης για τις 
συμβα σεις πόυ αναθε τόυν συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ Βιβλι όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

iii Αναγρα φεται ό κωδικό ς ταυτόπόι ησης της διατιθε μενης πι στωσης (π.χ. κωδικό ς 
ενα ριθμόυ ε ργόυ στό ΠΔΕ η  κωδικό ς πι στωσης τόυ τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ 
φόρε α υλόπόι ησης). Σε περι πτωση συγχρηματόδότόυ μενων ε ργων από  πό ρόυς της 
Ευρωπαι κη ς Ένωσης, αναγρα φεται και ό τι τλός τόυ Επιχειρησιακόυ  Πρόγρα μματός 
τόυ ΕΣΠΑ η  α λλόυ συγχρηματόδότόυ μενόυ από  πό ρόυς ΕΕ πρόγρα μματός στό 
πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δημόπρατόυ μενό ε ργό. 

iv Συμπληρω νεται η επωνυμι α της αναθε τόυσας αρχη ς. 
v     Mε σω της λειτόυργικό τητας ''Επικόινωνι α'' τόυ υπόσυστη ματός 
vi  Πρβ. α ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκη ρυξη συ μβασης περιλαμβα νει κατ' 

ελα χιστόν τις πληρόφόρι ες πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Γ΄ τόυ Παραρτη ματός V τόυ 
Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ό τι, με χρι την ε κδόση 
τυπόπόιημε νόυ εντυ πόυ πρόκη ρυξης συ μβασης για συμβα σεις κα τω των όρι ων, όι 
αναθε τόυσες αρχε ς, μπόρόυ ν να χρησιμόπόιόυ ν τό αντι στόιχό τυπόπόιημε νό ε ντυπό 
“Πρόκη ρυξη Συ μβασης”, αντλω ντας τό από  τη διαδρόμη   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμόρφω νόντα ς τό αναλό γως. 

vii Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρόνική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφέρει τη δύνατότητα 
ηλεκτρόνικής σύνταξης και διαχείρισης τόυ Τυπόπόιημένόυ Εντύπόυ Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπόρείτε να δείτε τη σχετική ανακόίνωση στη Διαδικτυακή 
Πύλη τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω 
υπηρεσίας για τη σύνταξη τόυ ΤΕΥΔ είναι πρόαιρετική για τις αναθέτόυσες αρχές και 
τόυς όικόνόμικόύς φόρείς, καθώς εξακόλόυθόύν να εχόυν τη δυνατότητα να 
διαμόρφώσόυν τό .doc αρχείό πόυ είναι διαθέσιμό στην ιστόσελίδα της Αρχής στη 
διαδρόμή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-
egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-
synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

viii Η περι πτωση ι) συμπληρω νεται και περιλαμβα νεται στη Διακη ρυξη, εφό σόν η 
αναθε τόυσα αρχη  πρόβλε πει υπόδει γματα εγγρα φων πρός υπόβόλη  από  τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, π.χ εγγυητικω ν επιστόλω ν. 

ix Συμπληρω νόνται τυχό ν α λλα ε γγραφα συ μβασης η  τευ χη πόυ η αναθε τόυσα αρχη  
κρι νει αναγκαι α με σκόπό  να περιγρα ψει η  να πρόσδιόρι σει στόιχει α της συ μβασης η  
της διαδικασι ας συ ναψης. 

x Όταν ει ναι αδυ νατό να παρασχεθει  ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  
πρό σβαση σε όρισμε να ε γγραφα της συ μβασης μπόρει  να περιληφθει  στό παρό ν 
α ρθρό της διακη ρυξης πρό βλεψη ό τι τα σχετικα  ε γγραφα της συ μβασης θα διατεθόυ ν 
με με σα α λλα πλην των ηλεκτρόνικω ν (ό πως τό ταχυδρόμει ό η  α λλό κατα λληλό με σό 
η  συνδυασμό ς ταχυδρόμικω ν η  α λλων καταλλη λων με σων και ηλεκτρόνικω ν με σων). 
Στην περι πτωση αυτη   πρότει νεται η ακό λόυθη διατυ πωση: «Τα ακό λόυθα ε γγραφα 
της συ μβασης ........................... διατι θενται από  …………………………., όδό ς …………………, 
πληρόφόρι ες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερό μενόι μπόρόυ ν ακό μα, να 
λα βόυν γνω ση των παρακα τω εγγρα φων της συ μβασης ……, στα γραφει α της 
αναθε τόυσας αρχη ς κατα  τις εργα σιμες ημε ρες και ω ρες.» 

xi Όταν δεν μπόρει  να πρόσφερθει  ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρόνικη  
πρό σβαση σε όρισμε να ε γγραφα της συ μβασης, διό τι η αναθε τόυσα αρχη  πρότι θεται 
να εφαρμό σει την παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφε ρόνται, στό παρό ν 
α ρθρό της διακη ρυξης, τα με τρα πρόστασι ας τόυ εμπιστευτικόυ  χαρακτη ρα των 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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πληρόφόριω ν, τα όπόι α απαιτόυ νται, και τόν τρό πό με τόν όπόι ό ει ναι δυνατη  η 
πρό σβαση στα σχετικα  ε γγραφα.  Ενδεικτικα , λ.χ., η αναθε τόυσα αρχη  θα μπόρόυ σε 
να αναφε ρει ό τι: “Ο όικόνόμικό ς φόρε ας αναλαμβα νει την υπόχρε ωση να τηρη σει 
εμπιστευτικα  και να μη γνωστόπόιη σει σε τρι τόυς (συμπεριλαμβανόμε νων των 
εκπρόσω πων τόυ ελληνικόυ  και διεθνόυ ς Τυ πόυ), χωρι ς την πρόηγόυ μενη ε γγραφη 
συγκατα θεση της Αναθε τόυσας Αρχη ς, τα ανωτε ρω ε γγραφα η  πληρόφόρι ες πόυ 
πρόκυ πτόυν από  αυτα . Οι όικόνόμικόι  φόρει ς διασφαλι ζόυν την τη ρηση των 
απαιτη σεων αυτω ν από  τό πρόσωπικό  τόυς, τόυς υπεργόλα βόυς τόυς και κα θε α λλό 
τρι τό πρό σωπό πόυ χρησιμόπόιόυ ν κατα  την ανα θεση η  εκτε λεση της συ μβασης. Για 
τόν σκόπό  αυτό , κατα  την παραλαβη  των εγγρα φων της συ μβασης, υπόβα λλει 
υπευ θυνη δη λωση τόυ ν. 1599/1986 με την όπόι α δηλω νει τα ανωτε ρω”. 

xii  Συμπληρω νεται από  την Αναθε τόυσα Αρχη  με σαφη νεια συγκεκριμε νη ημερόμηνι α 
( “εγκαι ρως, η τόι ως την... ), πρός απόφυγη  όιασδη πότε συ γχυσης και αμφιβόλι ας. 

xiii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της πρόθεσμίας τόυ άρθρόυ 14 της 

παρόύσας.Σε περίπτωση πόυ η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η πρόηγόύμενη αυτής 

εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρό 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 

Β'). 

xiv  Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xv   Σε περι πτωση εφαρμόγη ς της διαδικασι ας τόυ α ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ 

ν. 4412/2016 “Ελευ θερη συμπλη ρωση τιμόλόγι όυ”, όι αναθε τόυσες αρχε ς 
περιλαμβα νόυν στην εν λό γω περι πτωση  (στ) αναφόρα  για την υπόβόλη  τόυ 
σχετικόυ  τιμόλόγι όυ. 

xvi   Πρβ. α ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ.8 
υπόπαρ. β. τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιη θηκε από  τό α ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 
4609/2019. 

xvii   Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ 
τόυ ν. 4605/2019 και τό α ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειω νεται ό τι η 
πρόθεσμι α των 10 ημερω ν πόυ αναγρα φεται στό παρό ν σημει ό αφόρα  μό νό τόν χρό νό 
υπόγραφη ς της ΥΔ και σε καμι α περι πτωση δεν συνδε εται με την συνόλικη  πρόθεσμι α 
υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν με την ε ννόια ό τι όι όικόνόμικόι  φόρει ς ε χόυν τη 
δυνατό τητα να υπόβα λλόυν την πρόσφόρα  τόυς όπότεδη πότε κατα  την ως α νω 
πρόθεσμι α. 

xviii Επισημαι νεται ό τι, ως πρός τις πρόθεσμι ες  για την όλόκλη ρωση των ενεργειω ν της 
Επιτρόπη ς Διενε ργειας Διαγωνισμόυ  ισχυ όυν τα όριζό μενα στό α ρθρό 221Α τόυ ν. 
4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 και 
τρόπόπόιη θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019 

xix   Πρβ α ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 ό πως πρόστε θηκε με την παρ. 28 τόυ 
α ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιη θηκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019 

xx  Επισημαι νεται ό τι αν η αναθε τόυσα αρχη  θεωρη σει ό τι πρόσφόρε ς φαι νόνται 
ασυνη θιστα χαμηλε ς, απαιτει  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξηγη σόυν την τιμη  η  
τό κό στός πόυ πρότει νόυν στην πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστικη ς πρόθεσμι ας, 
κατα  ανω τατό ό ριό δε κα ημερω ν από  την κόινόπόι ηση της σχετικη ς πρό σκλησης. 
Στην περι πτωση αυτη  εφαρμό ζόνται τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016. 

xxi  Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 
παρ. 12 περ. α τόυ ν. 4605/19. 

xxii Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 
19 τόυ ν. 4497/2017 (Α 171).  

xxiii Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστα θηκε με τό α ρθρό 43 
παρ. 12 περ. β τόυ ν. 4605/19. 

xxiv Με την επιφυ λαξη των παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λη ψη 
επανόρθωτικω ν με σων ). 

xxv Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 
12 περ. γ τόυ ν. 4605/19. 
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xxvi Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 

13 περ. β τόυ ν. 4605/19. 
xxvii Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 

13 περ. γ τόυ ν. 4605/19. 
xxviii Η από φαση κατακυ ρωσης κόινόπόιει ται στόν πρόσωρινό  ανα δόχό: 1) στην 

περι πτωση υπόβόλη ς  υπευ θυνης δη λωσης, μετα  τόν ε λεγχό αυτη ς και τη διαπι στωση 
της όρθό τητα ς της από  την Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  κατα  τό α ρθρό 4.2 ε' πρω τό 
εδα φιό, και 2) στην περι πτωση πόυ δεν απαιτει ται η υπόβόλη  υπευ θυνης δη λωσης, 
μετα  την όλόκλη ρωση τόυ ελε γχόυ των δικαιόλόγητικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ 
κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 α' ε ως δ' της παρόυ σας και την α πρακτη πα ρόδό της 
πρόθεσμι ας α σκησης πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς. 

xxix   Πρβλ. άρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43 παρ. 

13 περ. δ τόυ ν. 4605/19. 

xxx Πρβλ. παρ. 7 τόυ άρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθηκε με τό άρθρό 43 
παρ. 4 τόυ ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρό 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-
2017.  

xxxi Πρβλ. α ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016. 
xxxii Πρβ. α ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 41 

τόυ ν. 4605/2019. 
xxxiii Πρβλ. α ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
xxxiv  Πρβ. α ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε από  τό α ρθρό 43 

παρ. 42 τόυ ν. 4605/2019. 
xxxv Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 1 ε ως 3 τόυ ν. 4412/2016. 
xxxvi Πρβ. α ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε από  τό α ρθρό 43 παρ. 

45 τόυ ν. 4605/2019 
xxxvii  Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόι ηθηκε με τό α ρθρό 107 

περ. 14 τόυ ν. 4497/2017 (Α 171).  
xxxviii Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για συγχρηματόδότόυ μενό ε ργό από  πό ρόυς της 

Ευρωπαι κη ς Ένωσης. 
xxxix Τι θεται μό νό εφό σόν επιλεγει  η διενε ργεια κλη ρωσης για τη συγκρό τηση 

συλλόγικω ν όργα νων. 
xl Από  1-1-2017 τι θεται σε ισχυ  τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόι ό με τό α ρθρό 13 

καταργει  τό π.δ 113/2010. 
xli Τι θεται μό νό ό ταν εκ τόυ συμβατικόυ  πόσόυ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι ς ΦΠΑ), πρόκυ πτει 

υπόχρε ωση όνόμαστικόπόπι ησης των μετόχω ν των Α.Ε. 
xlii Νό μόι, ΠΔ και υπόυργικε ς απόφα σεις πόυ εκδι δόνται μετα  την ε ναρξη της διαδικασι ας 

συ ναψης της συ μβασης συ μφωνα με τό α ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυ ν 
με ρός τόυ εφαρμόστε όυ θεσμικόυ  πλαισι όυ της. 

xliii Όταν πρό κειται για συγχρηματόδότόυ μενό από  την Ε.Ε. ε ργό, τόυ τό να αναγρα φεται 
στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακη ρυξη και ειδικό τερα να αναγρα φεται ό τι τλός της Πρα ξης και τόυ 
Επιχειρησιακόυ  Πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό 
δημόπρατόυ μενό ε ργό, καθω ς και τα πόσόστα  συγχρηματόδό τησης της δαπα νης τόυ 
ε ργόυ από  εθνικόυ ς και ενωσιακόυ ς πό ρόυς (με αναφόρα  στό διαρθρωτικό  ταμει ό). 
Επι σης, η σχετικη  συμπλη ρωση ακόλόυθει  τη διακριτη  όρόλόγι α Συλλόγικε ς 
Απόφα σεις ( ΣΑ ) ε ργων  η  ΚΑΕ, ανα λόγα την πηγη  χρηματόδό τησης (ΠΔΕ η  Τακτικό ς 
πρόυ πόλόγισμό ς). Για τό ζη τημα της  ανα ληψης δαπανω ν δημόσι ων επενδυ σεων,  βλ. 
και α ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016. 

xliv Οι κρατη σεις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα με τόν φόρε α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ. 
xlv  Πρβλ. α ρθρό 4 παρ. 3 ε βδόμό εδα φιό τόυ ν. 4013/2011, ό πως αντικαταστα θηκε από  

τό α ρθρό 44 τόυ ν. 4605/2019. 
xlvi  Ή/και η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , κατα  περι πτωση (πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ 

της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
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xlvii   Πρβλ. όμόι ως πρόηγόυ μενη υπόσημει ωση. 
xlviii  Συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα ληψη υπόχρεω σεων από  

τόυς διατα κτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρυ ξεις, όι απόφα σεις ανα θεσης και όι συμβα σεις 
πόυ συνα πτόνται για λόγαριασμό  των φόρε ων Γενικη ς Κυβε ρνησης αναφε ρόυν 
απαραι τητα τόν αριθμό  και τη χρόνόλόγι α της από φασης ανα ληψης υπόχρε ωσης, τόν 
αριθμό  καταχω ριση ς της στα λόγιστικα  βιβλι α τόυ όικει όυ φόρε α, καθω ς και τόν 
αριθμό  της από φασης ε γκρισης της πόλυετόυ ς ανα ληψης σε περι πτωση πόυ η δαπα νη 
εκτει νεται σε περισσό τερα τόυ ενό ς όικόνόμικα  ε τη.". Επι σης, συ μφωνα με τό α ρθρό 
12 παρ. 2 γ) τόυ ι διόυ π.δ : “Διακηρυ ξεις, ό πόυ απαιτει ται, και απόφα σεις ανα θεσης 
πόυ εκδι δόνται και συμβα σεις πόυ συνα πτόνται από  φόρει ς της Γενικη ς Κυβε ρνησης 
ει ναι α κυρες, εφό σόν δεν ε χει πρόηγηθει  αυτω ν η ε κδόση της από φασης ανα ληψης 
υπόχρε ωσης τόυ α ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ παρό ντός. "Πρβλ. και α ρθρό 5 τόυ ως α νω 
διατα γματός “Ανα ληψη δαπανω ν δημόσι ων επενδυ σεων”. 

xlix  Σε περι πτωση πόυ περιλαμβα νόνται τυχό ν δικαιω ματα πρόαι ρεσης, διαμόρφω νεται 
αναλό γως η εκτιμω μενη αξι α της συ μβασης (πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης) και τό 
παρό ν α ρθρό (πρβ. α ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016). 

l Τό πόσό  των απρό βλεπτων δαπανω ν επαναυ πόλόγι ζεται κατα  την υπόγραφη  της 
συ μβασης, ανα λόγα με την πρόσφερθει σα ε κπτωση, ω στε να διατηρει ται η εν λό γω 
πόσόστιαι α αναλόγι α τόυ 15% επι  της δαπα νης εργασιω ν με ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με την 
παρα γραφό 3 τόυ α ρθρόυ 156 ν. 4412/2016.  

li Πρβλ. α ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016. 
lii Η αναθε τόυσα αρχη  διαμόρφω νει τό παρό ν σημει ό της διακη ρυξης, ανα λόγα με τό αν 

απόφασι σει να υπόδιαιρε σει τη συ μβαση σε περισσό τερα τμη ματα/ε ργα η  ό χι, η τόι 
να τα αναθε σει ως ενιαι ό συ νόλό. Στην περι πτωση πόυ επιλε ξει να μην υπόδιαιρε σει 
σε τμη ματα, αναφε ρει, στό παρό ν σημει ό της διακη ρυξης, τόυς βασικόυ ς λό γόυς της 
από φαση ς της αυτη ς (πρβλ. α ρθρό 59 τόυ ν. 4412/2016). 

liii  ό πως συμπληρω θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019 
liv Μπόρει  η ε ναρξη της πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόυ χα ρη δεν 

πρόβλε πεται η α μεση ε ναρξη των εργασιω ν (α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lv Με την επιφυ λαξη της επό μενης υπόσημει ωσης. 
lvi  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρει  να επιτρε πόυν την υπόβόλη  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν 

και στην περι πτωση αυτη  πρόσαρμό ζεται αντιστόι χως τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόυ 
ν. 4412/2016 ). 

lvii  Τό πόσόστό  της εγγυ ησης συμμετόχη ς δεν μπόρει  να υπερβαι νει τό 2% της 
εκτιμω μενης αξι ας της συ μβασης, χωρι ς τό Φ.Π.Α., με ανα λόγη στρόγγυλόπόι ηση μη 
συνυπόλόγιζόμε νων των δικαιωμα των πρόαι ρεσης και παρα τασης της συ μβασης 
(Πρβ α ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, ό πως τρόπόπόιη θηκε με την παρ. 5α τόυ  α ρθρόυ 43 ν. 
4605/2019 (Α’ 52). 

lviii Πρβ. α ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε  με την περ. 4 τόυ 
α ρθρόυ 107 τόυ ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ τόυ α ρθρόυ 43 
τόυ ν. 4605/2019  

lix Εφό σόν συντρε χει περι πτωση, κατα  τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό τε 
μνημόνευ όνται και όι απαραι τητες λεπτόμε ρειες.  

lx Συμπληρω νεται αν πρόβλε πεται η  ό χι η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς.  Συ μφωνα με την 
παρα γραφό 10 εδ. α τόυ α ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (ό πως πρόστε θηκε με την παρ. 
3 τόυ α ρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτω σεις συγχρηματόδότόυ μενων 
δημό σιων ε ργων στις διακηρυ ξεις υπόχρεωτικα  περιλαμβα νεται δυνατό τητα 
χόρη γησης πρόκαταβόλη ς. Η υπόχρε ωση αυτη  εξακόλόυθει  να ισχυ ει και για τα 
πρόγρα μματα της περιό δόυ 2014-2020 δυνα μει της παρ. 15 τόυ α ρθρόυ 59 τόυ ν. 
4314/2014. 

lxi Εφό σόν πρόβλε πεται πρόκαταβόλη  συμπληρω νόνται όι ό ρόι για την εγγυητικη  
επιστόλη  πρόκαταβόλη ς. Επισημαι νεται ό τι η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καλυ πτει και 
την παρόχη  ισό πόσης πρόκαταβόλη ς πρός τόν ανα δόχό, χωρι ς να απαιτει ται η 
κατα θεση εγγυ ησης πρόκαταβόλη ς. Στην περι πτωση πόυ με την παρόυ σα όρι ζεται  
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μεγαλυ τερό υ ψός πρόκαταβόλη ς (πχ 15%), αυτη  λαμβα νεται με την κατα θεση από  
τόν ανα δόχό εγγυ ησης πρόκαταβόλη ς πόυ θα καλυ πτει τη διαφόρα  μεταξυ  τόυ πόσόυ  
της εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης και τόυ πόσόυ  της καταβαλλό μενης πρόκαταβόλη ς 
(παρ. 1 δ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016). 

lxii  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να ζητόυ ν από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρα σχόυν 
«Εγγυ ηση καλη ς λειτόυργι ας» για την απόκατα σταση των ελαττωμα των πόυ 
ανακυ πτόυν η  των ζημιω ν πόυ πρόκαλόυ νται από  δυσλειτόυργι α των ε ργων κατα  την 
περι όδό εγγυ ησης καλη ς λειτόυργι ας, εφό σόν πρόβλε πεται στα ε γγραφα της 
συ μβασης. Τό υ ψός της εγγυ ησης καλη ς λειτόυργι ας συμπληρω νεται σε συγκεκριμε νό 
χρηματικό  πόσό .  Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς λειτόυργι ας περιλαμβα νόυν κατ’ 
ελα χιστόν τα αναφερό μενα στην παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, 
τόν αριθμό  και τόν τι τλό της σχετικη ς συ μβασης. 

lxiii Τα γραμμα τια συ στασης χρηματικη ς παρακαταθη κης τόυ Ταμει όυ Παρακαταθηκω ν 
και Δανει ων, για την παρόχη  εγγυη σεων συμμετόχη ς και καλη ς εκτε λεσης 
(εγγυόδότικη  παρακαταθη κη) συστη νόνται συ μφωνα με την ειδικη  νόμόθεσι α πόυ  
διε πει αυτό  και ειδικό τερα βα σει τόυ α ρθρόυ 4 τόυ π.δ της 30 Δεκεμβρι όυ 1926/3 
Ιανόυαρι όυ 1927 (“Περι  συστα σεως και απόδό σεως παρακαταθηκω ν και 
καταθε σεων παρα  τω Ταμει ω Παρακαταθηκω ν και Δανει ων”). Πρβλ. Τό με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ε γγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

lxiv Πρβλ. και τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1.ζ. της παρόυ σας, ως πρός τις 
εγγυη σεις συμμετόχη ς. 

lxv  Η ελα χιστη πρόθεσμι α παραλαβη ς των πρόσφόρω ν καθόρι ζεται συ μφωνα με τό 
α ρθρό  121 όυ ν. 4412/2016, ό πως αυτό  τρόπόπόιη θηκε με την παρ. 19 τόυ α ρθρόυ 
43 τόυ ν. 4605/2019 . 

lxvi Πρότει νεται όι αναθε τόυσες αρχε ς να όρι ζόυν την ημερόμηνι α ηλεκτρόνικη ς 
απόσφρα γισης των πρόσφόρω ν μετα  την παρε λευση τριω ν εργασι μων ημερω ν από  
την καταληκτικη  ημερόμηνι α υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν, πρόκειμε νόυ να ε χει 
πρόσκόμιστει  από  τόυς συμμετε χόντες και η πρωτό τυπη εγγυ ηση συμμετόχη ς, 
συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 3.5. περ. β της παρόυ σας. 

lxvii Ορι ζεται ό χρό νός από  την Αναθε τόυσα Αρχη  κατ΄ εκτι μηση των ιδιαιτερότη των της 
διαδικασι ας. Για τόν καθόρισμό  τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 
παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 

lxviii  Πρβ. υπόσημει ωση για πρόκη ρυξη συ μβασης στό α ρθρό 2.1 της παρόυ σας. 
lxix Συ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α ρθρόυ 377 καθω ς και τις 

παρ. 11 και 12 α ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθει  η υπόχρε ωση δημόσι ευσης 

πρόκη ρυξης συ μφωνα με τις παρ. 7 και 8 α ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 με χρι την  

31/12/2017 σε δυ ό ημερη σιες εφημερι δες και στόν περιφερειακό  και τόπικό  τυ πό 

με χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενό τητα Δ της εγκυκλι όυ με αριθ. Ε. 16/2007 της 

ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lxx Πρβλ. α ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφό σόν η αναθε τόυσα αρχη  επιλε ξει τη διαβόυ λευση 

επι  των δημόσιευμε νων εγγρα φων της συ μβασης συ μφωνα πρός τα όριζό μενα στό 
α ρθρό 68 ν. 4412/2016, συμπληρω νεται τό α ρθρό 20Α κατ΄ αντιστόιχι α με τό α ρθρό 
20Α τόυ τευ χόυς διακη ρυξης συ μβασης ε ργόυ με αξιόλό γηση μελε της 
(μελετόκατασκευη )  

lxxi Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν 
μπόρόυ ν να καλόυ ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ.  

lxxii  Κατ’ αντιστόιχι α με τα όυσιω δη χαρακτηριστικα  τόυ ε ργόυ συ μφωνα με τό α ρθρό 11 
της παρόυ σας (αναφε ρεται η κατηγόρι α η  όι κατηγόρι ες στις όπόι ες εμπι πτει τό ε ργό 
συ μφωνα με τό α ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικό τερόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 
76 ν. 4412/2016). 

lxxiii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
lxxiv Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκε με τό α ρθρό 107 

περ. 6 τόυ ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές πρέπει να 
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πρόσαρμόζόυν τό σχετικό πεδίό τόυ Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της 
αναφόράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδόμένης της ως άνω 
νόμόθετικής μεταβόλής, να θέτόυν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 
η δε σχετική δήλωση τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ αφόρά μόνό σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές απόφάσεις. 

lxxv Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 τελευται α δυ ό εδα φια τόυ ν. 4412/2016, ό πως 
τρόπόπόιη θηκαν με τό α ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

lxxvi Πρβ. α ρθρό 73 παρ. 2 περι πτωση γ τόυ ν. 4412/2016 , η όπόι α πρόστε θηκε με τό 
α ρθρό 39 τόυ ν. 4488/2017. 

lxxvii  Επισημαι νεται ό τι η εν λό γω πρό βλεψη για παρε κκλιση από  τόν υπόχρεωτικό  
απόκλεισμό   απότελει  δυνατό τητα της αναθε τόυσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 
τόυ ν. 4412/2016). Σε περι πτωση πόυ δεν επιθυμει  να πρόβλε ψει τη σχετικη  
δυνατό τητα, η αναθε τόυσα αρχη  διαγρα φει την  παρα γραφό αυτη . 

lxxviii Επισημαι νεται ό τι  η εν λό γω πρό βλεψη για παρε κκλιση από  τόν υπόχρεωτικό  
απόκλεισμό   απότελει  δυνατό τητα της αναθε τόυσας αρχη ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 
τόυ ν. 4412/2016). Σε περι πτωση πόυ δεν επιθυμει  να πρόβλε ψει τη σχετικη  
δυνατό τητα, η αναθε τόυσα αρχη  διαγρα φει την παρα γραφό  αυτη . 

lxxix  Οι λό γόι της παραγρα φόυ 22.Α.4. απότελόυ ν δυνητικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ  
συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνε πεια, η αναθε τόυσα αρχη  
δυ ναται να επιλε ξει ε ναν, περισσό τερόυς, ό λόυς η  ενδεχόμε νως και κανε ναν από  τόυς 
λό γόυς απόκλεισμόυ  συνεκτιμω ντας τα ιδιαι τερα χαρακτηριστικα  της υπό  ανα θεση 
συ μβασης (εκτιμω μενη αξι α αυτη ς, ειδικε ς περιστα σεις κλπ), με σχετικη  πρό βλεψη 
στό παρό ν σημει ό της διακη ρυξης.  

lxxx  Σημειω νεται ό τι ό ανωτε ρω εθνικό ς λό γός απόκλεισμόυ  τι θεται στη διακη ρυξη μό νό 
για συμβα σεις ε ργων πρόυ πόλόγισμόυ  εκτιμω μενης αξι ας ανω τερης τόυ 1.000.000,00 
ευρω   και στην περι πτωση αυτη  συμπληρω νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ  

lxxxi  Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η όπόι α πρόστε θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 9 
τόυ ν. 4497/2017. Επι σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφό της Αρχη ς 
(ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα  με την από φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι όυ 2018 στην 
υπό θεση C-124/2017 Vossloh, ιδι ως σκε ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

lxxxii  Υπενθυμι ζεται ό τι  αναφόρα  στην παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νει μό νό στην 
περι πτωση πόυ η Αναθε τόυσα Αρχη  επιλε ξει κα πόιόν από  τόυς δυνητικόυ ς λό γόυς 
απόκλεισμόυ . 

lxxxiii  Επισημαι νεται ό τι ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς επιλόγη ς, πλην της 
καταλληλό τητας για την α σκηση επαγγελματικη ς δραστηριό τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε 
συνδυασμό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), ει ναι πρόαιρετικα  για την αναθε τόυσα 
αρχη  και πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγα με τό αντικει μενό της συ μβασης 
(α ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτωση, πρε πει να διαμόρφω νόνται 
κατα  τρό πό, ω στε να μην περιόρι ζεται δυσανα λόγα η συμμετόχη  των 
ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν φόρε ων στόυς διαγωνισμόυ ς. Κατα  τό στα διό τόυ 
πρόσδιόρισμόυ  των κριτηρι ων καταλληλό τητας των υπόψηφι ων, ει ναι αναγκαι ό να 
τηρόυ νται από  τις αναθε τόυσες αρχε ς, όι θεμελιω δεις ενωσιακε ς αρχε ς, ιδι ως η αρχη  
της ι σης μεταχει ρισης των συμμετεχό ντων, της απόφυγη ς των διακρι σεων, της 
διαφα νειας και της ανα πτυξης τόυ ελευ θερόυ ανταγωνισμόυ . Τα κριτη ρια επιλόγη ς 
τόυ α ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξετα ζόνται κατα  τη διαδικασι α ελε γχόυ της καταλληλό τητας 
τόυ πρόσφε ρόντός να εκτελε σει τη συ μβαση (κριτη ρια “on/off”).  

lxxxiv  Επισημαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν μπόρόυ ν να καλόυ ν συγκεκριμε νες 
τα ξεις/ πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχυ όυν δυνα μει τόυ 
α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 
2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και α ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, ό πως 
αντικαταστα θηκε με τό α ρθρό 119 παρ. 5 περ. η' τόυ ν. 4472/2017). 

lxxxv Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτη σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι 
όι όικόνόμικόι  φόρει ς διαθε τόυν την αναγκαι α όικόνόμικη  και χρηματόδότικη  
ικανό τητα για την εκτε λεση της συ μβασης. Όλες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται 
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και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό της συ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 
τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό γω απαιτη σεις 
καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σημει ό, χωρι ς παραπόμπη  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ 
ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτωση και με χρι την κατα ργηση των α ρθρων 80 ε ως 110 τόυ ν. 
3669/2008 και την ε ναρξη ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, 
επισημαι νεται ό τι, εφό σόν η αναθε τόυσα αρχη  επιλε ξει την παραπόμπη  σε 
τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό  των απαιτη σεων για τις 
εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικε ς επιχειρη σεις, πρε πει να περιγρα ψει 
αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτη σεις και για τις αλλόδαπε ς εργόληπτικε ς 
επιχειρη σεις. 

lxxxvi Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτη σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι 
όι όικόνόμικόι  φόρει ς διαθε τόυν την αναγκαι α τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανό τητα 
για την εκτε λεση της συ μβασης. Όλες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι 
ανα λόγες με τό αντικει μενό της συ μβασης (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό 
και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό γω απαιτη σεις καταρχα ς καθόρι ζόνται 
περιγραφικα  στό παρό ν σημει ό, χωρι ς παραπόμπη  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ η  
βαθμι δες/κατηγόρι ες τόυ ΜΕΚ. Σε κα θε περι πτωση και με χρι την κατα ργηση των 
α ρθρων 80 ε ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και την ε ναρξη ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 
παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισημαι νεται ό τι,  εφό σόν η αναθε τόυσα αρχη  επιλε ξει την 
παραπόμπη  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ η  βαθμι δες/κατηγόρι ες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν 
καθόρισμό  των απαιτη σεων για τις εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόληπτικε ς 
επιχειρη σεις (πχ. στελε χωση), πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες 
απαιτη σεις και για τις αλλόδαπε ς εργόληπτικε ς επιχειρη σεις.  

lxxxvii Πρόαιρετικη  επιλόγη : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτικη  ευχε ρεια της 
αναθε τόυσας αρχη ς και συμπληρω νεται συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. 
Επισημαι νεται ό τι ό λες όι απαιτη σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με 
τό αντικει μενό της συ μβασης (α ρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

lxxxviii  Τό εδα φιό αυτό  πρόστι θεται κατα  την κρι ση της αναθε τόυσας αρχη ς συ μφωνα 
με τό α ρθρό 78 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α λλως διαγρα φεται. 

lxxxix  Πρόαιρετικη  επιλόγη . Συ μφωνα με τό α ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στην 
περι πτωση συμβα σεων ε ργων όι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να απαιτόυ ν την 
εκτε λεση όρισμε νων κρι σιμων καθηκό ντων απευθει ας από  τόν ι διό τόν πρόσφε ρόντα 
( πρόαιρετικη  σημει ωση τόυ ανωτε ρω εδαφι όυ). 

xc Ως πρός τόν τρό πό υπόβόλη ς των απόδεικτικω ν με σων τόυ παρό ντός α ρθρόυ, τα 
όπόι α ε χόυν συνταχθει / παραχθει  από  τόυς ι διόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πρβλ. 
α ρθρό 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

xci Πρβ α ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η όπόι α πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 
4605/19. Σημειω νεται ό τι η πρόθεσμι α των 10 ημερω ν πόυ αναγρα φεται στό παρό ν 
σημει ό αφόρα  μό νό τόν χρό νό υπόγραφη ς τόυ ΕΕΕΣ και σε καμι α περι πτωση δεν 
συνδε εται με τη συνόλικη  πρόθεσμι α υπόβόλη ς των πρόσφόρω ν, με την ε ννόια ό τι όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς ε χόυν τη δυνατό τητα να υπόβα λλόυν την πρόσφόρα  τόυς 
όπότεδη πότε κατα  την ως α νω πρόθεσμι α. 

xcii  Επισημαι νεται ό τι η ανωτε ρω δυνατό τητα εναπό κειται στη διακριτικη  ευχε ρεια τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α. Εξακόλόυθει  να υφι σταται η δυνατό τητα να υπόγρα φεται τό 
ΤΕΥΔ από  τό συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ αναφε ρόνται στα τελευται α δυ ό 
εδα φια τόυ α ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιη θηκαν με τό α ρθρό 
107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

xciii  Πρβλ. α ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θηκε με τό α ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 
4497/2017. 

xciv  Η υπόχρεωτικη  αντικατα σταση τόυ τρι τόυ, ως πρός την παρ. 4, εναπό κειται στη 
διακριτικη  ευχε ρεια της αναθε τόυσας αρχη ς, εφό σόν δε δεν την επιθυμει , απαλει φεται 
η αναφόρα  στην παρ. 4 στό παρό ν σημει ό. Πρβλ. α ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016. 

xcv Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, 
περ. α, υπόπερι πτωση αε τόυ ν. 4605/2019..   

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

 
xcvi Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό α ρθρό 

43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
xcvii  Εφιστα ται η πρόσόχη  των αναθετόυσω ν αρχω ν στό ό τι πρε πει να ζητει ται η 

πρόσκό μιση δικαιόλόγητικω ν πρός από δειξη μό νό των λό γων απόκλεισμόυ  και των 
κριτηρι ων επιλόγη ς πόυ ε χόυν τεθει  στην παρόυ σα διακη ρυξη. Επισημαι νεται, 
περαιτε ρω, ό τι, η αναθε τόυσα αρχη  δυ ναται, κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, 
να ζητει  από  πρόσφε ρόντες, σε όπόιόδη πότε χρόνικό  σημει ό κατα  τη δια ρκεια της 
διαδικασι ας, να υπόβα λλόυν ό λα η  όρισμε να δικαιόλόγητικα , ό ταν αυτό  απαιτει ται 
για την όρθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 

xcviii Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό 
α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019 

xcix  Συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελευται ό εδα φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό 
όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι Έλληνας πόλι της η  ε χει την εγκατα σταση  τόυ στην Ελλα δα, 
όι υπόχρεω σεις τόυ πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτόυν 
τό σό την κυ ρια ό σό και την επικόυρικη  ασφα λιση."  

c  Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό α ρθρό 
43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

ci  Λαμβανόμε νόυ υπό ψη τόυ συ ντόμόυ, σε πόλλε ς περιπτω σεις, χρό νόυ ισχυ ός των 
πιστόπόιητικω ν φόρόλόγικη ς ενημερό τητας, όι όικόνόμικόι  φόρει ς μεριμνόυ ν να 
απόκτόυ ς εγκαι ρως πιστόπόιητικα  πόυ να καλυ πτόυν και τόν χρό νό υπόβόλη ς της 
πρόσφόρα ς, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, 
πρόκειμε νόυ να τα υπόβα λόυν, εφό σόν αναδειχθόυ ν πρόσωρινόι  ανα δόχόι. Τα εν 
λό γω πιστόπόιητικα  υπόβα λλόνται μαζι  με τα υπό λόιπα απόδεικτικα  με σα τόυ 
α ρθρόυ 23 από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό με σω της λειτόυργικό τητας της 
«Επικόινωνι ας» τόυ υπόσυστη ματός. 

cii Οι υπευ θυνες δηλω σεις τόυ παρό ντός τευ χόυς φε ρόυν εγκεκριμε νη πρόηγμε νη 
ηλεκτρόνικη  υπόγραφη  η  πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  υπόγραφη  πόυ υπόστηρι ζεται από  
εγκεκριμε νό πιστόπόιητικό  (Πρβλ. α ρθρό 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   
Κ.Υ.Α.) 

ciii  Πρβλ. όμόι ως  ως α νω υπόσημει ωση για τα πιστόπόιητικα  φόρόλόγικη ς 
ενημερό τητας 

civ Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό α ρθρό 
43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

cv Πρβ α ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ. 46 περ α  
τόυ ν. 4605/2019 

cvi  Εφό σόν η αναθε τόυσα αρχη  την επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόυ . 
cvii Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό α ρθρό 

43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019 
cviii  Με εκτυ πωση της καρτε λας “Στόιχει α Μητρω όυ/ Επιχει ρησης”, ό πως αυτα  

εμφανι ζόνται στό taxisnet. 
cix Η πλατφό ρμα της Ευρωπαι κη ς Επιτρόπη ς eCertis για την αναζη τηση ισόδυ ναμων 

πιστόπόιητικω ν α λλων κρατω ν-μελω ν της Ε.Ε ει ναι διαθε σιμη, χωρι ς κό στός, στη 
διαδρόμη . https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι νεται ό τι η ΕΑΑΔΗΣΥ 
ει ναι ό αρμό διός εθνικό ς φόρε ας για την καταχω ρηση και τη ρηση των στόιχει ων τόυ 
eCertis για την Ελλα δα. Πρβλ. τό με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό  ε γγραφό 
της Αρχη ς στόν ακό λόυθό συ νδεσμό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-
articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-
dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwi
ZWNlcnRpcyBlcGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJp
byIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8iXQ== 

cx  Εφό σόν η αναθε τόυσα αρχη  τις επιλε ξει, ό λες η  κα πόια/ες εξ αυτω ν, ως λό γόυς 
απόκλεισμόυ . 

cxi  Επισημαι νεται ό τι η αναθε τόυσα αρχη , εφό σόν μπόρε σει να απόδει ξει, με κατα λληλα 
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με σα, ό τι συντρε χει κα πόια από  τις περιπτω σεις αυτε ς, απόκλει ει όπόιόνδη πότε 
όικόνόμικό  φόρε α από  τη συμμετόχη  στη διαδικασι α συ ναψης της δημό σιας 
συ μβασης.  

cxii Εφό σόν η αναθε τόυσα αρχη  την επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόυ . 
cxiii Η υπόχρε ωση πρόσκό μισης δικαιόλόγητικω ν όνόμαστικόπόι ησης μετόχω ν, εφό σόν 

πρό κειται για συμβα σεις εκτιμω μενης αξι ας α νω τόυ 1.000.000,00 ευρω , αφόρα  μό νό 
στις ανω νυμες εταιρει ες πόυ λαμβα νόυν με ρός στό διαγωνισμό , ει τε πρό κειται για 
μεμόνωμε νόυς υπόψη φιόυς, ει τε για με λη ενω σεων Εξαιρόυ νται της υπόχρε ωσης 
αυτη ς όι εταιρει ες πόυ ει ναι εισηγμε νες στό Χρηματιστη ριό της χω ρας εγκατα σταση ς 
τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ υπευ θυνη δη λωση τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ τόυς. 

cxiv Πρβ παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό α ρθρό 
43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019 

cxv  Εφό σόν συντρε χει περι πτωση λό γω τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  της συ μβασης, πρε πει να 

πρόβλε πεται και η δυνατό τητα συμμετόχη ς επιχειρη σεων εγγεγραμμε νων στα 

Νόμαρχιακα  Μητρω α (βλε πετε α ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στην 

περι πτωση αυτη  να τι θεται η αντι στόιχη πρό βλεψη. 
cxvi η όπόι α εκδι δεται συ μφωνα με τις ειδικε ς διατα ξεις τόυ ν. 3669/2008 και φε ρει 

συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός. 
cxvii Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό 

α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019.  
cxviii  Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχυ όυν δυνα μει τόυ α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' 

ε ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 
cxix  Πρβλ. όμόι ως πρόηγόυ μενη υπόσημει ωση 
cxx Εφό σόν ε χει αναφερθει  σχετικη  απαι τηση στό α ρθρό 22.Ε συμπληρω νεται αναλό γως 

συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. 
cxxi Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, ό πως αυτη  πρόστε θηκε με τό 

α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωση αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
cxxii  Συ μφωνα με τη δια ταξη τόυ α ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τη συμμετόχη  

σε διαγωνισμόυ ς δημόσι ων ε ργων χόρηγει ται σε κα θε εργόληπτικη  επιχει ρηση 
εγγεγραμμε νη στό Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερό τητα πτυχι όυ», η όπόι α, σε συνδυασμό  με τη 
βεβαι ωση εγγραφη ς πόυ εκδι δεται από  την υπηρεσι α τη ρησης τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  
«επι σημό κατα λόγό αναγνωρισμε νων εργόληπτω ν» [...] και απαλλα σσει τις 
εργόληπτικε ς επιχειρη σεις από  την υπόχρε ωση να καταθε τόυν τα επιμε ρόυς 
δικαιόλόγητικα  στόυς διαγωνισμόυ ς.” Επισημαι νεται ό τι, συ μφωνα με τό α ρθρό 22 
( Τρόπόπόιη σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρω τό 
εδα φιό της περι πτωσης 31 της παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 377 αντικαθι σταται ως 
εξη ς: «31) τόυ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των α ρθρων 80 ε ως 110, τα όπόι α 
παραμε νόυν σε ισχυ  με χρι την ε κδόση τόυ πρόεδρικόυ  διατα γματός τόυ α ρθρόυ 83, 
των παραγρα φων 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20 και της παραγρα φόυ 1 α τόυ α ρθρόυ 176». 

cxxiii Στην περι πτωση ό μως πόυ η Ενημερό τητα Πτυχι όυ δεν καλυ πτει τις εισφόρε ς 
επικόυρικη ς ασφα λισης, τα σχετικα  δικαιόλόγητικα  υπόβα λλόνται ξεχωριστα . 

cxxiv Μό νό στην περι πτωση πόυ ε χει επιλεγει  από  την αναθε τόυσα αρχη  ως λό γός 
απόκλεισμόυ . 

cxxv Επισημαι νεται ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας παρα γει από  τό υπόσυ στημα τό ηλεκτρόνικό  
αρχει ό «εκτυπω σεις» των Δικαιόλόγητικω ν Συμμετόχη ς σε μόρφη  αρχει όυ Portable 
Document Format (PDF), τό όπόι ό υπόγρα φεται με εγκεκριμε νη πρόηγμε νη 
ηλεκτρόνικη  υπόγραφη  η  πρόηγμε νη ηλεκτρόνικη  υπόγραφη  με χρη ση εγκεκριμε νων 
πιστόπόιητικω ν και επισυνα πτεται στόν (υπό)φακε λό της πρόσφόρα ς 
«Δικαιόλόγητικα  Συμμετόχη ς» (Πρβλ α ρθρό 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-
2017 Κ.Υ.Α.) 

cxxvi Πρβ. α ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θηκε με τό α ρθρό 43 παρ.8 
υπόπαρ. β. τόυ ν. 4605/2019 και τρόπόπόιη θηκε από  τό α ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 
4609/2019. 

ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ



                                                                                                             ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩΚΑ-ΥΗΗ 
 

 

 
cxxvii Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να πρόβλε πόυν στα ε γγραφα της συ μβασης ό τι, 

κατό πιν αιτη ματός τόυ υπεργόλα βόυ και εφό σόν η φυ ση της συ μβασης τό επιτρε πει, 
η αναθε τόυσα αρχη  καταβα λλει απευθει ας στόν υπεργόλα βό την αμόιβη  τόυ για την 
εκτε λεση πρόμη θειας, υπηρεσι ας η  ε ργόυ, δυνα μει συ μβασης υπεργόλαβι ας με τόν 
ανα δόχό. Στην περι πτωση αυτη , στα ε γγραφα της συ μβασης καθόρι ζόνται τα 
ειδικό τερα με τρα η  όι μηχανισμόι  πόυ επιτρε πόυν στόν κυ ριό ανα δόχό να εγει ρει 
αντιρρη σεις ως πρός αδικαιόλό γητες πληρωμε ς, καθω ς και όι ρυθμι σεις πόυ αφόρόυ ν 
αυτό ν τόν τρό πό πληρωμη ς. Στην περι πτωση αυτη  δεν αι ρεται η ευθυ νη τόυ κυ ριόυ 
αναδό χόυ. Συμπληρω νεται αναλό γως.  

cxxviii Πρβλ και α ρθρό 165 ν. 4412/2016. 
cxxix Εφό σόν στη Διακη ρυξη τι θενται επιπλε όν ό ρόι τεχνικη ς ικανό τητας, αναφε ρεται 

η σχετικη  από φαση τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, ό πως απαιτει ται από  
τό α ρθρό 76 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 η  η αντι στόιχη από φαση τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 
β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλε όν ό ρόυς τεχνικη ς και όικόνόμικη ς ικανό τητας. 

 
 
 
Η παρούσα απόφαση  να αναρτηθεί  αμελλητί στο διαδίκτυο  & στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr). 
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