
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

 

1     Για την έ	ννοια των “κα	 τω των ορι	ων” δημοσι	ων συμβα	 σέων , πρβ. α	 ρθρο 2 παρ. 1 πέρ.  29  του ν.
4412/2016. 

1





          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                      
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
 

                                             
                           ΕΡΓΟ:

Αρ. Πρωτ 18023/ 14-12-2020

«   ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟ-
ΜΗΝΙΕΣ  (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡ-
ΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΗ«ΒΡΟΧΕΙΑ»)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2

Υπουργείο Εσωτερικών από το
πρόγραμμα «Πρόληψη και 
αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες» 
με κωδικό έργου 
2003ΣΕ05500005  

       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

3    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  
ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδο	χου  κατασκέυη	 ς του έ	ργου:

«  ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟ-
ΜΗΝΙΕΣ  (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΧΕΙΑ»)

Εκτιμώμενης αξίας 191.000,00 Ευρώ
(με το Φ.Π.Α.  24 % ),

                                                                  CPV: 45111230-9

που θα διέξαχθέι	 συ	 μφωνα μέ: 
α) τις διατα	 ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β)  τους ο	 ρους της παρου	 σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέ	τουσα αρχη	 :  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  
Οδο	 ς : ΟΙΝΩΝΗΣ 3 ΠΟΛΗ ΑΙΓΙΝΑΣ  
Ταχ.Κωδ. : 18010
Τηλ. : 2297320013
Telefax : 22970 25099
E-mail : grafeiodimarxou@aeginadimos.gr
Πληροφορι	ές: : Α.ΤΑΛΕΒΗ

1.2 Εργοδο	 της η	  Κυ	 ριος του Έργου:  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ   
1.3 Φορέ	ας κατασκέυη	 ς του έ	ργου: . ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ   
1.4 ΠροιBσταμέ	νη Αρχη	  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ    
1.5 Διέυθυ	 νουσα η	  Επιβλέ	πουσα Υπηρέσι	α : Τ.Τ.Υ.Ν.Δ   Δ.Τ.Ε ΠΕΡ. ΕΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
1.6 Αρμο	 διο Τέχνικο	  Συμβου	 λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφο	 σον  οι  ανωτέ	ρω  υπηρέσι	ές  μέταστέγασθου	 ν  κατα	  τη  δια	 ρκέια  της  διαδικασι	ας  συ	 ναψης  η	
έκτέ	λέσης του έ	ργου, υποχρέου	 νται να δηλω	 σουν α	 μέσα τα νέ	α τους στοιχέι	α στους προσφέ	ροντές η	
στον ανα	 δοχο.
Εφο	 σον οι ανωτέ	ρω υπηρέσι	ές η	 /και τα αποφαινο	 μένα ο	 ργανα του Φορέ	α Κατασκέυη	 ς καταργηθου	 ν,
συγχωνέυτου	 ν η	  μέ οποιονδη	 ποτέ τρο	 πο μέταβληθου	 ν κατα	  τη δια	 ρκέια της διαδικασι	ας  συ	 ναψης η	
έκτέ	λέσης του έ	ργου, υποχρέου	 νται να δηλω	 σουν α	 μέσα,  στους προσφέ	ροντές4 η	  στον ανα	 δοχο τα
στοιχέι	α των υπηρέσιω	 ν η	  αποφαινο	 μένων οργα	 νων, τα οποι	α κατα	  τον νο	 μο αποτέλου	 ν καθολικο	
δια	 δοχο των έν λο	γω οργα	 νων που υπέισέ	ρχονται στα δικαιω	 ματα και υποχρέω	 σέις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα  έ	γγραφα  της  συ	 μβασης  κατα	  την  έ	ννοια  της  πέριπτ.  14  της  παρ.  1  του  α	 ρθρου  2  του  ν.
4412/2016, για τον παρο	 ντα ηλέκτρονικο	  διαγωνισμο	 , έι	ναι τα ακο	 λουθα :
α) η προκη	 ρυξη συ	 μβασης ο	 πως δημοσιέυ	 θηκέ στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) η παρου	 σα διακη	 ρυξη,
γ) το Τυποποιημέ	νο Έντυπο Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)6 
δ) το  έ	ντυπο  οικονομικη	 ς  προσφορα	 ς,  ο	 πως  παρα	 γέται  απο	  την  έιδικη	  ηλέκτρονικη	  φο	 ρμα  του
υποσυστη	 ματος,
έ) ο προυB πολογισμο	 ς δημοπρα	 τησης, 
στ) το τιμολο	γιο δημοπρα	 τησης, 
ζ) η έιδικη	  συγγραφη	  υποχρέω	 σέων,
η) η τέχνικη	  συγγραφη	  υποχρέω	 σέων 
θ) το τέυ	 χος συμπληρωματικω	 ν τέχνικω	 ν προδιαγραφω	 ν,
ι) το υπο	 δέιγμα ….7

ια) το τέυ	 χος τέχνικη	 ς πέριγραφη	 ς,
ιβ) η τέχνικη	  μέλέ	τη,
ιγ) τυχο	 ν συμπληρωματικέ	ς πληροφορι	ές και διέυκρινι	σέις που θα παρασχέθου	 ν απο	  την αναθέ	τουσα
αρχη	   έπι	 ο	 λων των ανωτέ	ρω
ιδ) ............................8

2.2 Προσφέ	ρέται  έλέυ	 θέρη,  πλη	 ρης,  α	 μέση  και  δωρέα	 ν  ηλέκτρονικη	  προ	 σβαση  στα  έ	γγραφα  της
συ	 μβασης απο	  τις 23/ 12 / 2020 9  στον έιδικο	 , δημο	 σια προσβα	 σιμο, χω	 ρο “ηλέκτρονικοι	 διαγωνισμοι	”
της  πυ	 λης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  καθω	 ς  και  στην  ιστοσέλι	δα  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς
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2.3 Εφο	 σον έ	χουν ζητηθέι	 έγκαι	ρως, η	 τοι έ	ως την 15-01-2021 .10  η αναθέ	τουσα αρχη	  παρέ	χέι σέ ο	 λους
τους  προσφέ	ροντές  που  συμμέτέ	χουν  στη  διαδικασι	α  συ	 ναψης  συ	 μβασης  συμπληρωματικέ	ς
πληροφορι	ές σχέτικα	  μέ τα έ	γγραφα της συ	 μβασης, το αργο	 τέρο στις18-01-2021 11

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορέ	ς  υποβα	 λλονται απο	  τους ένδιαφέρομέ	νους ηλέκτρονικα	 , μέ	σω της διαδικτυακη	 ς
πυ	 λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέ	χρι  την  καταληκτικη	  ημέρομηνι	α  και  ω	 ρα  που
ορι	ζέται στο α	 ρθρο 18 της παρου	 σας διακη	 ρυξης, σέ ηλέκτρονικο	  φα	 κέλο του υποσυστη	 ματος.

Για  τη  συμμέτοχη	  στην  παρου	 σα  διαδικασι	α  οι  ένδιαφέρο	 μένοι  οικονομικοι	  φορέι	ς  απαιτέι	ται  να
διαθέ	τουν ψηφιακη	  υπογραφη	 , χορηγου	 μένη απο	  πιστοποιημέ	νη αρχη	  παροχη	 ς ψηφιακη	 ς υπογραφη	 ς
και  να έγγραφου	 ν  στο ηλέκτρονικο	  συ	 στημα (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη	  πυ	 λη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθω	 ντας  τη  διαδικασι	α  έγγραφη	 ς  του  α	 ρθρου  5  παρ.  1.2  έ	ως  1.4  της  Κοινη	 ς  Υπουργικη	 ς
Απο	 φασης μέ  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 έ	νωση οικονομικω	 ν  φορέ	ων υποβα	 λλέι  κοινη	  προσφορα	 ,  η  οποι	α  υποχρέωτικα	  υπογρα	 φέται
ψηφιακα	 ,  έι	τέ  απο	  ο	 λους  τους  οικονομικου	 ς  φορέι	ς  που  αποτέλου	 ν  την  έ	νωση,  έι	τέ  απο	
έκπρο	 σωπο	  τους,  νομι	μως  έξουσιοδοτημέ	νο.  Στην  προσφορα	 ,  έπι	  ποινη	  απο	 ρριψης  της
προσφορα	 ς,  προσδιορι	ζέται η έ	κταση και το έι	δος της συμμέτοχη	 ς του κα	 θέ μέ	λους της έ	νωσης,
συμπέριλαμβανομέ	νης  της  κατανομη	 ς  αμοιβη	 ς  μέταξυ	  τους,   καθω	 ς  και  ο
έκπρο	 σωπος/συντονιστη	 ς αυτη	 ς.

3.2 Στον ηλέκτρονικο	  φα	 κέλο προσφορα	 ς πέριέ	χονται:

(α) έ	νας (υπο)φα	 κέλος μέ την έ	νδέιξη «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς».

(β) έ	νας (υπο)φα	 κέλος μέ την έ	νδέιξη  «Οικονομικη	  Προσφορα	 ».

3.3 Απο	  τον προσφέ	ροντα σημαι	νονται, μέ χρη	 ση του σχέτικου	  πέδι	ου του υποσυστη	 ματος, κατα	  την
συ	 νταξη  της  προσφορα	 ς,  τα  στοιχέι	α  έκέι	να  που  έ	χουν  έμπιστέυτικο	  χαρακτη	 ρα,  συ	 μφωνα  μέ  τα
οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην πέρι	πτωση αυτη	 , ο προσφέ	ρων υποβα	 λέι στον οικέι	ο  (υπο)φα	 κέλο σχέτικη	  αιτιολο	 γηση μέ τη
μορφη	  ψηφιακα	  υπογέγραμμέ	νου αρχέι	ου pdf, αναφέ	ροντας ρητα	  ο	 λές τις σχέτικέ	ς διατα	 ξέις νο	 μου η	
διοικητικέ	ς  πρα	 ξέις  που  έπιβα	 λλουν  την  έμπιστέυτικο	 τητα  της  συγκέκριμέ	νης  πληροφορι	ας,  ως
συνημμέ	νο  της  ηλέκτρονικη	 ς  του  προσφορα	 ς.  Δέν  χαρακτηρι	ζονται  ως έμπιστέυτικέ	ς  πληροφορι	ές
σχέτικα	  μέ τις τιμέ	ς μονα	 δος, τις προσφέρο	 μένές ποσο	 τητές και την οικονομικη	  προσφορα	 .  

3.4  Στην  πέρι	πτωση  της  υποβολη	 ς   στοιχέι	ων  μέ  χρη	 ση  μορφο	 τυπου  φακέ	λου  συμπιέσμέ	νων
ηλέκτρονικω	 ν αρχέι	ων (π.χ. ηλέκτρονικο	  αρχέι	ο μέ μορφη	  ZIP), έκέι	να τα οποι	α έπιθυμέι	 ο προσφέ	ρων
να χαρακτηρι	σέι ως έμπιστέυτικα	 , συ	 μφωνα μέ τα ανωτέ	ρω αναφέρο	 μένα, θα πρέ	πέι να τα υποβα	 λλέι
ως χωριστα	  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α μέ μορφη	  Portable Document Format (PDF) η	  ως χωριστο	  ηλέκτρονικο	
αρχέι	ο μορφο	 τυπου φακέ	λου συμπιέσμέ	νων ηλέκτρονικω	 ν αρχέι	ων που να πέριλαμβα	 νέι αυτα	 .

3.5  Ο  χρη	 στης  –  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  υποβα	 λλέι  τους  ανωτέ	ρω  (υπο)φακέ	λους  μέ	σω  του
υποσυστη	 ματος, ο	 πως πέριγρα	 φέται κατωτέ	ρω:
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α)  Τα  στοιχέι	α  και  δικαιολογητικα	  που  πέριλαμβα	 νονται  στον  (υπο)φα	 κέλο  μέ  την  έ	νδέιξη
«Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς»  έι	ναι τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 24.2 της παρου	 σας και υποβα	 λλονται απο	
τον οικονομικο	  φορέ	α ηλέκτρονικα	  σέ μορφη	  αρχέι	ου  Portable Document Format (PDF) και έφο	 σον
έ	χουν συνταχθέι	/παραχθέι	  απο	  τον ι	διο,  φέ	ρουν έγκέκριμέ	νη  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  η	
προηγμέ	νη ηλέκτρονικη	  υπογραφη	   μέ χρη	 ση έγκέκριμέ	νων πιστοποιητικω	 ν συ	 μφωνα μέ την παρ. 3
του α	 ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β)  Εντο	 ς  τριω	 ν  (3)  έργασι	μων  ημέρω	 ν  απο	  την  ηλέκτρονικη	  υποβολη	  των ως  α	 νω  στοιχέι	ων  και
δικαιολογητικω	 ν προσκομι	ζέται υποχρέωτικα	  απο	  τον οικονομικο	  φορέ	α στην αναθέ	τουσα αρχη	 , σέ
έ	ντυπη μορφη	  και σέ σφραγισμέ	νο φα	 κέλο, η πρωτο	 τυπη έγγυητικη	  έπιστολη	  συμμέτοχη	 ς 12.
Επισημαι	νέται  ο	 τι  η  έν  λο	 γω  υποχρέ	ωση  δέν  ισχυ	 έι  για  τις  έγγυη	 σέις  ηλέκτρονικη	 ς  έ	κδοσης  (π.χ.
έγγυη	 σέις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

γ)  Οι  προσφέ	ροντές  συντα	 σσουν  την οικονομικη	  τους  προσφορα	  συμπληρω	 νοντας την αντι	στοιχη
έιδικη	  ηλέκτρονικη	  φο	 ρμα  του  υποσυστη	 ματος  και  έπισυνα	 πτοντας,  στον  ηλέκτρονικο	  χω	 ρο
«Συνημμέ	να Ηλέκτρονικη	 ς Προσφορα	 ς» και στον κατα	  πέρι	πτωση (υπο)φα	 κέλο, ο	 λα τα στοιχέι	α της
προσφορα	 ς τους σέ μορφη	  αρχέι	ου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφέ	ροντές  δυ	 νανται  να  προβαι	νουν,  μέ	σω  των  λέιτουργιω	 ν  του  υποσυστη	 ματος,  σέ
έκτυ	 πωση  έλέ	γχου  ομαλο	 τητας  των  έπιμέ	ρους  ποσοστω	 ν  έ	κπτωσης  ανα	  ομα	 δα  έργασιω	 ν,  στην
πέρι	πτωση έφαρμογη	 ς της παρ. 2α του α	 ρθρου 95 του ν.4412/2016.

έ)  Στη  συνέ	χέια,  οι  προσφέ	ροντές  παρα	 γουν  απο	  το  υποσυ	 στημα  τα  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α
(«έκτυπω	 σέις»  των  Δικαιολογητικω	 ν  Συμμέτοχη	 ς  και  της  Οικονομικη	 ς  Προσφορα	 ς  τους  σέ  μορφη	
αρχέι	ου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχέι	α αυτα	  υπογρα	 φονται απο	  τους προσφέ	ροντές μέ
έγκέκριμέ	νη  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  η	  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  μέ  χρη	 ση
έγκέκριμέ	νων πιστοποιητικω	 ν συ	 μφωνα μέ την παρ. 3 του α	 ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.  και  έπισυνα	 πτονται  στους αντι	στοιχους  (υπο)φακέ	λους  της προσφορα	 ς.  Κατα	  τη συστημικη	
υποβολη	  της προσφορα	 ς το υποσυ	 στημα πραγματοποιέι	 αυτοματοποιημέ	νους έλέ	γχους έπιβέβαι	ωσης
της  ηλέκτρονικη	 ς  προσφορα	 ς  σέ  σχέ	ση  μέ  τα  παραχθέ	ντα  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α  (Δικαιολογητικα	
Συμμέτοχη	 ς και Οικονομικη	  Προσφορα	 ) και έφο	 σον οι έ	λέγχοι αυτοι	   αποβου	 ν έπιτυχέι	ς η προσφορα	
υποβα	 λλέται   στο  υποσυ	 στημα.  Διαφορέτικα	 ,  η  προσφορα	  δέν  υποβα	 λλέται  και  το  υποσυ	 στημα
ένημέρω	 νέι  τους  προσφέ	ροντές  μέ  σχέτικο	  μη	 νυμα  σφα	 λματος  στη  διέπαφη	  του  χρη	 στη  των
προσφέρο	 ντων, προκέιμέ	νου οι τέλέυται	οι να προβου	 ν στις σχέτικέ	ς ένέ	ργέιές διο	 ρθωσης.

στ) Εφο	 σον τα δικαιολογητικα	  συμμέτοχη	 ς και οι οικονομικοι	  ο	 ροι δέν έ	χουν αποτυπωθέι	 στο συ	 νολο	
τους στις έιδικέ	ς ηλέκτρονικέ	ς φο	 ρμές του υποσυστη	 ματος, οι προσφέ	ροντές έπισυνα	 πτουν ψηφιακα	
υπογέγραμμέ	να τα σχέτικα	  ηλέκτρονικα	  αρχέι	α, συ	 μφωνα μέ τους ο	 ρους της  παρου	 σας διακη	 ρυξης.13

ζ)  Απο	  το υποσυ	 στημα έκδι	δέται ηλέκτρονικη	  απο	 δέιξη υποβολη	 ς προσφορα	 ς, η οποι	α αποστέ	λλέται
στον οικονομικο	  φορέ	α μέ μη	 νυμα ηλέκτρονικου	  ταχυδρομέι	ου.

Στις  ως  α	 νω  πέριπτω	 σέις  που  μέ  την  προσφορα	  υποβα	 λλονται  ιδιωτικα	  έ	γγραφα,  αυτα	  γι	νονται
αποδέκτα	  έι	τέ  κατα	  τα  προβλέπο	 μένα  στις  διατα	 ξέις  του  ν.  4250/2014  (Α΄  94)  έι	τέ  και  σέ  απλη	
φωτοτυπι	α, έφο	 σον συνυποβα	 λλέται υπέυ	 θυνη δη	 λωση, στην οποι	α βέβαιω	 νέται η ακρι	βέια	  τους και η
οποι	α φέ	ρέι υπογραφη	  μέτα	  την έ	ναρξη ισχυ	 ος της διαδικασι	ας συ	 ναψης της συ	 μβασης (η	 τοι μέτα	  την
ημέρομηνι	α δημοσι	έυσης της προκη	 ρυξης της συ	 μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)14.

3.6  Απο	 συρση προσφορα	 ς
Οι  προσφέ	ροντές  δυ	 νανται  να  ζητη	 σουν  την  απο	 συρση  υποβληθέι	σας  προσφορα	 ς,  πριν  την
καταληκτικη	  ημέρομηνι	α υποβολη	 ς των προσφορω	 ν, μέ έ	γγραφο αι	τημα τους προς την αναθέ	τουσα
αρχη	 ,  σέ  μορφη	  ηλέκτρονικου	  αρχέι	ου  Portable Document Format (PDF)  που  φέ	ρέι  έγκέκριμέ	νη
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προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  η	  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	  υπογραφη	   μέ  χρη	 ση  έγκέκριμέ	νων
πιστοποιητικω	 ν συ	 μφωνα μέ την παρ. 3 του α	 ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέ	σω
της λέιτουργικο	 τητας «Επικοινωνι	α» του υποσυστη	 ματος. Πιστοποιημέ	νος χρη	 στης της αναθέ	τουσας
αρχη	 ς, μέτα	  απο	  σχέτικη	  απο	 φαση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς, η οποι	α αποδέ	χέται το σχέτικο	  αι	τημα του
προσφέ	ροντα, προβαι	νέι στην απο	 ρριψη της σχέτικη	 ς ηλέκτρονικη	 ς προσφορα	 ς στο υποσυ	 στημα πριν
την καταληκτικη	  ημέρομηνι	α υποβολη	 ς της προσφορα	 ς.  Κατο	 πιν,  ο οικονομικο	 ς  φορέ	ας δυ	 ναται να
υποβα	 λέι έκ νέ	ου προσφορα	  μέ	σω του υποσυστη	 ματος έ	ως την καταληκτικη	  ημέρομηνι	α υποβολη	 ς
των προσφορω	 ν.

3.7 Οι αλλοδαποι	 οικονομικοι	 φορέι	ς δέν έ	χουν την υποχρέ	ωση να υπογρα	 φουν τα δικαιολογητικα	
της  προσφορα	 ς  μέ  χρη	 ση  προηγμέ	νης  ηλέκτρονικη	 ς  υπογραφη	 ς,  αλλα	  μπορέι	  να  τα
αυθέντικοποιου	 ν  μέ  οποιονδη	 ποτέ  α	 λλον προ	 σφορο τρο	 πο,  έφο	 σον στη χω	 ρα προέ	λέυση	 ς  τους
δέν  έι	ναι  υποχρέωτικη	  η  χρη	 ση  προηγμέ	νης  ψηφιακη	 ς  υπογραφη	 ς  σέ  διαδικασι	ές  συ	 ναψης
δημοσι	ων  συμβα	 σέων.  Στις  πέριπτω	 σέις  αυτέ	ς  η  προσφορα	  συνοδέυ	 έται  μέ  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση,
στην οποι	α δηλω	 νέται ο	 τι, στη χω	 ρα προέ	λέυσης δέν προβλέ	πέται η χρη	 ση προηγμέ	νης ψηφιακη	 ς
υπογραφη	 ς  η	  ο	 τι,  στη χω	 ρα προέ	λέυσης δέν έι	ναι  υποχρέωτικη	  η  χρη	 ση προηγμέ	νης  ψηφιακη	 ς
υπογραφη	 ς για τη συμμέτοχη	  σέ διαδικασι	ές συ	 ναψης δημοσι	ων συμβα	 σέων. Η υπέυ	 θυνη δη	 λωση
του  προηγου	 μένου  έδαφι	ου  φέ	ρέι  υπογραφη	  έ	ως  και  δέ	κα  (10)  ημέ	ρές  πριν  την  καταληκτικη	
ημέρομηνι	α υποβολη	 ς των προσφορω	 ν15.

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)  Μέτα	  την  καταληκτικη	  ημέρομηνι	α  υποβολη	 ς  προσφορω	 ν,  ο	 πως  ορι	ζέται  στο  α	 ρθρο  18  της
παρου	 σας,  και  πριν  την  ηλέκτρονικη	  αποσφρα	 γιση,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  κοινοποιέι	  στους
προσφέ	ροντές τον σχέτικο	  κατα	 λογο συμμέτέχο	 ντων, ο	 πως αυτο	 ς παρα	 γέται απο	  το υποσυ	 στημα. 

β) Στη συνέ	χέια, τα μέ	λη της Επιτροπη	 ς Διαγωνισμου	 16, κατα	  την ημέρομηνι	α και ω	 ρα που ορι	ζέται στο
α	 ρθρο 18 της παρου	 σας,  προβαι	νουν σέ ηλέκτρονικη	  αποσφρα	 γιση του υποφακέ	λου «Δικαιολογητικα	
Συμμέτοχη	 ς» και του υποφακέ	λου “Οικονομικη	  Προσφορα	 ”. 

γ)  Στον ηλέκτρονικο	  χω	 ρο «Συνημμέ	να  Ηλέκτρονικου	  Διαγωνισμου	 »,  αναρτα	 ται απο	  την Επιτροπη	
Διαγωνισμου	  ο σχέτικο	 ς κατα	 λογος μέιοδοσι	ας,  προκέιμέ	νου να λα	 βουν γνω	 ση οι προσφέ	ροντές.

δ)  Ακολου	 θως, η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  προβαι	νέι, κατα	  σέιρα	  μέιοδοσι	ας,σέ έ	λέγχο της ολο	γραφης
και αριθμητικη	 ς αναγραφη	 ς των έπιμέ	ρους ποσοστω	 ν έ	κπτωσης και της ομαλη	 ς μέταξυ	  τους σχέ	σης,
βα	 σέι της παραγωγη	 ς σχέτικου	  ψηφιακου	  αρχέι	ου, μέ	σα απο	  το υποσυ	 στημα. 
Για την έφαρμογη	  του έλέ	γχου ομαλο	 τητας, χρησιμοποιέι	ται απο	  την Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  η μέ	ση
έ	κπτωση προσφορα	 ς (Εμ), συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στα α	 ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

έ) Όλές οι  οικονομικέ	ς  προσφορέ	ς,  μέτα	  τις τυχο	 ν  αναγκαι	ές διορθω	 σέις,  καταχωρι	ζονται,  κατα	  τη
σέιρα	  μέιοδοσι	ας, στο πρακτικο	  της έπιτροπη	 ς, το οποι	ο και υπογρα	 φέται απο	  τα μέ	λη της.

στ) Στη συνέ	χέια, η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , την ι	δια ημέ	ρα, έλέ	γχέι τα δικαιολογητικα	  συμμέτοχη	 ς του
α	 ρθρου 24.2 της παρου	 σας κατα	  τη σέιρα	  της μέιοδοσι	ας, αρχι	ζοντας απο	  τον πρω	 το μέιοδο	 τη Αν η
ολοκλη	 ρωση  του  έλέ	γχου  αυτου	  δέν  έι	ναι  δυνατη	  την  ι	δια  μέ	ρα,  λο	γω  του  μέγα	 λου  αριθμου	  των
προσφορω	 ν  έλέ	γχονται  τουλα	 χιστον  οι  δέ	κα (10)  πρω	 τές  κατα	  σέιρα	  μέιοδοσι	ας.  Στην πέρι	πτωση
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αυτη	  η διαδικασι	α συνέχι	ζέται τις έπο	 μένές έργα	 σιμές ημέ	ρές17. 

ζ) Η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , πριν την ολοκλη	 ρωση της συ	 νταξης  του πρακτικου	  της, έπικοινωνέι	  μέ
τους έκδο	 τές που αναγρα	 φονται στις υποβληθέι	σές έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς, προκέιμέ	νου να διαπιστω	 σέι
την έγκυρο	 τητα	  τους. Αν διαπιστωθέι	  πλαστο	 τητα έγγυητικη	 ς έπιστολη	 ς,  ο υποψη	 φιος αποκλέι	έται
απο	  τον  διαγωνισμο	 ,  υποβα	 λλέται  μηνυτη	 ρια  αναφορα	  στον  αρμο	 διο  έισαγγέλέ	α  και  κινέι	ται
διαδικασι	α  πέιθαρχικη	 ς  δι	ωξης,  συ	 μφωνα  μέ  τις  διατα	 ξέις  των  α	 ρθρων  82  και  έπο	 μένα  του  ν.
3669/2008.

η)  Η  πέριγραφο	 μένη  διαδικασι	α  καταχωρέι	ται  στο  πρακτικο	  της  Επιτροπη	 ς  Διαγωνισμου	  η	  σέ
παρα	 ρτημα	  του, που υπογρα	 φέται απο	  τον Προ	 έδρο και τα μέ	λη της.
Η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  ολοκληρω	 νέι  τη συ	 νταξη του σχέτικου	  πρακτικου	  μέ  το αποτέ	λέσμα της
διαδικασι	ας,  μέ το οποι	ο έισηγέι	ται την ανα	 θέση της συ	 μβασης στον μέιοδο	 τη (η	  τη μαται	ωση της
διαδικασι	ας), και υποβα	 λλέι στην αναθέ	τουσα αρχη	  το σχέτικο	  ηλέκτρονικο	  αρχέι	ο, ως “έσωτέρικο	 ”,
μέ	σω της λέιτουργι	ας “έπικοινωνι	α” του υποσυστη	 ματος, προς έ	γκριση . 18

θ) Στη συνέ	χέια, η αναθέ	τουσα αρχη	  κοινοποιέι	  την απο	 φαση έ	γκρισης του πρακτικου	  σέ ο	 λους τους
προσφέ	ροντές και παρέ	χέι προ	 σβαση στα υποβληθέ	ντα στοιχέι	α των λοιπω	 ν συμμέτέχο	 ντων. Κατα	
της απο	 φασης αυτη	 ς χωρέι	 έ	νσταση, κατα	  τα οριζο	 μένα στην παρα	 γραφο 4.3 της παρου	 σης.

ι)  Επισημαι	νέται  ο	 τι,  σέ  πέρι	πτωση  που  οι  προσφορέ	ς  έ	χουν  την  ι	δια  ακριβω	 ς  τιμη	  (ισο	 τιμές),  η
αναθέ	τουσα αρχη	  έπιλέ	γέι τον (προσωρινο	 ) ανα	 δοχο μέ κλη	 ρωση μέταξυ	  των οικονομικω	 ν φορέ	ων
που  υπέ	βαλαν  ισο	 τιμές  προσφορέ	ς.  Η  κλη	 ρωση  γι	νέται  ένω	 πιον  της  Επιτροπη	 ς  Διαγωνισμου	  και
παρουσι	α των οικονομικω	 ν φορέ	ων που υπέ	βαλαν τις ισο	 τιμές προσφορέ	ς, σέ ημέ	ρα και ω	 ρα που θα
τους γνωστοποιηθέι	  μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας “έπικοινωνι	α” του υποσυστη	 ματος.

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

α) Μέτα	  την αξιολο	γηση των προσφορω	 ν, η αναθέ	τουσα αρχη	  προσκαλέι	,  στο πλαι	σιο της σχέτικη	 ς
ηλέκτρονικη	 ς διαδικασι	ας συ	 ναψης συ	 μβασης και μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας», τον
προσωρινο	  ανα	 δοχο να υποβα	 λέι έντο	 ς προθέσμι	ας 10 ημέρω	 ν  19 απο	  την κοινοποι	ηση της σχέτικη	 ς
έ	γγραφης  κοινοποι	ησης  σέ  αυτο	 ν  τα  προβλέπο	 μένα  στις  κέι	μένές  διατα	 ξέις  δικαιολογητικα	
προσωρινου	  αναδο	χου και τα αποδέικτικα	  έ	γγραφα νομιμοποι	ησης20.

β)  Τα  δικαιολογητικα	  του  προσωρινου	  αναδο	χου  υποβα	 λλονται  απο	  τον  οικονομικο	  φορέ	α
ηλέκτρονικα	 , μέ	σω της λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας» στην αναθέ	τουσα αρχη	 .

γ) Αν δέν υποβληθου	 ν τα παραπα	 νω δικαιολογητικα	  η	  υπα	 ρχουν έλλέι	ψέις σέ αυτα	  που  υποβλη	 θηκαν
και ο προσωρινο	 ς ανα	 δοχος υποβα	 λλέι έντο	 ς της προθέσμι	ας της παραγρα	 φου (α) αι	τημα προς την
Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  για  την  παρα	 ταση  της  προθέσμι	ας  υποβολη	 ς,  το  οποι	ο  συνοδέυ	 έται  μέ
αποδέικτικα	  έ	γγραφα  απο	  τα  οποι	α  να  αποδέικνυ	 έται  ο	 τι  έ	χέι  αιτηθέι	  τη  χορη	 γηση  των
δικαιολογητικω	 ν, η αναθέ	τουσα αρχη	  παρατέι	νέι την προθέσμι	α υποβολη	 ς των δικαιολογητικω	 ν για
ο	 σο χρο	 νο απαιτηθέι	 για τη χορη	 γηση των δικαιολογητικω	 ν απο	  τις αρμο	 διές αρχέ	ς.

Το παρο	 ν έφαρμο	 ζέται και στις πέριπτω	 σέις που η αναθέ	τουσα αρχη	  τυχο	 ν ζητη	 σέι την προσκο	 μιση
δικαιολογητικω	 ν  κατα	  τη  διαδικασι	α  αξιολο	γησης  των  προσφορω	 ν  και  πριν  απο	  το  στα	 διο
κατακυ	 ρωσης, κατ’ έφαρμογη	  της δια	 ταξης του α	 ρθρου 79 παρα	 γραφος 5 έδα	 φιο α΄ ν.  4412/2016,
τηρουμέ	νων των αρχω	 ν της ι	σης μέταχέι	ρισης και της διαφα	 νέιας21. 
Εντο	 ς  τριω	 ν  (3)  έργασι	μων  ημέρω	 ν  απο	  την  ηλέκτρονικη	  υποβολη	  των  ως  α	 νω  στοιχέι	ων  και
δικαιολογητικω	 ν, συ	 μφωνα μέ τα ανωτέ	ρω υπο	  β) και γ) αναφέρο	 μένα, προσκομι	ζονται υποχρέωτικα	
απο	  τον οικονομικο	  φορέ	α στην αναθέ	τουσα αρχη	 , σέ έ	ντυπη μορφη	  και σέ σφραγισμέ	νο φα	 κέλο, τα
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έ	γγραφα  που  απαιτέι	ται  να  προσκομισθου	 ν  σέ  πρωτο	 τυπη  μορφη	 ,  συ	 μφωνα  μέ  τις  διατα	 ξέις  του
α	 ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω	 δικας Διοικητικη	 ς Διαδικασι	ας'', ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ τις
διατα	 ξέις του α	 ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατα	  τον έ	λέγχο των παραπα	 νω δικαιολογητικω	 ν διαπιστωθέι	 ο	 τι:
I) τα στοιχέι	α που δηλω	 θηκαν μέ το Τυποποιημέ	νο Έντυπο Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης (ΤΕΥΔ), έι	ναι ψέυδη	  η	
ανακριβη	  η	
ii)  αν  δέν  υποβληθου	 ν  στο  προκαθορισμέ	νο  χρονικο	  δια	 στημα  τα  απαιτου	 μένα  πρωτο	 τυπα  η	
αντι	γραφα, των παραπα	 νω δικαιολογητικω	 ν, η	
ii) αν απο	  τα δικαιολογητικα	  που προσκομι	σθηκαν νομι	μως και έμπροθέ	σμως, δέν αποδέικνυ	 ονται οι
ο	 ροι και οι προυB ποθέ	σέις συμμέτοχη	 ς συ	 μφωνα μέ τα α	 ρθρα 21, 22 και 23 της παρου	 σας, 22

απορρι	πτέται  η  προσφορα	  του  προσωρινου	  αναδο	χου,  καταπι	πτέι  υπέ	ρ  της  αναθέ	τουσας αρχη	 ς  η
έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς  του  και  η  κατακυ	 ρωση  γι	νέται  στον  προσφέ	ροντα που  υπέ	βαλέ  την  αμέ	σως
έπο	 μένη  πλέ	ον  συμφέ	ρουσα  απο	  οικονομικη	  α	 ποψη  προσφορα	  βα	 σέι  της  τιμη	 ς  τηρουμέ	νης  της
ανωτέ	ρω διαδικασι	ας.

Σέ  πέρι	πτωση έ	γκαιρης  και  προση	 κουσας ένημέ	ρωσης της  αναθέ	τουσας αρχη	 ς  για μέταβολέ	ς  στις
προυB ποθέ	σέις τις οποι	ές ο προσωρινο	 ς ανα	 δοχος έι	χέ δηλω	 σέι μέ το Τυποποιημέ	νο Έντυπο Υπέυ	 θυνης
Δη	 λωσης  (ΤΕΥΔ)  ο	 τι  πληροι	  και  οι  οποι	ές  έπη	 λθαν  η	  για  τις  οποι	ές  έ	λαβέ  γνω	 ση  ο  προσωρινο	 ς
ανα	 δοχος μέτα	  την δη	 λωση και μέ	χρι την ημέ	ρα της έιδοποι	ησης/προ	 σκλησης για την προσκο	 μιση των
δικαιολογητικω	 ν κατακυ	 ρωσης (οψιγένέι	ς μέταβολέ	ς), δέν καταπι	πτέι υπέ	ρ της αναθέ	τουσας αρχη	 ς η
έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς του, που έι	χέ προσκομισθέι	, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 15 της παρου	 σας.

Αν κανέ	νας απο	  τους προσφέ	ροντές δέν υπέ	βαλέ αληθη	  η	  ακριβη	  δη	 λωση,  η	  αν κανέ	νας απο	  τους
προσφέ	ροντές δέν προσκομι	ζέι έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα απαιτου	 μένα δικαιολογητικα	 , η	  αν κανέ	νας
απο	  τους προσφέ	ροντές δέν αποδέι	ξέι ο	 τι πληροι	  τα κριτη	 ρια ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς του α	 ρθρου 22, η
διαδικασι	α συ	 ναψης της συ	 μβασης ματαιω	 νέται.

 Η διαδικασι	α έλέ	γχου των ως α	 νω δικαιολογητικω	 ν ολοκληρω	 νέται μέ τη συ	 νταξη πρακτικου	  απο	  την
Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 ,  στο  οποι	ο  αναγρα	 φέται  η  τυχο	 ν  συμπλη	 ρωση  δικαιολογητικω	 ν  κατα	  τα
οριζο	 μένα στην παρα	 γραφο (γ) του παρο	 ντος α	 ρθρου23.   Η Επιτροπη	 ,  στη συνέ	χέια,   το κοινοποιέι	,
μέ	σω της «λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας», στην αναθέ	τουσα αρχη	  για τη λη	 ψη απο	 φασης.

Η  αναθέ	τουσα αρχη	  προβαι	νέι,  μέτα	  την  έ	γκριση  του  ανωτέ	ρω  πρακτικου	 ,  στην  κοινοποι	ηση  της
απο	 φασης κατακυ	 ρωσης, μαζι	 μέ αντι	γραφο ο	 λων των πρακτικω	 ν, σέ κα	 θέ προσφέ	ροντα που δέν έ	χέι
αποκλέισθέι	  οριστικα	 ,24 έκτο	 ς απο	  τον προσωρινο	  ανα	 δοχο, συ	 μφωνα μέ τις κέι	μένές διατα	 ξέις, μέ	σω
της λέιτουργικο	 τητας της «Επικοινωνι	ας», και έπιπλέ	ον αναρτα	  τα Δικαιολογητικα	  του προσωρινου	
αναδο	χου στον χω	 ρο «Συνημμέ	να Ηλέκτρονικου	  Διαγωνισμου	 ».

έ)  Η  συ	 ναψη  της  συ	 μβασης  έπέ	ρχέται  μέ  την  κοινοποι	ηση  της  απο	 φασης  κατακυ	 ρωσης  στον
προσωρινο	  ανα	 δοχο συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 105 ως ακολου	 θως :
Μέτα	  την α	 πρακτη πα	 ροδο της  προθέσμι	ας  α	 σκησης προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  η	 ,   σέ  πέρι	πτωση
α	 σκηση	  της,  ο	 ταν παρέ	λθέι α	 πρακτη η προθέσμι	α α	 σκησης αι	τησης αναστολη	 ς κατα	  της απο	 φασης
της Α.Ε.Π.Π. και,  σέ πέρι	πτωση α	 σκησης αι	τησης αναστολη	 ς κατα	  της απο	 φασης της Α.Ε.Π.Π.,  ο	 ταν
έκδοθέι	  απο	 φαση έπι	  της αι	τησης, μέ την έπιφυ	 λαξη της χορη	 γησης προσωρινη	 ς διαταγη	 ς, συ	 μφωνα
μέ τα οριζο	 μένα στο τέλέυται	ο έδα	 φιο της παραγρα	 φου 4 του α	 ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μέτα	
την  ολοκλη	 ρωση  του  προσυμβατικου	  έλέ	γχου  απο	  το  Ελέγκτικο	  Συνέ	δριο,  έφο	 σον  απαιτέι	ται,
συ	 μφωνα  μέ  τα  α	 ρθρα 35  και  36  του  ν.  4129/2013,  ο  προσωρινο	 ς  ανα	 δοχος,  υποβα	 λλέι,  έφο	 σον
απαιτέι	ται,   υπέυ	 θυνη  δη	 λωση,  μέτα	  απο	  σχέτικη	  προ	 σκληση  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς,  μέ	σω  της
λέιτουργικο	 τητας  της  “Επικοινωνι	ας”  του  υποσυστη	 ματος.  Στην  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση,  η  οποι	α
υπογρα	 φέται κατα	  τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 23 της παρου	 σας, δηλω	 νέται ο	 τι, δέν έ	χουν έπέ	λθέι στο
προ	 σωπο	  του οψιγένέι	ς μέταβολέ	ς, κατα	  την έ	ννοια του α	 ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ	νου να
διαπιστωθέι	 ο	 τι δέν έ	χουν έκλέι	ψέι οι προυB ποθέ	σέις συμμέτοχη	 ς του α	 ρθρου 21, ο	 τι έξακολουθου	 ν να
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πληρου	 νται τα κριτη	 ρια  έπιλογη	 ς του α	 ρθρου 22 και ο	 τι δέν συντρέ	χουν οι λο	γοι αποκλέισμου	  του
ι	διου  α	 ρθρου,.  Η  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  έλέ	γχέται  απο	  την  Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 ,  η  οποι	α  συντα	 σσέι
πρακτικο	  που συνοδέυ	 έι τη συ	 μβαση25.

Μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας  της  “Επικοινωνι	ας”  του  υποσυστη	 ματος  κοινοποιέι	ται  η  απο	 φαση
κατακυ	 ρωσης στον προσωρινο	  ανα	 δοχο26. Μέ την ι	δια απο	 φαση  καλέι	ται ο ανα	 δοχος ο	 πως  προσέ	λθέι
σέ ορισμέ	νο το	 πο και χρο	 νο για την υπογραφη	  του συμφωνητικου	 ,  θέ	τοντα	 ς του η αναθέ	τουσα αρχη	
προθέσμι	α  που  δέν  μπορέι	  να  υπέρβαι	νέι  τις  έι	κοσι  (20)  ημέ	ρές  απο	  την  κοινοποι	ηση  έιδικη	 ς
ηλέκτρονικη	 ς  προ	 σκλησης,  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας  της  “Επικοινωνι	ας”  του  υποσυστη	 ματος,
προσκομι	ζοντας, και την απαιτου	 μένη έγγυητικη	  έπιστολη	  καλη	 ς έκτέ	λέσης. Η έν λο	γω κοινοποι	ηση
έπιφέ	ρέι τα έ	ννομα αποτέλέ	σματα της απο	 φασης κατακυ	 ρωσης, συ	 μφωνα μέ οριζο	 μένα στην παρ. 3
του α	 ρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εα	 ν ο ανα	 δοχος δέν προσέ	λθέι να υπογρα	 ψέι το συμφωνητικο	 , μέ	σα στην προθέσμι	α που ορι	ζέται στην
έιδικη	  προ	 κληση,  κηρυ	 σσέται  έ	κπτωτος,  καταπι	πτέι  υπέ	ρ  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς  η  έγγυ	 ηση
συμμέτοχη	 ς του και ακολουθέι	ται η διαδικασι	α του α	 ρθρου 4.2.γ της παρου	 σας για  τον προσφέ	ροντα
που υπέ	βαλέ την αμέ	σως έπο	 μένη πλέ	ον συμφέ	ρουσα απο	  οικονομικη	  α	 ποψη προσφορα	  βα	 σέι τιμη	 ς27.
Αν κανέ	νας απο	  τους προσφέ	ροντές δέν προσέ	λθέι για την υπογραφη	  του συμφωνητικου	 , η διαδικασι	α
συ	 ναψης της συ	 μβασης ματαιω	 νέται, συ	 μφωνα μέ την πέρι	πτωση  β της παραγρα	 φου 1 του α	 ρθρου
106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα	 θέ ένδιαφέρο	 μένος, ο οποι	ος έ	χέι η	  έι	χέ συμφέ	ρον να του ανατέθέι	 η συγκέκριμέ	νη συ	 μβαση και έ	χέι
η	  έι	χέ υποστέι	 η	  ένδέ	χέται να υποστέι	 ζημι	α απο	  έκτέλέστη	  πρα	 ξη η	  παρα	 λέιψη της αναθέ	τουσας αρχη	 ς
κατα	  παρα	 βαση της νομοθέσι	ας της ΕυρωπαιBκη	 ς Ένωσης η	  της έσωτέρικη	 ς νομοθέσι	ας, δικαιου	 ται να
ασκη	 σέι  προδικαστικη	  προσφυγη	  ένω	 πιον  της  ΑΕΠΠ κατα	  της σχέτικη	 ς  πρα	 ξης  η	  παρα	 λέιψης της
αναθέ	τουσας αρχη	 ς, προσδιορι	ζοντας έιδικω	 ς τις νομικέ	ς και πραγματικέ	ς αιτια	 σέις που δικαιολογου	 ν
το αι	τημα	  του28. 

Σέ  πέρι	πτωση προσφυγη	 ς  κατα	  πρα	 ξης  της αναθέ	τουσας αρχη	 ς,  η  προθέσμι	α  για την  α	 σκηση  της
προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς έι	ναι:

 (α)  δέ	κα  (10)  ημέ	ρές  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  προσβαλλο	 μένης  πρα	 ξης  στον  ένδιαφέρο	 μένο
οικονομικο	  φορέ	α αν η πρα	 ξη κοινοποιη	 θηκέ μέ ηλέκτρονικα	  μέ	σα η	  τηλέομοιοτυπι	α η	  

(β)  δέκαπέ	ντέ  (15)  ημέ	ρές  απο	  την  κοινοποι	ηση  της  προσβαλλο	 μένης  πρα	 ξης  σέ  αυτο	 ν  αν
χρησιμοποιη	 θηκαν α	 λλα μέ	σα έπικοινωνι	ας, α	 λλως  

γ) δέ	κα (10) ημέ	ρές απο	  την πλη	 ρη, πραγματικη	  η	  τέκμαιρο	 μένη, γνω	 ση της πρα	 ξης που βλα	 πτέι τα
συμφέ	ροντα του ένδιαφέρο	 μένου οικονομικου	  φορέ	α. 

Σέ  πέρι	πτωση  παρα	 λέιψης,  η  προθέσμι	α  για  την  α	 σκηση  της  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  έι	ναι
δέκαπέ	ντέ (15) ημέ	ρές απο	  την έπομέ	νη της συντέ	λέσης της προσβαλλο	 μένης παρα	 λέιψης29.

Η  προδικαστικη	  προσφυγη	 ,  μέ  βα	 ση  και  τα  ο	 σα  προβλέ	πονται  στο  π.δ.  39/2017,  κατατι	θέται
ηλέκτρονικα	  βα	 σέι  του  τυποποιημέ	νου  έντυ	 που  και  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας  «Επικοινωνι	α»
του  υποσυστη	 ματος  προς  την  Αναθέ	τουσα  Αρχη	 ,  έπιλέ	γοντας  κατα	  πέρι	πτωση  την  έ	νδέιξη
«Προδικαστικη	  Προσφυγη	 » και έπισυνα	 πτοντας το σχέτικο	  έ	γγραφο συ	 μφωνα μέ την παρ. 3 του
α	 ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδέκτο	  της  α	 σκησης  της  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  κατατι	θέται  παρα	 βολο  απο	  τον
προσφέυ	 γοντα υπέ	ρ του Δημοσι	ου,  κατα	  τα έιδικα	  οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 363 του ν.  4412/2016, το
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οποι	ο έπιστρέ	φέται στον προσφέυ	 γοντα σέ πέρι	πτωση ολικη	 ς η	  μέρικη	 ς αποδοχη	 ς της προσφυγη	 ς του
η	  σέ πέρι	πτωση που πριν την έ	κδοση της απο	 φασης της ΑΕΠΠ έπι	 της προσφυγη	 ς, η αναθέ	τουσα αρχη	
ανακαλέι	 την προσβαλλο	 μένη πρα	 ξη η	  προβαι	νέι στην οφέιλο	 μένη ένέ	ργέια. 

Η  προθέσμι	α  για  την  α	 σκηση  της  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  και  η  α	 σκηση	  της  κωλυ	 ουν  τη
συ	 ναψη της συ	 μβασης έπι	  ποινη	  ακυρο	 τητας, η οποι	α διαπιστω	 νέται μέ απο	 φαση της ΑΕΠΠ μέτα	
απο	  α	 σκηση προσφυγη	 ς, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 368    του ν. 4412/2016. 

Η προηγου	 μένη παρα	 γραφος δέν έφαρμο	 ζέται στην πέρι	πτωση που, κατα	  τη διαδικασι	α συ	 ναψης
της παρου	 σας συ	 μβασης, υποβληθέι	 μο	 νο μι	α (1) προσφορα	 30.

Κατα	  τα λοιπα	 ,  η α	 σκηση της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς δέν κωλυ	 έι την προ	 οδο της διαγωνιστικη	 ς
διαδικασι	ας, , έκτο	 ς αν ζητηθου	 ν προσωρινα	  μέ	τρα προστασι	ας κατα	  το α	 ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθέ	τουσα αρχη	 , μέ	σω της λέιτουργι	ας της «Επικοινωνι	ας»: 
α.  Κοινοποιέι	  την  προδικαστικη	  προσφυγη	  σέ  κα	 θέ  ένδιαφέρο	 μένο  τρι	το  συ	 μφωνα  μέ  τα
προβλέπο	 μένα στην πέρ. α της παρ. 1 του α	 ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την πέρ. α΄ της παρ. 1
του α	 ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιέι	,  παρέ	χέι προ	 σβαση στο συ	 νολο των στοιχέι	ων του διαγωνισμου	  και διαβιβα	 ζέι στην
Αρχη	  Εξέ	τασης Προδικαστικω	 ν Προσφυγω	 ν (ΑΕΠΠ) τα προβλέπο	 μένα στην πέρ. β’ της παρ. 1 του
α	 ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συ	 μφωνα και μέ την παρ. 1 του α	 ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ  αποφαι	νέται  αιτιολογημέ	να  έπι	  της  βασιμο	 τητας  των  προβαλλο	 μένων  πραγματικω	 ν  και
νομικω	 ν ισχυρισμω	 ν της προσφυγη	 ς και των ισχυρισμω	 ν της αναθέ	τουσας αρχη	 ς και, σέ πέρι	πτωση
παρέ	μβασης, των ισχυρισμω	 ν του παρέμβαι	νοντος και δέ	χέται (έν ο	 λω η	  έν μέ	ρέι) η	  απορρι	πτέι την
προσφυγη	  μέ απο	 φαση	  της, η οποι	α έκδι	δέται μέ	σα σέ αποκλέιστικη	  προθέσμι	α έι	κοσι (20) ημέρω	 ν
απο	  την ημέ	ρα έξέ	τασης της προσφυγη	 ς31.

Σέ πέρι	πτωση συμπληρωματικη	 ς αιτιολογι	ας έπι	  της προσβαλλο	 μένης πρα	 ξης, αυτη	  υποβα	 λλέται έ	ως
και  δέ	κα  (10)  ημέ	ρές  πριν  την  συζη	 τηση  της  προσφυγη	 ς  και  κοινοποιέι	ται  αυθημέρο	 ν  στον
προσφέυ	 γοντα  μέ	σω  της  πλατφο	 ρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ  η	  αν  αυτο	  δέν  έι	ναι  έφικτο	  μέ  οποιοδη	 ποτέ
προ	 σφορο  μέ	σο.  Υπομνη	 ματα  έπι	  των  απο	 ψέων  και  της  συμπληρωματικη	 ς  αιτιολογι	ας  της
Αναθέ	τουσας Αρχη	 ς κατατι	θένται μέ	σω της πλατφο	 ρμας του ΕΣΗΔΗΣ έ	ως πέ	ντέ (5) ημέ	ρές πριν απο	
τη συζη	 τηση της προσφυγη	 ς32.

Η  α	 σκηση  της  προδικαστικη	 ς  προσφυγη	 ς  αποτέλέι	  προυB πο	 θέση  για  την  α	 σκηση  των  έ	νδικων
βοηθημα	 των  της αι	τησης αναστολη	 ς και της αι	τησης ακυ	 ρωσης του α	 ρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατα	  των έκτέλέστω	 ν πρα	 ξέων η	  παραλέι	ψέων της αναθέ	τουσας αρχη	 ς.

Όποιος έ	χέι έ	ννομο συμφέ	ρον μπορέι	  να ζητη	 σέι την αναστολη	  της έκτέ	λέσης της απο	 φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυ	 ρωση	  της ένω	 πιον του αρμοδι	ου δικαστηρι	ου33.  Δικαι	ωμα α	 σκησης των ι	διων
ένδι	κων  βοηθημα	 των  έ	χέι  και  η  αναθέ	τουσα  αρχη	 ,  αν  η  ΑΕΠΠ  κα	 νέι  δέκτη	  την  προδικαστικη	
προσφυγη	 . Μέ τα έ	νδικα βοηθη	 ματα της αι	τησης αναστολη	 ς και της αι	τησης ακυ	 ρωσης λογι	ζονται
ως  συμπροσβαλλο	 μένές  μέ  την  απο	 φαση  της  ΑΕΠΠ  και  ο	 λές  οι  συναφέι	ς  προς  την  ανωτέ	ρω
απο	 φαση  πρα	 ξέις  η	  παραλέι	ψέις  της  αναθέ	τουσας αρχη	 ς,  έφο	 σον  έ	χουν  έκδοθέι	  η	  συντέλέστέι	
αντιστοι	χως  έ	ως  τη  συζη	 τηση  της  αι	τησης  αναστολη	 ς  η	  την  πρω	 τη  συζη	 τηση  της  αι	τησης
ακυ	 ρωσης.

Η α	 σκηση της αι	τησης αναστολη	 ς δέν έξαρτα	 ται απο	  την προηγου	 μένη α	 σκηση της αι	τησης ακυ	 ρωσης.

Η αι	τηση αναστολη	 ς κατατι	θέται στο αρμο	 διο δικαστη	 ριο μέ	σα σέ προθέσμι	α δέ	κα (10) ημέρω	 ν απο	
την κοινοποι	ηση η	  την πλη	 ρη γνω	 ση34 της απο	 φασης έπι	 της προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς και συζητέι	ται
το αργο	 τέρο έντο	 ς τρια	 ντα (30) ημέρω	 ν απο	  την κατα	 θέση	  της. Για την α	 σκηση της αιτη	 σέως αναστο-
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λη	 ς  κατατι	θέται το προβλέπο	 μένο παρα	 βολο, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η α	 σκηση αι	τησης αναστολη	 ς κωλυ	 έι τη συ	 ναψη της συ	 μβασης, έκτο	 ς έα	 ν μέ την προσωρινη	  διαταγη	  ο 
αρμο	 διος δικαστη	 ς αποφανθέι	 διαφορέτικα	 .

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

Σχέτικα	  μέ την υπογραφη	  της συ	 μβασης, ισχυ	 ουν τα προβλέπο	 μένα στην παρ. 5 α	 ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα   έ	γγραφα  της  συ	 μβασης   μέ  βα	 ση  τα  οποι	α  θα  έκτέλέσθέι	  το  έ	ργο  έι	ναι  τα  αναφέρο	 μένα
παρακα	 τω.  Σέ  πέρι	πτωση  ασυμφωνι	ας  των  πέριέχομέ	νων  σέ  αυτα	  ο	 ρων,  η  σέιρα	  ισχυ	 ος
καθορι	ζέται  ως κατωτέ	ρω. 

1. Το συμφωνητικο	 .
2. Η παρου	 σα Διακη	 ρυξη.
3. Η Οικονομικη	  Προσφορα	 .
4. Το Τιμολο	 γιο Δημοπρα	 τησης 
5. Η Ειδικη	  Συγγραφη	  Υποχρέω	 σέων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τέχνικη	  Συγγραφη	  Υποχρέω	 σέων (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέ	ς Προδιαγραφέ	ς και τα 

Παραρτη	 ματα τους, 
7. Η Τέχνικη	  Πέριγραφη	  (Τ.Π.). 
8. Ο ΠρουB πολογισμο	 ς Δημοπρα	 τησης.
9. Οι έγκέκριμέ	νές μέλέ	τές του έ	ργου. 
10.  Το έγκέκριμέ	νο Χρονοδια	 γραμμα κατασκέυη	 ς του έ	ργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα έ	γγραφα της συ	 μβασης συντα	 σσονται υποχρέωτικα	  στην έλληνικη	  γλω	 σσα και προαιρέτικα	
και σέ α	 λλές γλω	 σσές, συνολικα	  η	  μέρικα	 . Σέ πέρι	πτωση ασυμφωνι	ας μέταξυ	  των τμημα	 των
των έγγρα	 φων της συ	 μβασης που έ	χουν συνταχθέι	  σέ πέρισσσο	 τέρές γλω	 σσές,  έπικρατέι	  η
έλληνικη	  έ	κδοση. Τυχο	 ν ένστα	 σέις υποβα	 λλονται στην έλληνικη	  γλω	 σσα. 

6.2. Οι προσφορέ	ς και τα πέριλαμβανο	 μένα σέ αυτέ	ς στοιχέι	α, καθω	 ς και τα αποδέικτικα	  έ	γγραφα
συντα	 σσονται  στην  έλληνικη	  γλω	 σσα  η	  συνοδέυ	 ονται  απο	  έπι	σημη  μέτα	 φραση	  τους  στην
έλληνικη	  γλω	 σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα	  δημο	 σια έ	γγραφα και δικαιολογητικα	  έφαρμο	 ζέται η Συνθη	 κη της Χα	 γης της
5.10.1961, που κυρω	 θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188).  Ειδικα	  τα αλλοδαπα	  ιδιωτικα	  έ	γγραφα
συνοδέυ	 ονται απο	  μέτα	 φραση	  τους στην έλληνικη	  γλω	 σσα έπικυρωμέ	νη έι	τέ απο	  προ	 σωπο
αρμο	 διο κατα	  τις διατα	 ξέις της έθνικη	 ς νομοθέσι	ας έι	τέ απο	  προ	 σωπο κατα	  νο	 μο αρμο	 διο της
χω	 ρας στην οποι	α έ	χέι συνταχθέι	  έ	γγραφο35. Επι	σης, γι	νονται υποχρέωτικα	  αποδέκτα	  έυκρινη	
φωτοαντι	γραφα έγγρα	 φων που έ	χουν έκδοθέι	 απο	  αλλοδαπέ	ς αρχέ	ς και έ	χουν έπικυρωθέι	 απο	
δικηγο	 ρο, συ	 μφωνα μέ τα προβλέπο	 μένα στην παρ. 2 πέρ. β του α	 ρθρου 11 του ν. 2690/1999
“Κω	 δικας  Διοικητικη	 ς  Διαδικασι	ας”,  αντικαταστα	 θηκέ  ως  α	 νω  μέ  το  α	 ρθρο  1  παρ.2  του
ν.4250/2014.

6.4.   Ενημέρωτικα	  και  τέχνικα	  φυλλα	 δια  και  α	 λλα  έ	ντυπα-έταιρικα	  η	  μη  –  μέ  έιδικο	  τέχνικο	
πέριέχο	 μένο  μπορου	 ν  να  υποβα	 λλονται  σέ  α	 λλη  γλω	 σσα,  χωρι	ς  να  συνοδέυ	 ονται  απο	
μέτα	 φραση στην έλληνικη	

6.5. Η   έπικοινωνι	α  μέ  την  αναθέ	τουσα  αρχη	 ,  καθω	 ς  και  μέταξυ	  αυτη	 ς  και  του  αναδο	χου,  θα
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γι	νονται υποχρέωτικα	  στην έλληνικη	  γλω	 σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τη  δημοπρα	 τηση  του  έ	ργου,  την  έκτέ	λέση  της  συ	 μβασης  και  την  κατασκέυη	  του,
έφαρμο	 ζονται οι διατα	 ξέις των παρακα	 τω νομοθέτημα	 των, ο	 πως ισχυ	 ουν:
- 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» 36

-  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»,37

-  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»,
- 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 )38

- 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
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(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),  ο	 πως
τροποποιη	 θηκέ μέ το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ	 ρωση των στοιχέι	ων του αναδο	χου
μέ τα στοιχέι	α του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  η κοινη	  απο	 φαση των
Υπουργω	 ν  Ανα	 πτυξης  και  Επικρατέι	ας  υπ’  αριθμ.  20977/2007  (  Β’  1673  )  σχέτικα	  μέ  τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,  όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  39,  καθω	 ς  και  η  απο	 φαση  του  Υφυπουργου	  Οικονομι	ας  και  Οικονομικω	 ν  υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διατα	 ξέις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ	 ρωση Κω	 δικα Φο	 ρου Προστιθέ	μένης Αξι	ας».

7.4 Οι  σέ  έκτέ	λέση  των  ανωτέ	ρω  διατα	 ξέων  έκδοθέι	σές  κανονιστικέ	ς  πρα	 ξέις40,  καθω	 ς  και
λοιπέ	ς διατα	 ξέις που αναφέ	ρονται ρητα	  η	  απορρέ	ουν απο	  τα οριζο	 μένα στα συμβατικα	  τέυ	 χη
της  παρου	 σας  καθω	 ς  και  το  συ	 νολο  των  διατα	 ξέων  του  ασφαλιστικου	 ,  έργατικου	 ,
πέριβαλλοντικου	  και φορολογικου	  δικαι	ου και γένικο	 τέρα κα	 θέ δια	 ταξη (Νο	 μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
έρμηνέυτικη	  έγκυ	 κλιος  που  διέ	πέι  την  ανα	 θέση  και  έκτέ	λέση  του  έ	ργου  της  παρου	 σας
συ	 μβασης, έ	στω και αν δέν αναφέ	ρονται ρητα	 . 

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. Το έ	ργο χρηματοδοτέι	ται απο	  το  Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα «Πρόληψη
και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» με
κωδικό  έργου  2003ΣΕ05500005  ,σύμφωνα  με  την  απόφαση   253/27-12-2018
( ΑΔΑ : Ω66Δ465ΧΘ7-ΚΥΠ)   και την υπ’αρ.πρωτ. 76051/5-11-2020 τροποποίηση
αυτής ( ΑΔΑ :  6Τ6Π46ΜΤΛ6-Ο7Θ)     41

Το  έ	ργο υπο	 κέιται  στις  κρατη	   σέις42 που  προβλέ	πονται  για  τα  έ	ργα  αυτα	 ,
πέριλαμβανομέ	νης  της  κρα	 τησης  υ	 ψους  0,07 %  υπέ	ρ  των  λέιτουργικω	 ν  αναγκω	 ν  της
Ενιαι	ας  Ανέξα	 ρτητης  Αρχη	 ς  Δημοσι	ων  Συμβα	 σέων,  συ	 μφωνα  μέ  το  α	 ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/201143, της  κρα	 τησης  υ	 ψους  0,06  %  υπέ	ρ  των  λέιτουργικω	 ν  αναγκω	 ν  της  Αρχη	 ς
Εξέ	τασης Προδικαστικω	 ν Προσφυγω	 ν, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
καθω	 ς και της κρα	 τησης 6%0, συ	 μφωνα μέ τις διατα	 ξέις του α	 ρθρου 53 παρ. 7 πέρ. θ' του ν.
4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017  απο	 φασης  του
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Υπουργου	  Υποδομω	 ν και Μέταφορω	 ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γένικα	  έ	ξοδα,  ο	 φέλος  κ.λ.π.  του  Αναδο	 χου και  οι  έπιβαρυ	 νσέις  απο	  φο	 ρους,  δασμου	 ς
κ.λ.π. καθορι	ζονται στο αντι	στοιχο α	 ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ	 νέι τον Κυ	 ριο του Έργου.

8.3. Οι πληρωμέ	ς θα γι	νονται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι	στοιχο
α	 ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη	  του έργολαβικου	  τιμη	 ματος θα γι	νέται σέ EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθέ	τουσα  αρχη	 44 μπορέι	,  κατα	  τη  διαδικασι	α  αξιολο	γησης  των  προσφορω	 ν,  να  καλέ	σέι  τους
οικονομικου	 ς  φορέι	ς,  μέ	σω  της   λέιτουργικο	 τητας  της  ‘’Επικοινωνι	ας”  του  υποσυστη	 ματος  να
συμπληρω	 σουν  η	  να  διέυκρινι	σουν  τα  έ	γγραφα  η	  δικαιολογητικα	  που  έ	χουν  υποβα	 λέι,
συμπέριλαμβανομέ	νης και της οικονομικη	 ς τους προσφορα	 ς, μέ	σα σέ έυ	 λογη προθέσμι	α, η οποι	α δέν
μπορέι	  να  έι	ναι  μικρο	 τέρη  απο	  έπτα	  (7)  ημέ	ρές  απο	  την  ημέρομηνι	α  κοινοποι	ησης  σέ  αυτου	 ς  της
σχέτικη	 ς προ	 σκλησης, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στις διατα	 ξέις των α	 ρθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του α	 ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδη	 ποτέ διέυκρι	νιση η	  συμπλη	 ρωση που υποβα	 λλέται απο	  τους προσφέ	ροντές η	  υποψηφι	ους,
χωρι	ς να έ	χέι ζητηθέι	 απο	  την αναθέ	τουσα αρχη	 45, δέν λαμβα	 νέται υπο	 ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  την  παρου	 σα  διαδικασι	α  έ	χέι  έκδοθέι	  η  απο	 φαση  μέ  αρ.πρωτ.  580/  2020  για  την  ανα	 ληψη
υποχρέ	ωσης/έ	γκριση δέ	σμέυσης πι	στωσης για το οικονομικο	  έ	τος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τι	τλος του έ	ργου έι	ναι: 
«   ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟ-

ΜΗΝΙΕΣ  (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΧΕΙΑ»)

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

Ο προυB πολογισμο	 ς δημοπρα	 τησης του έ	ργου ανέ	ρχέται σέ46  191.000,00   Ευρω	    μέ το
ΦΠΑ  και αναλυ	 έται σέ:
Δαπα	 νη Εργασιω	 ν  111.534,00 €
Γένικα	  έ	ξοδα και Όφέλος έργολα	 βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)    20.076,12  €
Απρο	 βλέπτα47 (ποσοστου	  15% έπι	  της  δαπα	 νης  έργασιω	 ν  και  του  κονδυλι	ου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
19.741,52 € που αναλω	 νονται συ	 μφωνα μέ τους ο	 ρους του α	 ρθρου 156 παρ. 3.(α)  του ν.
4412/2016. 
Απολογιστικα	 :  2.680,62  €
Φ.Π.Α 24%   36.967,74   48

Στο ανωτέ	ρω ποσο	  προβλέ	πέται αναθέω	 ρηση στις τιμέ	ς ποσου	 ....  συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο
153 του ν. 4412/2016.

Ρη	 τρα προ	 σθέτης  καταβολη	 ς  (πριμ),  συ	 μφωνα μέ  το  α	 ρθρο  149 του  ν.  4412/2016 .......
(έφο	 σον προβλέ	πέται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Το εν λόγω έργο θα πραγματοποιηθεί  στο  πρανές της επαρχιακής κεντρικής οδού   
                    Αίγινας – Πέρδικας, στη θέση Βροχεία. Αίγινας  

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

             Σκοπός της παρούσας ανάθεσης  είναι η  αντιμετώπιση του φαινομένου των καταπτώσεων
σε πρανές της επαρχιακής κεντρικής οδού Αίγινας – Πέρδικας, στη θέση Βροχεία. Οι καταπτώσεις
δημιουργούν προβλήματα και εγκυμονούν άμεσους κινδύνους αναφορικά με την κίνηση οχημάτων
και πεζών.  Το επισφαλές πρανές βρίσκεται σε επαφή με την κεντρική επαρχιακή οδό. Τα όρια της
περιοχής που απαιτείται άμεση επέμβαση   φαίνονται στην υπ’αρ. 90 /2020 σχετική μελέτη και
εμφανίζονται  σε μια ζώνη συνολικού μήκους περί τα 218 m.

Επισημαίνεται ο	 τι, το φυσικο	  και οικονομικο	  αντικέι	μένο των δημοπρατου	 μένων έ	ργων  δέν πρέ	πέι
να μέταβα	 λλέται ουσιωδω	 ς κατα	  τη δια	 ρκέια έκτέ	λέσης της συ	 μβασης, κατα	  τα οριζο	 μένα στην παρ. 4
του α	 ρθρου 132 ν.  4412/2016.  Δυνατο	 τητα μέταβολη	 ς  υφι	σταται,  μο	 νο υπο	  τις προυB ποθέ	σέις των
α	 ρθρων 13249 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρέ	πέται η χρη	 ση των «έπι	 έ	λασσον» δαπανω	 ν μέ τους ακο	 λουθους ο	 ρους και πέριορισμου	 ς:
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 Δέν τροποποιέι	ται το «βασικο	  σχέ	διο» της προκη	 ρυξης, ου	 τέ οι προδιαγραφέ	ς του έ	ργου, ο	 πως
πέριγρα	 φονται στα συμβατικα	  τέυ	 χη, ου	 τέ καταργέι	ται ομα	 δα έργασιω	 ν της αρχικη	 ς συ	 μβασης. 

 Δέν θι	γέται η πληρο	 τητα, ποιο	 τητα και λέιτουργικο	 τητα του έ	ργου. 

 Δέν χρησιμοποιέι	ται για την πληρωμη	  νέ	ων έργασιω	 ν που δέν υπη	 ρχαν στην αρχικη	  συ	 μβαση. 

 Δέν υπέρβαι	νέι η δαπα	 νη αυτη	 , κατα	  τον τέλικο	  έγκέκριμέ	νο Ανακέφαλαιωτικο	  Πι	νακα Εργασιω	 ν
του έ	ργου, ποσοστο	  έι	κοσι τοις έκατο	  (20%) της συμβατικη	 ς δαπα	 νης ομα	 δας έργασιω	 ν του έ	ργου
ου	 τέ, αθροιστικα	 , ποσοστο	  δέ	κα τοις έκατο	  (10%) της δαπα	 νης της αρχικη	 ς αξι	ας συ	 μβασης χωρι	ς
Φ.Π.Α.,  αναθέω	 ρηση  τιμω	 ν  και  απρο	 βλέπτές  δαπα	 νές.  Στην  αθροιστικη	  αυτη	  ανακέφαλαι	ωση
λαμβα	 νονται  υπο	 ψη  μο	 νο  οι  μέταφορέ	ς  δαπα	 νης  απο	  μι	α  ομα	 δα  έργασιω	 ν  σέ  α	 λλη.
Τα ποσα	  που έξοικονομου	 νται, έφο	 σον υπέρβαι	νουν τα ανωτέ	ρω ο	 ρια (20% η	  και 10%), μέιω	 νουν
ισο	 ποσα τη δαπα	 νη της αξι	ας συ	 μβασης χωρι	ς Φ.Π.Α., αναθέωρη	 σέις και απρο	 βλέπτές δαπα	 νές. Για
τη χρη	 ση των «έπι	  έ	λασσον δαπανω	 ν»  απαιτέι	ται  σέ  κα	 θέ  πέρι	πτωση η συ	 μφωνη γνω	 μη του
Τέχνικου	  Συμβουλι	ου,  υ	 στέρα  απο	  έιση	 γηση  του  φορέ	α  υλοποι	ησης.
Ο προυB πολογισμο	 ς των έ	ργων στα οποι	α έφαρμο	 ζέται η παρα	 γραφος αυτη	  αναλυ	 έται σέ Οομα	 δές
έργασιω	 ν, οι οποι	ές συντι	θένται απο	  έργασι	ές που υπα	 γονται σέ ένιαι	α υποσυ	 νολα του τέχνικου	
αντικέιμέ	νου των έ	ργων,  έ	χουν  παρο	 μοιο  τρο	 πο  κατασκέυη	 ς  και  έπιδέ	χονται  το  ι	διο  ποσοστο	
έ	κπτωσης στις  τιμέ	ς  μονα	 δας τους.  Μέ απο	 φαση του Υπουργου	  Υποδομω	 ν  και  Μέταφορω	 ν,  η
οποι	α μέτα	  την έ	κδοση	  της θα έ	χέι έφαρμογη	  σέ ο	 λα τα ως α	 νω έ	ργα, προσδιορι	ζονται οι ομα	 δές
έργασιω	 ν ανα	  κατηγορι	α έ	ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολικη	  προθέσμι	α έκτέ	λέσης του έ	ργου, ορι	ζέται  σέ  έξι (6) μήνες απο	  την ημέ	ρα  απο	  ΤΟΝ
ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ      50. 
Οι αποκλέιστικέ	ς και ένδέικτικέ	ς τμηματικέ	ς προθέσμι	ές   του έ	ργου αναφέ	ρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η έπιλογη	  του Αναδο	 χου, θα γι	νέι συ	 μφωνα μέ την «ανοικτη	  διαδικασι	α» του α	 ρθρου 27
του ν. 4412/2016 και υπο	  τις προυB ποθέ	σέις του νο	 μου αυτου	 .

 
13.2 Η οικονομικη	  προσφορα	  των διαγωνιζομέ	νων, θα συνταχθέι	  και υποβληθέι	  συ	 μφωνα

μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Κα	 θέ προσφέ	ρων μπορέι	 να υποβα	 λέι μο	 νο μι	α προσφορα	 . 51

13.4 Δέν έπιτρέ	πέται η υποβολη	  έναλλακτικω	 ν προσφορω	 ν.52

13.5 Δέ γι	νονται δέκτέ	ς προσφορέ	ς για μέ	ρος του αντικέιμέ	νου της συ	 μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτη	 ριο  για  την  ανα	 θέση  της  συ	 μβασης  έι	ναι  η  πλέ	ον  συμφέ	ρουσα  απο	  οικονομικη	  α	 ποψη
προσφορα	  μο	 νο βα	 σέι τιμη	 ς (χαμηλο	 τέρη τιμη	 ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμέτοχη	  στον διαγωνισμο	  απαιτέι	ται η κατα	 θέση απο	  τους συμμέτέ	χοντές
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οικονομικου	 ς φορέι	ς, κατα	  τους ο	 ρους της παρ. 1 α) του α	 ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
έγγυητικη	 ς έπιστολη	 ς συμμέτοχη	 ς, που ανέ	ρχέται στο ποσο	  των  3.081,00   ευρώ  . 53

Στην  πέρι	πτωση  έ	νωσης  οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  η  έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς  πέριλαμβα	 νέι
και τον ο	 ρο ο	 τι η έγγυ	 ηση καλυ	 πτέι τις υποχρέω	 σέις ο	 λων των οικονομικω	 ν φορέ	ων
που συμμέτέ	χουν στην έ	νωση.

15.2 Οι έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς συμμέτοχη	 ς πέριλαμβα	 νουν, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ έλα	 χιστον τα ακο	 λουθα στοιχέι	α : 
α) την ημέρομηνι	α έ	κδοσης, 
β) τον έκδο	 τη, 
γ)  τον  κυ	 ριο  του  έ	ργου  η	  το  φορέ	α  κατασκέυη	 ς  του  έ	ργου  προς  τον  οποι	ο
απέυθυ	 νονται, 
δ) τον αριθμο	  της έγγυ	 ησης, 
έ) το ποσο	  που καλυ	 πτέι η έγγυ	 ηση, 
στ) την πλη	 ρη έπωνυμι	α,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη διέυ	 θυνση του  οικονομικου	  φορέ	α υπέ	ρ
του  οποι	ου  έκδι	δέται  η  έγγυ	 ηση  (στην  πέρι	πτωση  έ	νωσης  αναγρα	 φονται  ο	 λα  τα
παραπα	 νω για κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης), 
ζ) τους ο	 ρους ο	 τι: αα) η έγγυ	 ηση παρέ	χέται ανέ	κκλητα και ανέπιφυ	 λακτα, ο δέ έκδο	 της
παραιτέι	ται  του  δικαιω	 ματος της  διαιρέ	σέως  και  της  διζη	 σέως,  και  ββ)  ο	 τι  σέ
πέρι	πτωση  κατα	 πτωσης  αυτη	 ς,  το  ποσο	  της  κατα	 πτωσης  υπο	 κέιται  στο  έκα	 στοτέ
ισχυ	 ον τέ	λος χαρτοση	 μου, 
η)  τα  στοιχέι	α  της  διακη	 ρυξης  (αριθμο	 ς,  έ	τος,  τι	τλος  έ	ργου  )  και  την   καταληκτικη	
ημέρομηνι	α υποβολη	 ς προσφορω	 ν, 
θ) την ημέρομηνι	α λη	 ξης η	  τον χρο	 νο ισχυ	 ος της έγγυ	 ησης, 
ι) την ανα	 ληψη υποχρέ	ωσης απο	  τον έκδο	 τη της έγγυ	 ησης να καταβα	 λέι το ποσο	  της
έγγυ	 ησης ολικα	  η	  μέρικα	  έντο	 ς πέ	ντέ (5) ημέρω	 ν μέτα	  απο	  απλη	  έ	γγραφη έιδοποι	ηση
έκέι	νου προς τον οποι	ο απέυθυ	 νέται. 
(Στο σημέι	ο αυτο	  γι	νέται παραπομπη	  στα σχέτικα	  υποδέι	γματα, έφο	 σον υπα	 ρχουν).

15.3 Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς πρέ	πέι να ισχυ	 έι τουλα	 χιστον για τρια	 ντα (30) ημέ	ρές μέτα	  τη
λη	 ξη  του  χρο	 νου  ισχυ	 ος  της  προσφορα	 ς  του  α	 ρθρου  19  της  παρου	 σας,  η	 τοι  μέ	χρι
20/11/2021, α	 λλως η προσφορα	  απορρι	πτέται.  Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	,  πριν τη
λη	 ξη της προσφορα	 ς, να ζητα	  απο	  τον προσφέ	ροντα να παρατέι	νέι, πριν τη λη	 ξη τους,
τη δια	 ρκέια ισχυ	 ος της προσφορα	 ς και της έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς.

15.4 Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς  καταπι	πτέι,  υπέ	ρ  του κυρι	ου του έ	ργου,  μέτα	  απο	  γνω	 μη του
Τέχνικου	  Συμβουλι	ου αν ο προσφέ	ρων αποσυ	 ρέι την προσφορα	  του κατα	  τη δια	 ρκέια
ισχυ	 ος  αυτη	 ς  και  στις  πέριπτω	 σέις  του  α	 ρθρου  4.2  της  παρου	 σας.
Η έ	νσταση του αναδο	 χου κατα	  της αποφα	 σέως δέν αναστέ	λλέι την έι	σπραξη του ποσου	
της έγγυη	 σέως.

15.5 Η έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς έπιστρέ	φέται στον ανα	 δοχο μέ την προσκο	 μιση της έγγυ	 ησης
καλη	 ς έκτέ	λέσης.
Η  έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς  έπιστρέ	φέται  στους  λοιπου	 ς  προσφέ	ροντές,  συ	 μφωνα  μέ  τα

έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 72 του ν. 4412/2016 54.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)55

16.1 ΔΕΝ 56  προβλέ	πέται η χορη	 γηση προκαταβολη	 ς στον Ανα	 δοχο.57

16.2 ΔΕΝ προβλέ	πέται  η πληρωμη	  πριμ στην παρου	 σα συ	 μβαση
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Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφη	  της συ	 μβασης απαιτέι	ται η παροχη	  έγγυ	 ησης καλη	 ς έκτέ	λέσης, συ	 μφωνα
μέ το α	 ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ	 ψος της οποι	ας καθορι	ζέται σέ ποσοστο	   5%  έπι	
της αξι	ας της συ	 μβασης, χωρι	ς Φ.Π.Α. και κατατι	θέται πριν η	  κατα	  την υπογραφη	  της συ	 μβασης.
Η  έγγυ	 ηση  καλη	 ς  έκτέ	λέσης  καταπι	πτέι  στην  πέρι	πτωση  παρα	 βασης  των  ο	 ρων  της  συ	 μβασης,
ο	 πως αυτη	  έιδικο	 τέρα ορι	ζέι.

Σέ  πέρι	πτωση  τροποποι	ησης  της  συ	 μβασης  κατα	  το  α	 ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποι	α
συνέπα	 γέται αυ	 ξηση της συμβατικη	 ς αξι	ας, ο ανα	 δοχος έι	ναι υποχρέωμέ	νος να καταθέ	σέι πριν την
τροποποι	ηση,  συμπληρωματικη	  έγγυ	 ηση το υ	 ψος της οποι	ας  ανέ	ρχέται σέ ποσοστο	  5% έπι	  του
ποσου	  της αυ	 ξησης χωρι	ς ΦΠΑ.

Η έγγυ	 ηση καλη	 ς έκτέ	λέσης της συ	 μβασης καλυ	 πτέι συνολικα	  και χωρι	ς διακρι	σέις την έφαρμογη	
ο	 λων των ο	 ρων της συ	 μβασης και κα	 θέ απαι	τηση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς η	  του κυρι	ου του έ	ργου
έ	ναντι του αναδο	 χου.

Η έγγυ	 ηση καλη	 ς έκτέ	λέσης καταπι	πτέι υπέ	ρ του κυρι	ου του έ	ργου, μέ αιτιολογημέ	νη απο	 φαση
του  ΠροιBσταμέ	νου  της  Διέυθυ	 νουσας Υπηρέσι	ας,  ιδι	ως  μέτα	  την  οριστικοποι	ηση  της  έ	κπτωσης
του αναδο	 χου. Η έ	νσταση του αναδο	 χου κατα	  της αποφα	 σέως δέν αναστέ	λλέι την έι	σπραξη του
ποσου	  της έγγυη	 σέως.

Οι  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  καλη	 ς  έκτέ	λέσης πέριλαμβα	 νουν κατ’  έλα	 χιστον τα αναφέρο	 μένα στην
παρα	 γραφο 15.2 της παρου	 σας και έπιπρο	 σθέτα, τον αριθμο	  και τον τι	τλο της σχέτικη	 ς συ	 μβασης.

17.2 Εγγυ	 ηση καλη	 ς λέιτουργι	ας 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  Η ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 58

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς των α	 ρθρων 15, 16 και 17 έκδι	δονται απο	  πιστωτικα	  η	  χρηματοδοτικα	
ιδρυ	 ματα  η	  ασφαλιστικέ	ς  έπιχέιρη	 σέις κατα	  την έ	ννοια των πέριπτω	 σέων β΄ και γ΄  της παρ. 1 του
α	 ρθρου 14 του ν.  4364/ 2016 (Α΄13) που λέιτουργου	 ν νο	 μιμα στα κρα	 τη- μέ	λη της Ενωσης η	  του
ΕυρωπαιBκου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου η	  στα κρα	 τη-μέ	ρη της ΣΔΣ και έ	χουν,  συ	 μφωνα μέ τις  ισχυ	 ουσές
διατα	 ξέις,  το  δικαι	ωμα  αυτο	 .  Μπορου	 ν,  έπι	σης,  να  έκδι	δονται  απο	  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η	  να
παρέ	χονται μέ γραμμα	 τιο του Ταμέι	ου Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων,  μέ παρακατα	 θέση σέ αυτο	  του
αντι	στοιχου χρηματικου	  ποσου	 . 59 

Αν  συσταθέι	  παρακαταθη	 κη  μέ  γραμμα	 τιο  παρακατα	 θέσης  χρέογρα	 φων  στο  Ταμέι	ο
Παρακαταθηκω	 ν  και  Δανέι	ων,  τα  τοκομέρι	δια  η	  μέρι	σματα  που  λη	 γουν  κατα	  τη  δια	 ρκέια  της
έγγυ	 ησης έπιστρέ	φονται μέτα	  τη λη	 ξη τους στον υπέ	ρ ου η έγγυ	 ηση οικονομικο	  φορέ	α.

17.Α.2 Οι έγγυητικέ	ς έπιστολέ	ς έκδι	δονται κατ’ έπιλογη	  του οικονομικου	  φορέ	α/ αναδο	 χου απο	
έ	ναν η	  πέρισσο	 τέρους έκδο	 τές της παραπα	 νω παραγρα	 φου,   ανέξαρτη	 τως του υ	 ψους των.  

Εα	 ν η έγγυ	 ηση έκδοθέι	 απο	  αλλοδαπο	  πιστωτικο	  ι	δρυμα μπορέι	 να συνταχθέι	 σέ μι	α απο	  τις έπι	σημές 
γλω	 σσές της ΕυρωπαιBκη	 ς Ένωσης, αλλα	  θα συνοδέυ	 έται απαραι	τητα απο	  μέτα	 φραση στην έλληνικη	  
γλω	 σσα, συ	 μφωνα και μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 6.3. της παρου	 σας.

Η  αναθέ	τουσα  αρχη	  έπικοινωνέι	  μέ  τους  φορέι	ς  που  φέ	ρονται  να  έ	χουν  έκδω	 σέι  τις  έγγυητικέ	ς
έπιστολέ	ς, προκέιμέ	νου να διαπιστω	 σέι την έγκυρο	 τητα	  τους60. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορω	 ν61 ορι	ζέται  η
20/01/2021, ημέ	ρα Τετάρτη  και ώρα 22:00 μ.μ 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
27/01/2021 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00  π.μ.   62

Αν,  για  λο	γους  ανωτέ	ρας  βι	ας η	  για  τέχνικου	 ς  λο	γους  δέν  διένέργηθέι	  η  αποσφρα	 γιση  κατα	  την
ορισθέι	σα ημέ	ρα η	  αν μέ	χρι τη μέ	ρα αυτη	  δέν έ	χέι υποβληθέι	  καμι	α προσφορα	 , η αποσφρα	 γιση και η
καταληκτικη	  ημέρομηνι	α  αντι	στοιχα  μέτατι	θένται  σέ  οποιαδη	 ποτέ  α	 λλη  ημέ	ρα,  μέ  απο	 φαση  της
αναθέ	τουσας  αρχη	 ς.  Η  απο	 φαση  αυτη	  κοινοποιέι	ται   στους  προσφέ	ροντές, μέ	σω  της
λέιτουργικο	 τητας “Επικοινωνι	α”,   πέ	ντέ (5) τουλα	 χιστον έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν τη νέ	α ημέρομηνι	α,
και αναρτα	 ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσέλι	δα της αναθέ	τουσας αρχη	 ς,  έφο	 σον διαθέ	τέι,  καθω	 ς και
στον  έιδικο	 ,  δημο	 σια  προσβα	 σιμο,  χω	 ρο  “ηλέκτρονικοι	  διαγωνισμοι	”  της  πυ	 λης
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νέ	α  αυτη	  ημέρομηνι	α  δέν  καταστέι	  δυνατη	  η
αποσφρα	 γιση των προσφορω	 ν η	  δέν υποβληθου	 ν προσφορέ	ς, μπορέι	  να ορισθέι	  και νέ	α ημέρομηνι	α,
έφαρμοζομέ	νων κατα	  τα λοιπα	  των διατα	 ξέων των δυ	 ο προηγου	 μένων έδαφι	ων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κα	 θέ  υποβαλλο	 μένη  προσφορα	  δέσμέυ	 έι  τον συμμέτέ	χοντα στον διαγωνισμο	  κατα	  τη  δια	 ταξη του
α	 ρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  δια	 στημα  ΕΝΝΕΑ  (9)  μηνών 63, (έ	ως  20-10-2021 )  απο	  την
ημέρομηνι	α λη	 ξης της προθέσμι	ας υποβολη	 ς των προσφορω	 ν.

Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	,  πριν τη λη	 ξη του χρο	 νου ισχυ	 ος της προσφορα	 ς,  να ζητα	  απο	  τους
προσφέ	ροντές  να  παρατέι	νουν  τη  δια	 ρκέια  ισχυ	 ος  της  προσφορα	 ς  τους  και  της  έγγυ	 ησης
συμμέτοχη	 ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η προκη	 ρυξη συ	 μβασης 64 και η παρου	 σα Διακη	 ρυξη δημοσιέυ	 θηκέ στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).

2.  Η  Διακη	 ρυξη  αναρτα	 ται  και  στην  ιστοσέλι	δα  της  αναθέ	τουσας  αρχη	 ς
(www      .      aegina      .      gr        ), (έφο	 σον υπα	 ρχέι), συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 2 της παρου	 σας. 

3. Πέρι	ληψη της παρου	 σας Διακη	 ρυξης δημοσιέυ	 έται στον Ελληνικο	  Τυ	 πο65, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρτα	 ται στο προ	 γραμμα “Διαυ	 γέια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  έ	ξοδα  των  έκ  της  κέι	μένης  νομοθέσι	ας  απαραι	τητων  δημοσιέυ	 σέων  της  προκη	 ρυξης  της
δημοπρασι	ας στην οποι	α αναδέι	χθηκέ ανα	 δοχος, βαρυ	 νουν τον ι	διο και έισπρα	 ττονται μέ τον πρω	 το
λογαριασμο	  πληρωμη	 ς του έ	ργου.  Τα έ	ξοδα δημοσιέυ	 σέων των τυχο	 ν προηγου	 μένων διαγωνισμω	 ν για
την ανα	 θέση του ι	διου έ	ργου, καθω	 ς και τα έ	ξοδα των μη απαραι	τητων έκ του νο	 μου δημοσιέυ	 σέων
βαρυ	 νουν την αναθέ	τουσα αρχη	  και καταβα	 λλονται απο	  τις πιστω	 σέις του έ	ργου.

Άρθρο 20A: Διαβου	 λέυση έπι	 των δημοσιέυμέ	νων έγγρα	 φων της συ	 μβασης66

………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ	 μβαση ανατι	θέται βα	 σέι του κριτηρι	ου του α	 ρθρου 14 της παρου	 σας, σέ προσφέ	ροντα ο οποι	ος
δέν αποκλέι	έται  απο	  τη  συμμέτοχη	  βα	 σέι  της  παρ.  Α του α	 ρθρου 22 της παρου	 σας και  πληροι	  τα
κριτη	 ρια έπιλογη	 ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α	 ρθρου 22 της παρου	 σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαι	ωμα  συμμέτοχη	 ς  έ	χουν  φυσικα	  η	  νομικα	  προ	 σωπα,  η	  ένω	 σέις  αυτω	 ν 67 που
δραστηριοποιου	 νται .στην κατηγορι	α για έ	ργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ 68και που έι	ναι έγκατέστημέ	να σέ:
α) σέ κρα	 τος-μέ	λος της Ένωσης,
β) σέ κρα	 τος-μέ	λος του ΕυρωπαιBκου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τρι	τές χω	 ρές που έ	χουν υπογρα	 ψέι και κυρω	 σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο	  που η υπο	  ανα	 θέση δημο	 σια
συ	 μβαση καλυ	 πτέται απο	  τα Παραρτη	 ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ	ς σημέιω	 σέις του σχέτικου	  μέ την
Ένωση  Προσαρτη	 ματος  I  της  ως  α	 νω  Συμφωνι	ας,  καθω	 ς  και
δ)  σέ  τρι	τές  χω	 ρές  που  δέν  έμπι	πτουν  στην  πέρι	πτωση  γ΄  της  παρου	 σας  παραγρα	 φου  και  έ	χουν
συνα	 ψέι διμέρέι	ς η	  πολυμέρέι	ς συμφωνι	ές μέ την Ένωση σέ θέ	ματα διαδικασιω	 ν ανα	 θέσης δημοσι	ων
συμβα	 σέων.

21.2 Οικονομικο	 ς φορέ	ας συμμέτέ	χέι έι	τέ μέμονωμέ	να έι	τέ ως μέ	λος έ	νωσης.69,

21.3 Οι ένω	 σέις οικονομικω	 ν φορέ	ων συμμέτέ	χουν υπο	  τους ο	 ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α	 ρθρου 19
και των παρ. 1 (έ)  και 3 (β)του α	 ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δέν απαιτέι	ται απο	  τις έν λο	γω ένω	 σέις να πέριβληθου	 ν συγκέκριμέ	νη νομικη	  μορφη	  για την υποβολη	
προσφορα	 ς.  Σέ  πέρι	πτωση που η  έ	νωση αναδέιχθέι	  ανα	 δοχος η νομικη	  της  μορφη	  πρέ	πέι  να έι	ναι
τέ	τοια που να έξασφαλι	ζέται η υ	 παρξη ένο	 ς και μοναδικου	  φορολογικου	  μητρω	 ου για την έ	νωση (πχ
κοινοπραξι	α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μέμονωμέ	νοι προσφέ	ροντές πρέ	πέι να ικανοποιου	 ν ο	 λα τα κριτη	 ρια ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς. 

Στην πέρι	πτωση έ	νωσης οικονομικω	 ν φορέ	ων, ισχυ	 ουν τα έξη	 ς :

- αναφορικα	  μέ τις απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22 Α της παρου	 σας, αυτέ	ς θα πρέ	πέι να ικανοποιου	 νται απο	
κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης 

- αναφορικα	  μέ τις απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22.Β της παρου	 σας, κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης θα πρέ	πέι να
έι	ναι έγγέγραμμέ	νο στο σχέτικο	  έπαγγέλματικο	  μητρω	 ο, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα στο ως α	 νω α	 ρθρο,
τουλα	 χιστον σέ μια απο	  τις κατηγορι	ές που αφορα	  στο υπο	  ανα	 θέση έ	ργο.  Πέραιτέ	ρω,  αθροιστικα	
πρέ	πέι να καλυ	 πτονται ο	 λές οι κατηγορι	ές του έ	ργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα	 θέ  προσφέ	ρων  αποκλείεται απο	  τη  συμμέτοχη	  σέ  διαδικασι	α  συ	 ναψης  συ	 μβασης,  έφο	 σον
συντρέ	χέι στο προ	 σωπο	  του (αν προ	 κέιται για μέμονωμέ	νο φυσικο	  η	  νομικο	  προ	 σωπο) η	  σέ έ	να απο	  τα
μέ	λη  του  (αν  προ	 κέιται  πέρι	  έ	νωσης  οικονομικω	 ν  φορέ	ων)  έ	νας  απο	  τους  λο	γους  των παρακα	 τω
πέριπτω	 σέων:

22.A.1. Όταν  υπα	 ρχέι  έις  βα	 ρος  του   αμέτα	 κλητη70 καταδικαστικη	  απο	 φαση  για  έ	ναν  απο	  τους
ακο	 λουθους λο	γους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο	 πως αυτη	  ορι	ζέται στο α	 ρθρο 2 της απο	 φασης-πλαι	σιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου της 24ης Οκτωβρι	ου 2008, για την καταπολέ	μηση του οργανωμέ	νου
έγκλη	 ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

23





β) δωροδοκία, ο	 πως ορι	ζέται στο α	 ρθρο 3 της συ	 μβασης πέρι	 της καταπολέ	μησης της διαφθορα	 ς στην
οποι	α ένέ	χονται υπα	 λληλοι των ΕυρωπαιBκω	 ν Κοινοτη	 των η	  των κρατω	 ν-μέλω	 ν της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα	 γραφο 1 του α	 ρθρου 2 της απο	 φασης-πλαι	σιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλι	ου της 22ας Ιουλι	ου 2003, για την καταπολέ	μηση της δωροδοκι	ας στον ιδιωτικο	  τομέ	α (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω	 ς και ο	 πως ορι	ζέται στην κέι	μένη νομοθέσι	α η	  στο έθνικο	  δι	καιο του
οικονομικου	  φορέ	α,

γ) απάτη, κατα	  την έ	ννοια του α	 ρθρου 1 της συ	 μβασης σχέτικα	  μέ την προστασι	α των οικονομικω	 ν
συμφέρο	 ντων των ΕυρωπαιBκω	 ν Κοινοτη	 των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι	α κυρω	 θηκέ μέ το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρομοκρατικέ	ς δραστηριο	 τητές, ο	 πως
ορι	ζονται, αντιστοι	χως, στα α	 ρθρα 1 και 3 της απο	 φασης-πλαι	σιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου της
13ης Ιουνι	ου 2002, για την καταπολέ	μηση της τρομοκρατι	ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η	  ηθικη	
αυτουργι	α η	  συνέ	ργέια η	  απο	 πέιρα δια	 πραξης έγκλη	 ματος, ο	 πως ορι	ζονται στο α	 ρθρο 4 αυτη	 ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η	  χρηματοδο	 τηση της τρομοκρατι	ας,
ο	 πως αυτέ	ς ορι	ζονται στο α	 ρθρο 1 της Οδηγι	ας 2005/60/ΕΚ του ΕυρωπαιBκου	  Κοινοβουλι	ου και του
Συμβουλι	ου  της  26ης  Οκτωβρι	ου  2005,  σχέτικα	  μέ  την  προ	 ληψη  της  χρησιμοποι	ησης  του
χρηματοπιστωτικου	  συστη	 ματος για τη νομιμοποι	ηση έσο	 δων απο	  παρα	 νομές δραστηριο	 τητές και τη
χρηματοδο	 τηση  της  τρομοκρατι	ας  (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,  σ.  15),  η  οποι	α  ένσωματω	 θηκέ  στην
έθνικη	  νομοθέσι	α μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο	 πως ορι	ζονται  στο α	 ρθρο 2 της
Οδηγι	ας 2011/36/ΕΕ του ΕυρωπαιBκου	  Κοινοβουλι	ου και του Συμβουλι	ου της 5ης Απριλι	ου 2011, για
την προ	 ληψη και την καταπολέ	μηση της έμπορι	ας ανθρω	 πων και για την προστασι	α των θυμα	 των της,
καθω	 ς και για την αντικατα	 σταση της απο	 φασης-πλαι	σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι	ου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποι	α ένσωματω	 θηκέ στην έθνικη	  νομοθέσι	α μέ το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικο	 ς  φορέ	ας αποκλέι	έται έπι	σης ο	 ταν το προ	 σωπο έις βα	 ρος του οποι	ου έκδο	 θηκέ   αμέ-
τα	 κλητη καταδικαστικη	  απο	 φαση έι	ναι μέ	λος του διοικητικου	 , διέυθυντικου	  η	  έποπτικου	  οργα	 νου του
έν λο	γω οικονομικου	  φορέ	α η	  έ	χέι έξουσι	α έκπροσω	 πησης, λη	 ψης αποφα	 σέων η	  έλέ	γχου σέ αυτο	 .

Στις  πέριπτω	 σέις  έταιρέιω	 ν  πέριορισμέ	νης έυθυ	 νης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικω	 ν  έταιρέιω	 ν  (  Ο.Ε.  Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω	 ν Κέφαλαιουχικω	 ν Εταιρέιω	 ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέ	ωση του προηγου	 μένου έδαφι	ου, αφορα	   τους
διαχέιριστέ	ς.

Στις πέριπτω	 σέις ανωνυ	 μων έταιρέιω	 ν (Α.Ε.), η υποχρέ	ωση του προηγου	 μένου έδαφι	ου  αφορα	   τον
Διέυθυ	 νοντα Συ	 μβουλο, καθω	 ς και ο	 λα τα μέ	λη του Διοικητικου	  Συμβουλι	ου.

Στις πέριπτω	 σέις των συνέταιρισμω	 ν, η έν λο	γω υποχρέ	ωση αφορα	  τα μέ	λη του Διοικητικου	  Συμβουλι	 -
ου71.

22.A.2 Όταν ο  προσφέ	ρων έ	χέι αθέτη	 σέι τις υποχρέω	 σέις του ο	 σον αφορα	  στην καταβολη	  φο	 ρων η	
έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης και αυτο	  έ	χέι διαπιστωθέι	  απο	  δικαστικη	  η	  διοικητικη	  απο	 φαση μέ
τέλέσι	δικη και δέσμέυτικη	  ισχυ	 ,  συ	 μφωνα μέ διατα	 ξέις της χω	 ρας ο	 που έι	ναι έγκατέστημέ	νος η	  την
έθνικη	  νομοθέσι	α  η	 /και  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  μπορέι	  να  αποδέι	ξέι  μέ  τα  κατα	 λληλα  μέ	σα  ο	 τι  ο
προσφέ	ρων  έ	χέι  αθέτη	 σέι  τις  υποχρέω	 σέις  του  ο	 σον  αφορα	  την  καταβολη	  φο	 ρων  η	  έισφορω	 ν
κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης.

Αν ο προσφέ	ρων έι	ναι Έλληνας πολι	της η	  έ	χέι την έγκατα	 σταση	  του στην Ελλα	 δα, οι υποχρέω	 σέις του
που αφορου	 ν τις έισφορέ	ς κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης καλυ	 πτουν, το	 σο την κυ	 ρια, ο	 σο και την έπικουρικη	
ασφα	 λιση.

Δέν αποκλέι	έται ο προσφέ	ρων, ο	 ταν έ	χέι έκπληρω	 σέι τις υποχρέω	 σέις του, έι	τέ καταβα	 λλοντας τους
φο	 ρους η	  τις έισφορέ	ς κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης που οφέι	λέι, συμπέριλαμβανομέ	νων, κατα	  πέρι	πτωση,
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των δέδουλέυμέ	νων το	 κων η	  των προστι	μων, έι	τέ υπαγο	 μένος σέ δέσμέυτικο	  διακανονισμο	  για την
καταβολη	  τους.

22.Α.2α  Η αναθέ	τουσα αρχη	  γνωρι	ζέι η	  μπορέι	 να αποδέι	ξέι μέ τα κατα	 λληλα μέ	σα ο	 τι έ	χουν έπιβληθέι	
σέ βα	 ρος του οικονομικου	  φορέ	α, μέ	σα σέ χρονικο	  δια	 στημα δυ	 ο (2) έτω	 ν πριν απο	  την ημέρομηνι	α
λη	 ξης της προθέσμι	ας υποβολη	 ς προσφορα	 ς: 
αα)  τρέις  (3)  πρα	 ξέις  έπιβολη	 ς  προστι	μου  απο	  τα  αρμο	 δια  έλέγκτικα	  ο	 ργανα  του  Σω	 ματος
Επιθέω	 ρησης Εργασι	ας για παραβα	 σέις της έργατικη	 ς νομοθέσι	ας που χαρακτηρι	ζονται, συ	 μφωνα μέ
την υπουργικη	  απο	 φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),  ο	 πως έκα	 στοτέ ισχυ	 έι,  ως «υψηλη	 ς» η	  «πολυ	
υψηλη	 ς» σοβαρο	 τητας, οι οποι	ές προκυ	 πτουν αθροιστικα	  απο	  τρέις (3) διένέργηθέ	ντές έλέ	γχους, η	  ββ)
δυ	 ο (2) πρα	 ξέις έπιβολη	 ς  προστι	μου απο	  τα αρμο	 δια έλέγκτικα	  ο	 ργανα του Σω	 ματος Επιθέω	 ρησης
Εργασι	ας  για παραβα	 σέις της έργατικη	 ς  νομοθέσι	ας που αφορου	 ν  την αδη	 λωτη έργασι	α,  οι  οποι	ές
προκυ	 πτουν αθροιστικα	  απο	  δυ	 ο (2) διένέργηθέ	ντές έλέ	γχους. 
Οι υπο	  αα΄ και ββ΄ κυρω	 σέις πρέ	πέι να έ	χουν αποκτη	 σέι τέλέσι	δικη και δέσμέυτικη	  ισχυ	 72.

22.A.3  α) Κατ’έξαι	ρέση, για τους πιο κα	 τω έπιτακτικου	 ς λο	γους δημο	 σιου συμφέ	ροντος ............ 73( ο	 πως
δημο	 σιας υγέι	ας η	  προστασι	ας του πέριβα	 λλοντος, οι οποι	οι συμπληρω	 νονται απο	  την αναθέ	τουσα αρ-
χη	  ) δέν έφαρμο	 ζονται οι παρα	 γραφοι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’έξαι	ρέση,  ο	 ταν  ο αποκλέισμο	 ς  έι	ναι  σαφω	 ς  δυσανα	 λογος,  ιδι	ως ο	 ταν μο	 νο μικρα	  ποσα	  των
φο	 ρων η	  των έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς  ασφα	 λισης δέν έ	χουν καταβληθέι	  η	  ο	 ταν ο  προσφέ	ρων  ένημέ-
ρω	 θηκέ σχέτικα	  μέ το ακριβέ	ς ποσο	  που οφέι	λέται λο	γω αθέ	τησης των υποχρέω	 σέω	 ν του ο	 σον αφορα	
στην καταβολη	  φο	 ρων η	  έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης σέ χρο	 νο κατα	  τον οποι	ο δέν έι	χέ τη δυνα-
το	 τητα να λα	 βέι  μέ	τρα,  συ	 μφωνα μέ το τέλέυται	ο έδα	 φιο της πέρ.  β' της παρ. 2 του α	 ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο	  την έκπνοη	  της προθέσμι	ας υποβολη	 ς προσφορα	 ς του α	 ρθρου 18 της παρου	 σας,
δέν έφαρμο	 ζέται 74η παρα	 γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:75

(α) έ	χέι αθέτη	 σέι τις υποχρέω	 σέις που προβλέ	πονται στην παρ. 2 του α	 ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας τέλέι	  υπο	  πτω	 χέυση η	  έ	χέι υπαχθέι	  σέ διαδικασι	α έξυγι	ανσης η	  έιδικη	 ς
έκκαθα	 ρισης η	  τέλέι	 υπο	  αναγκαστικη	  διαχέι	ριση απο	  έκκαθαριστη	  η	  απο	  το δικαστη	 ριο η	  έ	χέι υπαχθέι	
σέ διαδικασι	α πτωχέυτικου	  συμβιβασμου	  η	  έ	χέι αναστέι	λέι τις έπιχέιρηματικέ	ς του δραστηριο	 τητές η	
έα	 ν  βρι	σκέται  σέ  οποιαδη	 ποτέ  ανα	 λογη  κατα	 σταση  προκυ	 πτουσα  απο	  παρο	 μοια  διαδικασι	α,
προβλέπο	 μένη σέ έθνικέ	ς διατα	 ξέις νο	 μου. Η αναθέ	τουσα αρχη	  μπορέι	 να μην αποκλέι	έι έ	ναν οικονομι-
κο	  φορέ	α, ο οποι	ος βρι	σκέται σέ μια έκ των καταστα	 σέων που αναφέ	ρονται στην παραπα	 νω πέρι	πτω-
ση, υπο	  την προυB πο	 θέση ο	 τι η αναθέ	τουσα αρχη	  έ	χέι αποδέι	ξέι ο	 τι ο έν λο	γω φορέ	ας έι	ναι σέ θέ	ση να
έκτέλέ	σέι τη συ	 μβαση, λαμβα	 νοντας υπο	 ψη τις ισχυ	 ουσές διατα	 ξέις και τα μέ	τρα για τη συνέ	χιση της
έπιχέιρηματικη	 ς του λέιτουργι	ας (παρ. 5 α	 ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ)  υπα	 ρχουν έπαρκω	 ς  έυ	 λογές  ένδέι	ξέις  που οδηγου	 ν  στο συμπέ	ρασμα ο	 τι  ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας
συνη	 ψέ συμφωνι	ές μέ α	 λλους οικονομικου	 ς φορέι	ς μέ στο	χο τη στρέ	βλωση του ανταγωνισμου	 ,

δ) έα	 ν μι	α κατα	 σταση συ	 γκρουσης συμφέρο	 ντων κατα	  την έ	ννοια του α	 ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δέν
μπορέι	 να θέραπέυθέι	 αποτέλέσματικα	  μέ α	 λλα, λιγο	 τέρο παρέμβατικα	 , μέ	σα,

(έ) έα	 ν μι	α κατα	 σταση στρέ	βλωσης του ανταγωνισμου	  απο	  την προ	 τέρη συμμέτοχη	  των οικονομικω	 ν
φορέ	ων κατα	  την προέτοιμασι	α της διαδικασι	ας συ	 ναψης συ	 μβασης, κατα	  τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 48
του ν. 4412/2016, δέν μπορέι	 να θέραπέυθέι	 μέ α	 λλα, λιγο	 τέρο παρέμβατικα	 , μέ	σα,

(στ)  έα	 ν  ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  έ	χέι  έπιδέι	ξέι  σοβαρη	  η	  έπαναλαμβανο	 μένη  πλημμέ	λέια  κατα	  την
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έκτέ	λέση  ουσιω	 δους  απαι	τησης  στο  πλαι	σιο  προηγου	 μένης  δημο	 σιας  συ	 μβασης,  προηγου	 μένης
συ	 μβασης μέ αναθέ	τοντα φορέ	α η	  προηγου	 μένης συ	 μβασης παραχω	 ρησης που έι	χέ ως αποτέ	λέσμα την
προ	 ωρη καταγγέλι	α της προηγου	 μένης συ	 μβασης, αποζημιω	 σέις η	  α	 λλές παρο	 μοιές κυρω	 σέις, 

(ζ) έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έ	χέι κριθέι	  έ	νοχος σοβαρω	 ν ψέυδω	 ν δηλω	 σέων κατα	  την παροχη	  των
πληροφοριω	 ν  που  απαιτου	 νται  για  την  έξακρι	βωση  της  απουσι	ας  των  λο	γων  αποκλέισμου	  η	  την
πλη	 ρωση  των  κριτηρι	ων  έπιλογη	 ς,  έ	χέι  αποκρυ	 ψέι  τις  πληροφορι	ές  αυτέ	ς  η	  δέν  έι	ναι  σέ  θέ	ση  να
προσκομι	σέι τα δικαιολογητικα	  που απαιτου	 νται κατ’ έφαρμογη	  του α	 ρθρου 23 της παρου	 σας, 

(η)  έα	 ν  ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  έπιχέι	ρησέ  να  έπηρέα	 σέι  μέ  αθέ	μιτο  τρο	 πο  τη  διαδικασι	α  λη	 ψης
αποφα	 σέων της αναθέ	τουσας αρχη	 ς, να αποκτη	 σέι έμπιστέυτικέ	ς πληροφορι	ές που ένδέ	χέται να του
αποφέ	ρουν  αθέ	μιτο  πλέονέ	κτημα  στη  διαδικασι	α  συ	 ναψης  συ	 μβασης  η	  να  παρα	 σχέι  έξ αμέλέι	ας
παραπλανητικέ	ς πληροφορι	ές που ένδέ	χέται να έπηρέα	 σουν ουσιωδω	 ς τις αποφα	 σέις που αφορου	 ν
τον αποκλέισμο	 , την έπιλογη	  η	  την ανα	 θέση,

(θ)  έα	 ν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας έ	χέι διαπρα	 ξέι σοβαρο	  έπαγγέλματικο	  παρα	 πτωμα, το οποι	ο θέ	τέι σέ
αμφιβολι	α την ακέραιο	 τητα	  του.

22.Α.5.   Αποκλέι	έται απο	  τη συμμέτοχη	  στη διαδικασι	α συ	 ναψης δημο	 σιας συ	 μβασης (διαγωνισμο	 ),
οικονομικο	 ς  φορέ	ας  έα	 ν  συντρέ	χουν  οι  προυB ποθέ	σέις  έφαρμογη	 ς  της  παρ.  4  του  α	 ρθρου  8 του  ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 76

22.Α.6.  Η αναθέ	τουσα αρχη	  αποκλέι	έι  οικονομικο	  φορέ	α  σέ  οποιοδη	 ποτέ  χρονικο	  σημέι	ο  κατα	  τη
δια	 ρκέια της διαδικασι	ας συ	 ναψης συ	 μβασης, ο	 ταν αποδέικνυ	 έται ο	 τι αυτο	 ς βρι	σκέται λο	γω πρα	 ξέων
η	  παραλέι	ψέων αυτου	  έι	τέ πριν έι	τέ κατα	  τη διαδικασι	α, σέ μι	α απο	  τις πέριπτω	 σέις των προηγου	 μέ-
νων 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.77

22.Α.7. Οικονομικο	 ς  φορέ	ας  που  έμπι	πτέι  σέ  μια  απο	  τις  καταστα	 σέις  που  αναφέ	ρονται  στις
παραγρα	 φους  22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.478  μπορέι	  να προσκομι	ζέι στοιχέι	α προκέιμέ	νου να αποδέι	ξέι
ο	 τι τα μέ	τρα που έ	λαβέ έπαρκου	 ν για να αποδέι	ξουν την αξιοπιστι	α του, παρο	 τι συντρέ	χέι ο σχέτικο	 ς
λο	γος αποκλέισμου	 . Εα	 ν τα στοιχέι	α κριθου	 ν έπαρκη	 , ο έν λο	γω οικονομικο	 ς φορέ	ας δέν αποκλέι	έται
απο	  τη  διαδικασι	α  συ	 ναψης συ	 μβασης.  Τα μέ	τρα που λαμβα	 νονται  απο	  τους  οικονομικου	 ς  φορέι	ς
αξιολογου	 νται  σέ  συνα	 ρτηση  μέ  τη  σοβαρο	 τητα  και  τις  ιδιαι	τέρές  πέριστα	 σέις  του  ποινικου	
αδικη	 ματος η	  του παραπτω	 ματος. Αν τα μέ	τρα κριθου	 ν ανέπαρκη	 ,  γνωστοποιέι	ται στον οικονομικο	
φορέ	α  το σκέπτικο	  της απο	 φασης αυτη	 ς.  Οικονομικο	 ς  φορέ	ας που έ	χέι  αποκλέιστέι	,  μέ τέλέσι	δικη
απο	 φαση, απο	  τη συμμέτοχη	  σέ διαδικασι	ές συ	 ναψης συ	 μβασης η	  ανα	 θέσης παραχω	 ρησης δέν μπορέι	
να κα	 νέι χρη	 ση της ανωτέ	ρω δυνατο	 τητας κατα	  την πέρι	οδο του αποκλέισμου	  που ορι	ζέται στην έν
λο	γω απο	 φαση στο κρα	 τος - μέ	λος στο οποι	ο ισχυ	 έι η απο	 φαση.

22.Α.8. Η απο	 φαση για την διαπι	στωση της έπα	 ρκέιας η	  μη των έπανορθωτικω	 ν μέ	τρων κατα	  την
προηγου	 μένη παρα	 γραφο έκδι	δέται συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στις παρ. 8 και 9 του α	 ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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22.Α.9. Οικονομικο	 ς φορέ	ας που του έ	χέι έπιβληθέι	, μέ την κοινη	  υπουργικη	  απο	 φαση του α	 ρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινη	  του αποκλέισμου	  αποκλέι	έται αυτοδι	καια και απο	  την παρου	 σα διαδικασι	α
συ	 ναψης δημο	 σιας συ	 μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 79

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα	  την καταλληλο	 τητα για την α	 σκηση της έπαγγέλματικη	 ς δραστηριο	 τητας, απαιτέι	ται  οι
οικονομικοι	  φορέι	ς  να  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  στο  σχέτικο	  έπαγγέλματικο	  μητρω	 ο  που  τηρέι	ται  στο
κρα	 τος έγκατα	 σταση	 ς τους. Ειδικα	  οι προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι στην Ελλα	 δα απαιτέι	ται
να  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  στο  Μητρω	 ο  Εργοληπτικω	 ν  Επιχέιρη	 σέων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  η	  στα  Νομαρχιακα	
Μητρω	 α  στην  κατηγορι	α/-ιές  έ	ργου  του  α	 ρθρου  21  της  παρου	 σας80.  Οι  προσφέ	ροντές  που  έι	ναι
έγκατέστημέ	νοι  σέ  κρα	 τος  μέ	λος  της  ΕυρωπαιBκη	 ς  Ένωσης  απαιτέι	ται  να  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  στα
Μητρω	 α του παραρτη	 ματος ΧΙ του Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια81 

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

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

Ειδικα	  οι έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις που έι	ναι έγγέγραμμέ	νές στο ΜΕΕΠ, δέν θα πρέ	πέι να υπέρβαι	νουν
τα ανω	 τατα έπιτρέπτα	  ο	 ρια ανέκτέ	λέστου υπολοι	που έργολαβικω	 ν συμβα	 σέων, συ	 μφωνα μέ τα έιδι-
κο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο	 πως ισχυ	 έι.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα82 

Κατά την τελευταία τριετία ο οικονομικός φορέας να έχει εκτελέσει έντεχνα και εμπρόθεσμα
έργα ομοειδή με το δημοπρατούμενο (ομοειδής εργασίες) συνολικού ποσού ίσο ή ανώτερο  με
το δημοπρατούμενο .Να πληρούν δηλαδή  α)  τις προϋποθέσεις του αρθ 21 της παρούσας
διακήρυξης και β) να είναι τάξης  στην κατηγορία   ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης Α2 και άνω  

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης83

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

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

Όσον αφορα	  τα κριτη	 ρια της οικονομικη	 ς και χρηματοοικονομικη	 ς έπα	 ρκέιας και τα κριτη	 ρια σχέτικα	
μέ  την τέχνικη	  και  έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα,  έ	νας οικονομικο	 ς  φορέ	ας μπορέι	,  να στηρι	ζέται  στις
ικανο	 τητές α	 λλων φορέ	ων, ασχέ	τως της νομικη	 ς φυ	 σης των δέσμω	 ν του μέ αυτου	 ς.

Η αναθέ	τουσα αρχη	  έλέ	γχέι, συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 23 της παρου	 σας, έα	 ν οι φορέι	ς, στις
ικανο	 τητές των οποι	ων προτι	θέται να στηριχθέι	 ο προσφέ	ρων, πληρου	 ν τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς
και έα	 ν συντρέ	χουν λο	γοι αποκλέισμου	  κατα	  τα οριζο	 μένα στην παρου	 σα διακη	 ρυξη. Όσον αφορα	  τα
κριτη	 ρια που σχέτι	ζονται μέ τους τι	τλους σπουδω	 ν και τα έπαγγέλματικα	  προσο	 ντα που ορι	ζονται
στην πέρι	πτωση στ του Μέ	ρους ΙΙ του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του Προσαρτη	 ματος Α ν. 4412/2016 η	  μέ την
σχέτικη	  έπαγγέλματικη	  έμπέιρι	α, οι οικονομικοι	 φορέι	ς, μπορου	 ν να βασι	ζονται στις ικανο	 τητές α	 λλων
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φορέ	ων μο	 νο έα	 ν οι τέλέυται	οι θα έκτέλέ	σουν τις έργασι	ές η	  τις υπηρέσι	ές για τις οποι	ές απαιτου	 νται
οι συγκέκριμέ	νές ικανο	 τητές.

Όταν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας στηρι	ζέται στις ικανο	 τητές α	 λλων φορέ	ων ο	 σον αφορα	  τα κριτη	 ρια που
σχέτι	ζονται μέ την οικονομικη	  και χρηματοοικονομικη	  έπα	 ρκέια, ο οικονομικο	 ς φορέ	ας και αυτοι	  οι
φορέι	ς έι	ναι απο	  κοινου	  υπέυ	 θυνοι84  για την έκτέ	λέση της συ	 μβασης.

Στην πέρι	πτωση έ	νωσης οικονομικω	 ν  φορέ	ων,  η έ	νωση μπορέι	  να στηρι	ζέται  στις  ικανο	 τητές των
συμμέτέχο	 ντων  στην  έ	νωση  η	  α	 λλων  φορέ	ων  (για  τα  κριτη	 ρια  της  οικονομικη	 ς  και
χρηματοοικονομικη	 ς έπα	 ρκέιας και τα κριτη	 ρια σχέτικα	  μέ την τέχνικη	  και έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα).

Η έκτέ	λέση των ......85 γι	νέται υποχρέωτικα	  απο	  τον προσφέ	ροντα η	 , αν η προσφορα	  υποβα	 λλέται απο	
έ	νωση οικονομικω	 ν φορέ	ων, απο	  έ	ναν απο	  τους συμμέτέ	χοντές στην έ	νωση αυτη	 .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής86

23.1 Κατα	  την  υποβολη	  προσφορω	 ν  οι  οικονομικοι	  φορέι	ς  υποβα	 λλουν  το  Τυποποιημέ	νο  Έντυπο
Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης (ΤΕΥΔ) του α	 ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποι	ο αποτέλέι	 ένημέρωμέ	νη
υπέυ	 θυνη δη	 λωση,  μέ  τις  συνέ	πέιές  του ν.  1599/1986 (Α΄75),  ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατα	 σταση των πιστοποιητικω	 ν που έκδι	δουν δημο	 σιές αρχέ	ς η	  τρι	τα μέ	ρη, έπιβέβαιω	 νοντας ο	 τι ο
έν λο	γω οικονομικο	 ς φορέ	ας πληροι	 τις ακο	 λουθές προυB ποθέ	σέις:
α)  δέν  βρι	σκέται  σέ  μι	α  απο	  τις  καταστα	 σέις  του  α	 ρθρου  22  Α  της  παρου	 σας,
β) πληροι	 τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς τα οποι	α έ	χουν καθοριστέι	, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 22 Β-Ε της
παρου	 σας.

Σέ  οποιοδη	 ποτέ  χρονικο	  σημέι	ο  κατα	  τη  δια	 ρκέια  της  διαδικασι	ας,  μπορέι	  να  ζητηθέι	  απο	  τους
προσφέ	ροντές να υποβα	 λλουν ο	 λα η	  ορισμέ	να δικαιολογητικα	  της έπο	 μένης παραγρα	 φου, ο	 ταν αυτο	
απαιτέι	ται για την ορθη	  διέξαγωγη	  της διαδικασι	ας.

Το  ΤΕΥΔ μπορέι	  να υπογρα	 φέται έ	ως δέ	κα (10) ημέ	ρές πριν την καταληκτικη	  ημέρομηνι	α υποβολη	 ς
των προσφορω	 ν87.

Κατα	  την υποβολη	  του ΤΕΥΔ, έι	ναι δυνατη	 , μέ μο	 νη την υπογραφη	  του κατα	  πέρι	πτωση έκπροσω	 που
του οικονομικου	  φορέ	α,  η προκαταρκτικη	  απο	 δέιξη των λο	γων αποκλέισμου	  που αναφέ	ρονται στο
α	 ρθρο 22.Α.1 της παρου	 σας, για το συ	 νολο των φυσικω	 ν προσω	 πων που έι	ναι μέ	λη του διοικητικου	 ,
διέυθυντικου	  η	  έποπτικου	  οργα	 νου του η	  έ	χουν έξουσι	α έκπροσω	 πησης, λη	 ψης αποφα	 σέων η	  έλέ	γχου
σέ αυτο	 ν 88.

Ως  έκπρο	 σωπος  του  οικονομικου	  φορέ	α,  για  την  έφαρμογη	  του  παρο	 ντος,  νοέι	ται  ο  νο	 μιμος
έκπρο	 σωπος αυτου	 , ο	 πως προκυ	 πτέι απο	  το ισχυ	 ον καταστατικο	  η	  το πρακτικο	  έκπροσω	 πηση	 ς του
κατα	  το  χρο	 νο  υποβολη	 ς  της  προσφορα	 ς  η	  το  αρμοδι	ως  έξουσιοδοτημέ	νο  φυσικο	  προ	 σωπο  να
έκπροσωπέι	  τον  οικονομικο	  φορέ	α  για  διαδικασι	ές  συ	 ναψης  συμβα	 σέων  η	  για  τη  συγκέκριμέ	νη
διαδικασι	α συ	 ναψης συ	 μβασης89.

Στην πέρι	πτωση υποβολη	 ς  προσφορα	 ς απο	  έ	νωση οικονομικω	 ν φορέ	ων,  το Τυποποιημέ	νο Έντυπο
Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβα	 λλέται χωριστα	  απο	  κα	 θέ μέ	λος της έ	νωσης.

Στην πέρι	πτωση που προσφέ	ρων οικονομικο	 ς φορέ	ας δηλω	 νέι στο Τυποποιημέ	νο Έντυπο Υπέυ	 θυνης
Δη	 λωσης ( ΤΕΥΔ) την προ	 θέση	  του για ανα	 θέση υπέργολαβι	ας, υποβα	 λλέι μαζι	 μέ το δικο	  του ΤΕΥΔ και
το  ΤΕΥΔ του υπέργολα	 βου.

Στην πέρι	πτωση που προσφέ	ρων οικονομικο	 ς φορέ	ας στηρι	ζέται στις ικανο	 τητές ένο	 ς η	  πέρισσο	 τέρων
φορέ	ων υποβα	 λλέι μαζι	 μέ το δικο	  του το δικο	  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κα	 θέ φορέ	α στις ικανο	 τητές του
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οποι	ου στηρι	ζέται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαι	ωμα συμμέτοχη	 ς και οι ο	 ροι και προυB ποθέ	σέις συμμέτοχη	 ς, ο	 πως ορι	στηκαν στα α	 ρθρα 21 και
22  της  παρου	 σας,  κρι	νονται  κατα	  την  υποβολη	  της προσφορα	 ς,  κατα	  την  υποβολη	  των
δικαιολογητικω	 ν, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 4.2 (α έως δ) και κατα	  τη συ	 ναψη της συ	 μβασης, συ	 μφωνα μέ
το α	 ρθρο 4.2 (έ) της παρου	 σας

Στην  πέρι	πτωση  που  προσφέ	ρων  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  η	  έ	νωση  αυτω	 ν  στηρι	ζέται  στις  ικανο	 τητές
α	 λλων φορέ	ων, συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 22.ΣΤ της παρου	 σας,  οι  φορέι	ς  στην ικανο	 τητα των οποι	ων
στηρι	ζέται  ο  προσφέ	ρων  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  η	  έ	νωση  αυτω	 ν,  υποχρέου	 νται  στην  υποβολη	  των
δικαιολογητικω	 ν που αποδέικνυ	 ουν ο	 τι δέν συντρέ	χουν οι λο	γοι αποκλέισμου	  του α	 ρθρου 22 Α της
παρου	 σας και ο	 τι πληρου	 ν τα σχέτικα	  κριτη	 ρια έπιλογη	 ς κατα	  πέρι	πτωση (α	 ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικο	 ς  φορέ	ας  υποχρέου	 ται  να  αντικαταστη	 σέι  έ	ναν  φορέ	α  στην  ικανο	 τητα  του  οποι	ου
στηρι	ζέται, έφο	 σον ο τέλέυται	ος δέν πληροι	 το σχέτικο	  κριτη	 ριο έπιλογη	 ς η	  για τον οποι	ο συντρέ	χουν
λο	γοι αποκλέισμου	  των παραγρα	 φων 1, 2, 2α και 490  του α	 ρθρου 22 Α. 

Οι οικονομικοι	 φορέι	ς δέν υποχρέου	 νται να υποβα	 λλουν δικαιολογητικα	  η	  α	 λλα αποδέικτικα	  στοιχέι	α,
αν και στο μέ	τρο που η αναθέ	τουσα αρχη	  έ	χέι  τη δυνατο	 τητα να λαμβα	 νέι τα πιστοποιητικα	  η	  τις
συναφέι	ς πληροφορι	ές απέυθέι	ας μέ	σω προ	 σβασης σέ έθνικη	  βα	 ση δέδομέ	νων σέ οποιοδη	 ποτέ κρα	 τος
- μέ	λος της Ένωσης, η οποι	α διατι	θέται δωρέα	 ν, ο	 πως έθνικο	  μητρω	 ο συμβα	 σέων, έικονικο	  φα	 κέλο
έπιχέι	ρησης, ηλέκτρονικο	  συ	 στημα αποθη	 κέυσης έγγρα	 φων η	  συ	 στημα προέπιλογη	 ς. Η δη	 λωση για την
προ	 σβαση σέ έθνικη	  βα	 ση δέδομέ	νων έμπέριέ	χέται στο  Τυποποιημέ	νο Έντυπο Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης
(ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοι	  φορέι	ς δέν υποχρέου	 νται να υποβα	 λουν δικαιολογητικα	 , ο	 ταν η αναθέ	τουσα αρχη	  που
έ	χέι αναθέ	σέι τη συ	 μβαση διαθέ	τέι η	 δη τα δικαιολογητικα	  αυτα	 .

Όλα τα αποδέικτικα	  έ	γγραφα του α	 ρθρου 23.3 έ	ως 23.10 της παρου	 σας, υποβα	 λλονται, συ	 μφωνα μέ
τις διατα	 ξέις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα	  τα αποδέικτικα	  τα οποι	α αποτέλου	 ν ιδιωτικα	  έ	γγραφα,
μπορέι	  να γι	νονται  αποδέκτα	  και  σέ  απλη	  φωτοτυπι	α,  έφο	 σον συνυποβα	 λλέται  υπέυ	 θυνη δη	 λωση
στην οποι	α βέβαιω	 νέται η ακρι	βέια	  τους91.

Επισημαι	νέται ο	 τι γι	νονται αποδέκτέ	ς:
• οι  έ	νορκές  βέβαιω	 σέις  που  αναφέ	ρονται  στην  παρου	 σα  Διακη	 ρυξη,  έφο	 σον  έ	χουν
συνταχθέι	 έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν απο	  την υποβολη	  τους, 
• οι υπέυ	 θυνές δηλω	 σέις, έφο	 σον έ	χουν συνταχθέι	  μέτα	  την κοινοποι	ηση της προ	 σκλησης
για την υποβολη	  των δικαιολογητικω	 ν92.   Σημέιω	 νέται ο	 τι δέν απαιτέι	ται θέω	 ρηση του γνησι	ου της
υπογραφη	 ς τους .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο  προσωρινο	 ς  ανα	 δοχος,  κατο	 πιν  σχέτικη	 ς  ηλέκτρονικη	 ς  προ	 σκλησης  απο	  την  αναθέ	τουσα  αρχη	 ,
υποβα	 λλέι τα ακο	 λουθα δικαιολογητικα	 , κατα	  τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 4.2 της παρου	 σας93:

Για την απο	 δέιξη της μη συνδρομη	 ς των λο	γων αποκλέισμου	  του άρθρου 22Α ο προσωρινο	 ς ανα	 δοχος
υποβα	 λλέι  αντι	στοιχα τα παρακα	 τω δικαιολογητικα	 :     

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

απο	 σπασμα  του  ποινικου	  μητρω	 ου  η	 ,  έλλέι	ψέι  αυτου	 ,  ισοδυ	 ναμου  έγγρα	 φου  που  έκδι	δέται  απο	
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αρμο	 δια δικαστικη	  η	  διοικητικη	  αρχη	  του κρα	 τους-μέ	λους η	  της χω	 ρας καταγωγη	 ς η	  της χω	 ρας ο	 που
έι	ναι έγκατέστημέ	νος ο έν λο	γω οικονομικο	 ς φορέ	ας, απο	  το οποι	ο προκυ	 πτέι ο	 τι πληρου	 νται αυτέ	ς οι
προυB ποθέ	σέις,  που να έ	χέι  έκδοθέι	  έ	ως τρέις  (3) μη	 νές πριν  απο	  την υποβολη	  του94 Η υποχρέ	ωση
προσκο	 μισης του ως α	 νω αποσπα	 σματος αφορα	  και τα προ	 σωπα των τέλέυται	ων  τέσσα	 ρων έδαφι	ων
της παραγρα	 φου Α.1 του α	 ρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  την αρμο	 δια αρχη	  του
οικέι	ου κρα	 τους - μέ	λους η	  χω	 ρας, πέρι	  του ο	 τι έ	χουν έκπληρωθέι	  οι υποχρέω	 σέις του οικονομικου	
φορέ	α,  ο	 σον  αφορα	  στην  καταβολη	  φο	 ρων  (φορολογικη	  ένημέρο	 τητα)  και  στην  καταβολη	  των
έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης (ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα)95 συ	 μφωνα μέ την ισχυ	 ουσα νομοθέσι	α
του κρα	 τους έγκατα	 στασης η	  την έλληνικη	  νομοθέσι	α αντι	στοιχα, που να έι	ναι έν ισχυ	  κατα	  το χρο	 νο
υποβολη	 ς του, α	 λλως, στην πέρι	πτωση που δέν αναφέ	ρέται σέ αυτο	  χρο	 νος ισχυ	 ος, που να έ	χέι έκδοθέι	
έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν απο	  την υποβολη	  του96. 

Για  τους  προσφέ	ροντές  που  έι	ναι  έγκατέστημέ	νοι  η	  έκτέλου	 ν  έ	ργα  στην  Ελλα	 δα τα  σχέτικα	
δικαιολογητικα	  που υποβα	 λλονται έι	ναι 

- φορολογικη	  ένημέρο	 τητα που έκδι	δέται απο	  το Υπουργέι	ο Οικονομικω	 ν (αρμο	 δια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικο	  φορέ	α και για τις κοινοπραξι	ές στις οποι	ές συμμέτέ	χέι για τα δημο	 σια έ	ργα που έι	ναι σέ
έξέ	λιξη97.  Οι  αλλοδαποι	  προσφέ	ροντές  θα υποβα	 λλουν  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση98 πέρι	  του  ο	 τι  δέν  έ	χουν
υποχρέ	ωση  καταβολη	 ς  φο	 ρων  στην  Ελλα	 δα.  Σέ  πέρι	πτωση  που  έ	χουν  τέ	τοια  υποχρέ	ωση  θα
υποβα	 λλουν σχέτικο	  αποδέικτικο	  της οικέι	ας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα  που  έκδι	δέται  απο	  τον  αρμο	 διο  ασφαλιστικο	  φορέ	α99.  Η
ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα καλυ	 πτέι  τις ασφαλιστικέ	ς  υποχρέω	 σέις του προσφέ	ροντος οικονομικου	
φορέ	α α) ως φυσικο	  η	  νομικο	  προ	 σωπο για το προσωπικο	  τους μέ σχέ	ση έξαρτημέ	νης έργασι	ας, β) για
έ	ργα που έκτέλέι	 μο	 νος του η	  σέ κοινοπραξι	α καθω	 ς και γ)  για τα στέλέ	χη του που έ	χουν υποχρέ	ωση
ασφα	 λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι έγκατέστημέ	νοι στην Ελλα	 δα οικονομικοι	  φορέι	ς υποβα	 λλουν
αποδέικτικο	  ασφαλιστικη	 ς ένημέρο	 τητας (κυ	 ριας και έπικουρικη	 ς ασφα	 λισης) για το προσωπικο	  τους
μέ σχέ	ση έξαρτημέ	νης έργασι	ας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμέ	νους – μέ	λη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο	
προσωπικο	  Δέν  αποτέλου	 ν  απο	 δέιξη  ένημέρο	 τητας  της  προσφέ	ρουσας  έταιρι	ας,  αποδέικτικα	
ασφαλιστικη	 ς ένημέρο	 τητας  των φυσικω	 ν προσω	 πων που στέλέχω	 νουν το πτυχι	ο της έταιρι	ας ως
έται	ροι.  Οι  αλλοδαποι	  προσφέ	ροντές  (φυσικα	  και  νομικα	  προ	 σωπα),  που  δέν  υποβα	 λουν  τα  α	 νω
αποδέικτικα	 ,  υποβα	 λλουν υπέυ	 θυνη δη	 λωση πέρι	  του ο	 τι δέν απασχολου	 ν προσωπικο	 ,  για το οποι	ο
υπα	 ρχέι  υποχρέ	ωση  ασφα	 λισης  σέ  ημέδαπου	 ς  ασφαλιστικου	 ς  οργανισμου	 ς.  Αν  απασχολου	 ν  τέ	τοιο
προσωπικο	 , πρέ	πέι να υποβα	 λλουν σχέτικο	  αποδέικτικο	  ασφαλιστικη	 ς ένημέρο	 τητας.

-  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του  προσφέ	ροντος  ο	 τι  δέν  έ	χέι  έκδοθέι	  δικαστικη	  η	  διοικητικη	  απο	 φαση  μέ
τέλέσι	δικη και δέσμέυτικη	  ισχυ	  για την αθέ	τηση των υποχρέω	 σέω	 ν του ο	 σον αφορα	  στην καταβολη	
φο	 ρων η	  έισφορω	 ν κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικο	  απο	  τη Διέυ	 θυνση Προγραμματισμου	
και Συντονισμου	  της Επιθέω	 ρησης Εργασιακω	 ν Σχέ	σέων, που να έ	χέι έκδοθέι	 έ	ως τρέις (3) μη	 νές πριν
απο	  την  υποβολη	  του100,  απο	  το  οποι	ο  να  προκυ	 πτουν  οι  πρα	 ξέις  έπιβολη	 ς  προστι	μου  που  έ	χουν
έκδοθέι	 σέ βα	 ρος του οικονομικου	  φορέ	α σέ χρονικο	  δια	 στημα δυ	 ο (2) έτω	 ν πριν απο	  την ημέρομηνι	α
λη	 ξης της προθέσμι	ας υποβολη	 ς προσφορα	 ς. 

Μέ	χρι να καταστέι	 έφικτη	  η έ	κδοση του ανωτέ	ρω πιστοποιητικου	 , υποβα	 λλέται υπέυ	 θυνη δη	 λωση του
οικονομικου	  φορέ	α,  χωρι	ς  να  απαιτέι	ται  έπι	σημη  δη	 λωση  του  ΣΕΠΕ  σχέτικα	  μέ  την  έ	κδοση  του
πιστοποιητικου	  101.

(γ)  για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22102: πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται  απο	  την αρμο	 δια
δικαστικη	  η	  διοικητικη	  αρχη	  του οικέι	ου κρα	 τους - μέ	λους η	  χω	 ρας, που να έ	χέι έκδοθέι	  έ	ως τρέις (3)
μη	 νές  πριν  απο	  την  υποβολη	  του103 .  Για  τους  οικονομικου	 ς  φορέι	ς  που  έι	ναι  έγκαταστημέ	νοι  η	
έκτέλου	 ν έ	ργα στην Ελλα	 δα το πιστοποιητικο	  ο	 τι δέν τέλου	 ν υπο	  πτω	 χέυση, , πτωχέυτικο	  συμβιβασμο	 ,
αναγκαστικη	  διαχέι	ριση,  δέν  έ	χουν  υπαχθέι	  σέ  διαδικασι	α  έξυγι	ανσης  έκδι	δέται  απο	  το  αρμο	 διο
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πρωτοδικέι	ο της έ	δρας του οικονομικου	  φορέ	α. Το πιστοποιητικο	   ο	 τι το νομικο	  προ	 σωπο δέν έ	χέι
τέθέι	  υπο	  έκκαθα	 ριση μέ  δικαστικη	  απο	 φαση έκδι	δέται  απο	  το οικέι	ο  Πρωτοδικέι	ο  της έ	δρας  του
οικονομικου	  φορέ	α, το δέ πιστοποιητικο	  ο	 τι δέν έ	χέι τέθέι	  υπο	  έκκαθα	 ριση μέ απο	 φαση των έται	ρων
έκδι	δέται απο	  το Γ.Ε.Μ.Η.,   συ	 μφωνα μέ τις κέι	μένές διατα	 ξέις,  ως κα	 θέ φορα	  ισχυ	 ουν.  Ειδικα	  η μη
αναστολη	  των έπιχέιρηματικω	 ν δραστηριοτη	 των του οικονομικου	  φορέ	α, για τους έγκατέστημέ	νους
στην  Ελλα	 δα  οικονομικου	 ς  φορέι	ς,  αποδέικνυ	 έται  μέ	σω  της  ηλέκτρονικη	 ς  πλατφο	 ρμας  της
Ανέξα	 ρτητης Αρχη	 ς Δημοσι	ων Εσο	 δων104. 

(δ) Αν το κρα	 τος-μέ	λος η	  χω	 ρα δέν έκδι	δέι τα υπο	  των πέρ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα	  η	  ο	 που
τα πιστοποιητικα	  αυτα	  δέν καλυ	 πτουν ο	 λές τις πέριπτω	 σέις υπο	   1 και 2 και 4 (β) του α	 ρθρου 22 Α., το
έ	γγραφο η	  το πιστοποιητικο	  μπορέι	  να αντικαθι	σταται απο	  έ	νορκη βέβαι	ωση η	 , στα κρα	 τη - μέ	λη η	
στις  χω	 ρές  ο	 που  δέν  προβλέ	πέται  έ	νορκη  βέβαι	ωση,  απο	  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του  ένδιαφέρομέ	νου
ένω	 πιον αρμο	 διας δικαστικη	 ς η	  διοικητικη	 ς αρχη	 ς,  συμβολαιογρα	 φου η	  αρμο	 διου έπαγγέλματικου	  η	
έμπορικου	  οργανισμου	  του  κρα	 τους  μέ	λους  η	  της  χω	 ρας  καταγωγη	 ς  η	  της  χω	 ρας  ο	 που  έι	ναι
έγκατέστημέ	νος ο οικονομικο	 ς φορέ	ας. Στην πέρι	πτωση αυτη	  οι αρμο	 διές δημο	 σιές αρχέ	ς παρέ	χουν
έπι	σημη  δη	 λωση  στην  οποι	α  αναφέ	ρέται  ο	 τι  δέν  έκδι	δονται  τα  έ	γγραφα  η	  τα  πιστοποιητικα	  της
παρου	 σας  παραγρα	 φου  η	  ο	 τι  τα  έ	γγραφα  η	  τα  πιστοποιητικα	  αυτα	  δέν  καλυ	 πτουν  ο	 λές  τις
πέριπτω	 σέις που αναφέ	ρονται στα υπο	  1 και 2 και 4 (β) του α	 ρθρου 22 Α της παρου	 σας.

Οι έπι	σημές δηλω	 σέις καθι	στανται διαθέ	σιμές μέ	σω του έπιγραμμικου	  αποθέτηρι	ου πιστοποιητικω	 ν
(e-Certis)105   του α	 ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Αν διαπιστωθέι	 μέ οποιονδη	 ποτέ τρο	 πο ο	 τι, στην έν λο	γω χω	 ρα έκδι	δονται τα υπο	 ψη πιστοποιητικα	 , η
προσφορα	  του διαγωνιζο	 μένου απορρι	πτέται. 

(έ)  Για  τις  λοιπέ	ς  πέριπτω	 σέις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22106,  υποβα	 λλέται  υπέυ	 θυνη
δη	 λωση του προσφέ	ροντος ο	 τι δέν συντρέ	χουν στο προ	 σωπο	  του οι οριζο	 μένοι λο	γοι αποκλέισμου	 107. 

Ειδικα	  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22108,  για  τις  έργοληπτικέ	ς
έπιχέιρη	 σέις που έι	ναι έγγέγραμμέ	νές στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα	 λλονται πιστοποιητικα	  χορηγου	 μένα απο	  τα
αρμο	 δια έπιμέλητη	 ρια και φορέι	ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο	  τα οποι	α αποδέικνυ	 έται ο	 τι τα προ	 σωπα
μέ βέβαι	ωση του Μ.Ε.Κ. που στέλέχω	 νουν την έργοληπτικη	  έπιχέι	ρηση, δέν έ	χουν διαπρα	 ξέι σοβαρο	
έπαγγέλματικο	  παρα	 πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  109  

Για  την  απο	 δέιξη  της  μη  συνδρομη	 ς  του  λο	γου  αποκλέισμου	  της  παραγρα	 φου  Α.5  του  α	 ρθρου  22
υποβα	 λλονται, έφο	 σον ο προσωρινο	 ς ανα	 δοχος έι	ναι ανω	 νυμη έταιρι	α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρου	 νται της υποχρέ	ωσης αυτη	 ς οι έταιρέι	ές που
έι	ναι  έισηγμέ	νές  στο  Χρηματιστη	 ριο  της  χω	 ρας  έγκατα	 σταση	 ς  τους  και  υποβα	 λλουν  πέρι	  του	 του
υπέυ	 θυνη δη	 λωση του νο	 μιμου έκπροσω	 που τους]. 

- Πιστοποιητικο	  αρμο	 διας αρχη	 ς του κρα	 τους της έ	δρας, απο	  το οποι	ο να προκυ	 πτέι ο	 τι οι μέτοχέ	ς έι	ναι
ονομαστικέ	ς που να έ	χέι έκδοθέι	 έ	ως τρια	 ντα (30) έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν απο	  την υποβολη	  του.110

-  Αναλυτικη	  κατα	 σταση μέ τα στοιχέι	α των μέτο	χων της έταιρέι	ας και τον αριθμο	  των μέτοχω	 ν κα	 θέ
μέτο	χου (μέτοχολο	γιο), ο	 πως τα στοιχέι	α αυτα	  έι	ναι καταχωρημέ	να στο βιβλι	ο μέτο	χων της έταιρέι	ας,
το πολυ	  τρια	 ντα έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν απο	  την ημέ	ρα υποβολη	 ς της προσφορα	 ς. 

Ειδικο	 τέρα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομι	ζουν  μο	 νο  την  αναλυτικη	
κατα	 σταση  μέ  τα  στοιχέι	α  των μέτο	χων της έταιρέι	ας  και  τον αριθμο	  των μέτοχω	 ν  κα	 θέ  μέτο	χου
(μέτοχολο	γιο), ο	 πως τα στοιχέι	α αυτα	  έι	ναι καταχωρημέ	να στο βιβλι	ο μέτο	χων της έταιρέι	ας, το πολυ	
τρια	 ντα (30)  έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν απο	  την ημέ	ρα υποβολη	 ς της προσφορα	 ς καθω	 ς η απαι	τηση για
την  υποβολη	  του  πιστοποιητικου	  απο	  το  οποι	ο  να  προκυ	 πτέι  ο	 τι  οι  μέτοχέ	ς  έι	ναι  ονομαστικέ	ς,
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καλυ	 πτέται συ	 μφωνα μέ τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 23.9 της παρου	 σας.

β)  Οι  αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  έφο	 σον  έ	χουν κατα	  το δι	καιο  της  έ	δρας  τους ονομαστικέ	ς
μέτοχέ	ς, προσκομι	ζουν : 

αα)  Πιστοποιητικο	  αρμο	 διας  αρχη	 ς  του  κρα	 τους  της  έ	δρας,  απο	  το οποι	ο  να  προκυ	 πτέι  ο	 τι  οι
μέτοχέ	ς έι	ναι ονομαστικέ	ς, 

ββ) Αναλυτικη	  κατα	 σταση μέτο	χων, μέ αριθμο	  των μέτοχω	 ν του κα	 θέ μέτο	χου, ο	 πως τα στοιχέι	α
αυτα	  έι	ναι  καταχωρημέ	να  στο βιβλι	ο  μέτο	χων της  έταιρέι	ας  μέ  ημέρομηνι	α  το  πολυ	  30 έργα	 σιμές
ημέ	ρές πριν την υποβολη	  της προσφορα	 ς. 

γγ) Κα	 θέ α	 λλο στοιχέι	ο απο	  το οποι	ο να προκυ	 πτέι η ονομαστικοποι	ηση μέ	χρι φυσικου	  προσω	 που
των μέτοχω	 ν, που έ	χέι συντέλέστέι	 τις τέλέυται	ές 30 (τρια	 ντα) έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν την υποβολη	  της
προσφορα	 ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις,  που δέν έ	χουν κατα	  το δι	καιο της χω	 ρας στην οποι	α έ	χουν την έ	δρα
τους ονομαστικέ	ς μέτοχέ	ς, υποβα	 λλουν : 

αα) Βέβαι	ωση πέρι	  μη υποχρέ	ωσης ονομαστικοποι	ησης των μέτοχω	 ν απο	  αρμο	 δια αρχη	 , έφο	 σον
υπα	 ρχέι σχέτικη	  προ	 βλέψη, διαφορέτικα	  προσκομι	ζέται υπέυ	 θυνη δη	 λωση του διαγωνιζο	 μένου.

ββ) Έγκυρη και ένημέρωμέ	νη κατα	 σταση μέτο	χων που κατέ	χουν τουλα	 χιστον 1% των μέτοχω	 ν. 

γγ)  Αν  δέν  τηρέι	ται  τέ	τοια  κατα	 σταση,  προσκομι	ζέται  σχέτικη	  κατα	 σταση  μέτο	χων  (μέ  1%),
συ	 μφωνα μέ την τέλέυται	α Γένικη	  Συνέ	λέυση, αν οι μέ	τοχοι αυτοι	 έι	ναι γνωστοι	 στην έταιρέι	α. 

δδ) Αν δέν προσκομισθέι	  κατα	 σταση κατα	  τα ανωτέ	ρω, η έταιρέι	α αιτιολογέι	  τους λο	γους που οι
μέ	τοχοι αυτοι	  δέν της έι	ναι γνωστοι	.  Η  αναθέ	τουσα αρχη	  δέν υπέισέ	ρχέται στην κρι	ση της ως α	 νω
αιτιολογι	ας. Δυ	 ναται ωστο	 σο να αποδέι	ξέι τη δυνατο	 τητα υποβολη	 ς της κατα	 στασης μέτο	χων και μο	 νο
στην πέρι	πτωση αυτη	  η έταιρέι	α αποκλέι	έται απο	  την παρου	 σα διαδικασι	α.

Πέραιτέ	ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβα	 λλέται η υπέυ	 θυνη δη	 λωση της κοινη	 ς απο	 φασης
των  Υπουργω	 ν  Ανα	 πτυξης  και  Επικρατέι	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  πέρι	πτωση  του  α	 ρθρου  22.Α.9.  της  παρου	 σας  διακη	 ρυξης,  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του
προσφέ	ροντος ο	 τι δέν έ	χέι έκδοθέι	 σέ βα	 ρος του απο	 φαση αποκλέισμου	 , συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 74 του
ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσον  αφορα	  την  καταλληλο	 τητα  για  την  α	 σκηση  της  έπαγγέλματικη	 ς  δραστηριο	 τητας,  οι
προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι στην Ελλα	 δα υποβα	 λλουν βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Μ.Ε.ΕΠ111

112 στην/στις κατηγορι	α/ές  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  

(β)  Οι  προσφέ	ροντές  που  έι	ναι  έγκατέστημέ	νοι   σέ  λοιπα	  κρα	 τη  μέ	λη  της  ΕυρωπαιBκη	 ς  Ένωσης
προσκομι	ζουν  τις  δηλω	 σέις  και  πιστοποιητικα	  που  πέριγρα	 φονται  στο  Παρα	 ρτημα  XI  του
Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέ	ροντές που έι	ναι έγκατέστημέ	νοι σέ κρα	 τος μέ	λος του ΕυρωπαιBκου	  Οικονομικου	  Χω	 ρου
(Ε.Ο.Χ) η	  σέ τρι	τές χω	 ρές που έ	χουν υπογρα	 ψέι και κυρω	 σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμο	  που η υπο	  ανα	 θέση
δημο	 σια  συ	 μβαση  καλυ	 πτέται  απο	  τα  Παραρτη	 ματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γένικέ	ς  σημέιω	 σέις  του
σχέτικου	  μέ την Ένωση Προσαρτη	 ματος I της ως α	 νω Συμφωνι	ας, η	  σέ τρι	τές χω	 ρές που δέν έμπι	πτουν
στην προηγου	 μένη  πέρι	πτωση και έ	χουν συνα	 ψέι διμέρέι	ς η	  πολυμέρέι	ς συμφωνι	ές μέ την Ένωση σέ
θέ	ματα  διαδικασιω	 ν  ανα	 θέσης  δημοσι	ων  συμβα	 σέων,   προσκομι	ζουν  πιστοποιητικο	  αντι	στοιχου
έπαγγέλματικου	  η	  έμπορικου	  μητρω	 ου.  Στην  πέρι	πτωση  που  χω	 ρα  δέν  τηρέι	  τέ	τοιο  μητρω	 ο,  το
έ	γγραφο η	  το πιστοποιητικο	  μπορέι	  να αντικαθι	σταται απο	  έ	νορκη βέβαι	ωση η	 , στα κρα	 τη - μέ	λη η	
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στις  χω	 ρές  ο	 που  δέν  προβλέ	πέται  έ	νορκη  βέβαι	ωση,  απο	  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του  ένδιαφέρομέ	νου
ένω	 πιον αρμο	 διας δικαστικη	 ς η	  διοικητικη	 ς αρχη	 ς,  συμβολαιογρα	 φου η	  αρμο	 διου έπαγγέλματικου	  η	
έμπορικου	  οργανισμου	  της χω	 ρας καταγωγη	 ς η	  της χω	 ρας ο	 που έι	ναι έγκατέστημέ	νος ο οικονομικο	 ς
φορέ	ας ο	 τι δέν τηρέι	ται τέ	τοιο μητρω	 ο και ο	 τι ασκέι	 τη δραστηριο	 τητα του α	 ρθρου 21 της παρου	 σας.

Τα ως α	 νω δικαιολογητικα	  υπο	  α), β) και γ) γι	νονται αποδέκτα	 , έφο	 σον έ	χουν έκδοθέι	 έ	ως τρια	 ντα (30)
έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν απο	  την υποβολη	  τους, έκτο	 ς αν συ	 μφωνα μέ τις έιδικο	 τέρές διατα	 ξέις αυτω	 ν
φέ	ρουν συγκέκριμέ	νο χρο	 νο ισχυ	 ος 113

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομικη	  και χρηματοοικονομικη έπα	 ρκέια των οικονομικω	 ν φορέ	ων αποδέικνυ	 έται: 

(α) για τις έγγέγραμμέ	νές έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 έι	τέ απο	  τη βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι	α αποτέλέι	 τέκμη	 ριο των πληροφοριω	 ν που
πέριέ	χέι 

 έι	τέ, στην πέρι	πτωση που οι απαιτη	 σέις του α	 ρθρου 22.Γ δέν καλυ	 πτονται  απο	  τη βέβαι	ωση
έγγραφη	 ς, μέ την υποβολη	  ένο	 ς η	  πέρισσο	 τέρων απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που προβλέ	πονται
στο  Μέ	ρος  Ι  του  Παραρτη	 ματος  ΧΙΙ  (Αποδέικτικα	  μέ	σα  για  τα  κριτη	 ρια  έπιλογη	 ς)  του
Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016. 114

Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση,  η βέβαι	ωση έγγραφη	 ς μπορέι	  να υποβα	 λλέται για την απο	 δέιξη μο	 νο ορισμέ	νων
απαιτη	 σέων οικονομικη	 ς και χρηματοοικονομικη	 ς έπα	 ρκέιας του α	 ρθρου 22.Γ, ένω	  για την απο	 δέιξη
των λοιπω	 ν απαιτη	 σέων μπορου	 ν να προσκομι	ζονται  έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα
που προβλέ	πονται στο Μέ	ρος Ι του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανα	 λογα μέ την τιθέ	μένη στο
α	 ρθρο 22.Γ απαι	τηση.

Ειδικα	 ,  για  την  απο	 δέιξη  της  απαι	τησης  της  μη  υπέ	ρβασης  των ανω	 τατων  έπιτρέπτω	 ν  ορι	ων
ανέκτέ	λέστου υπολοι	που έργολαβικω	 ν συμβα	 σέων:

 μέ την υποβολη	  ένημέρο	 τητας πτυχι	ου έν ισχυ	 έι η	
 μέ την υποβολη	  υπέυ	 θυνης δη	 λωσης του προσωρινου	  αναδο	χου, συνοδέυο	 μένης απο	

πι	νακα ο	 λων των υπο	  έκτέ	λέση έ	ργων (έι	τέ ως μέμονομέ	νος ανα	 δοχος έ	ιτέ στο πλαι	σιο
κοινοπραξι	ας η	  υπέργολαβι	ας) και αναφορα	  για το ανέκτέ	λέστο υπο	 λοιπο ανα	  έ	ργο και
το  συνολικο	  ανέκτέ	λέστο,  για  τις  έργοληπτικέ	ς  έπιχέιρη	 σέις  που  δέν  διαθέ	τουν
ένημέ	ροτητα πτυχι	ου κατα	  τις κέι	μένές διατα	 ξέις 

(β) Οι αλλοδαποι	 οικονομικοι	 φορέι	ς που έι	ναι έγγέγραμμέ	νοι σέ επίσημους καταλόγους η	  διαθέ	τουν
πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  που  συμμορφω	 νονται  μέ  τα  έυρωπαιBκα	  προ	 τυπα
πιστοποι	ησης,  κατα	  την  έ	ννοια  του  Παραρτη	 ματος  VII  του  Προσαρτη	 ματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,
μπορου	 ν  να  προσκομι	ζουν  στις  αναθέ	τουσές  αρχέ	ς  πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς,  έκδιδο	 μένο  απο	  την
αρμο	 δια αρχη	  η	  το πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  τον αρμο	 διο οργανισμο	  πιστοποι	ησης, κατα	  τα
οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα	 γραφο 9 του παρο	 ντος α	 ρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποι	  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  δέν  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  έπι	σημους  καταλο	γους  η	
διαθέ	τουν  πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  κατα	  τα  ανωτέ	ρω,  υποβα	 λλουν  ως
δικαιολογητικα	  έ	να  η	  πέρισσο	 τέρα  απο	  τα  αποδέικτικα	  μέ	σα που  προβλέ	πονται  στο  Μέ	ρος  Ι  του
Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
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Η τέχνικη	  και έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα των οικονομικω	 ν φορέ	ων αποδέικνυ	 έται: 

(α) για τις έγγέγραμμέ	νές έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις στο Μ.Ε.ΕΠ.

 έι	τέ απο	  τη βέβαι	ωση έγγραφη	 ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι	α αποτέλέι	 τέκμη	 ριο των πληροφοριω	 ν που
πέριέ	χέι 

 έι	τέ, στην πέρι	πτωση που οι  απαιτη	 σέις  του α	 ρθρου 22.Δ δέν καλυ	 πτονται   απο	  τη
βέβαι	ωση έγγραφη	 ς, μέ την υποβολη	  ένο	 ς η	  πέρισσο	 τέρων απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα
που  προβλέ	πονται  στο  Μέ	ρος  ΙΙ  του  Παραρτη	 ματος  ΧΙΙ  (Αποδέικτικα	  μέ	σα  για  τα
κριτη	 ρια έπιλογη	 ς) του Προσαρτη	 ματος Α του ν. 4412/2016 115 ανα	 λογα μέ την τιθέ	μένη
στο α	 ρθρο 22.Δ απαι	τηση.

Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση,  η βέβαι	ωση έγγραφη	 ς μπορέι	  να υποβα	 λλέται για την απο	 δέιξη μο	 νο ορισμέ	νων
απαιτη	 σέων τέχνικη	 ς  και  έπαγγέλματικη	 ς  ικανο	 τητας του α	 ρθρου 22.Δ,  ένω	  για την απο	 δέιξη  των
λοιπω	 ν απαιτη	 σέων μπορου	 ν να προσκομι	ζονται  έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που
προβλέ	πονται στο Μέ	ρος ΙΙ του Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποι	  οικονομικοι	  φορέι	ς  που έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  επίσημους  καταλόγους η	
διαθέ	τουν πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς πιστοποι	ησης που συμμορφω	 νονται μέ τα έυρωπαιBκα	
προ	 τυπα  πιστοποι	ησης,  κατα	  την  έ	ννοια  του  Παραρτη	 ματος  VII  του  Προσαρτη	 ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016,  μπορου	 ν  να  προσκομι	ζουν  στις  αναθέ	τουσές  αρχέ	ς  πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς
έκδιδο	 μένο απο	  την αρμο	 δια αρχη	  η	  το πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  τον αρμο	 διο οργανισμο	
πιστοποι	ησης,  κατα	  τα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  83  ν.  4412/2016  και  στην  παρα	 γραφο  9  του
παρο	 ντος α	 ρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποι	  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  δέν  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  έπι	σημους καταλο	 γους  η	
διαθέ	τουν  πιστοποιητικο	  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  κατα	  τα  ανωτέ	ρω, υποβα	 λλουν ως
δικαιολογητικα	  έ	να η	  πέρισσο	 τέρα απο	  τα αποδέικτικα	  μέ	σα που προβλέ	πονται στο Μέ	ρος ΙΙ του
Παραρτη	 ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

(δ) Η οριζόμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητας του άρθρου 22.Δ αποδεικνύεται με
βεβαιώσεις του δημοσίου φορέα στις οποίες θα αναγράφεται το ΑΔΑΜ της σύμβασης και
το  ύψος  των  εκτελεσμένων  εργασιών  μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  προσφοράς  και  θα
υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 24.1 (α)  

23.7.  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε116

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

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σέ πέρι	πτωση νομικου	  προσω	 που, υποβα	 λλονται ηλέκτρονικα	 , στον φα	 κέλο “Δικαιολογητικα	  
Προσωρινου	  Αναδο	χου, τα νομιμοποιητικα	  έ	γγραφα απο	  τα οποι	α προκυ	 πτέι η έξουσι	α υπογραφη	 ς του
νομι	μου έκπροσω	 που και τα οποι	α πρέ	πέι να έ	χουν έκδοθέι	 έ	ως τρια	 ντα (30) έργα	 σιμές ημέ	ρές πριν 
απο	  την υποβολη	  τους 117, έκτο	 ς αν συ	 μφωνα μέ τις έιδικο	 τέρές διατα	 ξέις αυτω	 ν φέ	ρουν συγκέκριμέ	νο 
χρο	 νο ισχυ	 ος.

Εα	 ν ο προσφέ	ρων έι	ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ	 στασης,
2. Αντι	γραφο του ισχυ	 οντος καταστατικου	  μέ το ΦΕΚ στο οποι	ο έ	χουν δημοσιέυτέι	  ο	 λές οι
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μέ	χρι  ση	 μέρα  τροποποιη	 σέις  αυτου	  η	  έπικυρωμέ	νο  αντι	γραφο  κωδικοποιημέ	νου
καταστατικου	  (έφο	 σον υπα	 ρχέι)
3. ΦΕΚ στο οποι	ο έ	χέι δημοσιέυτέι	 το πρακτικο	  ΔΣ έκπροσω	 πησης του νομικου	  προσω	 που,
4. Πρακτικο	  Δ.Σ πέρι	  έ	γκρισης συμμέτοχη	 ς στο διαγωνισμο	 , στο οποι	ο μπορέι	  να πέριέ	χέται
και  έξουσιοδο	 τηση  (έφο	 σον  αυτο	  προβλέ	πέται  απο	  το  καταστατικο	  του  υποψηφι	ου
αναδο	χου) για υπογραφη	  και υποβολη	  προσφορα	 ς σέ πέρι	πτωση που δέν υπογρα	 φέι ο ι	διος ο
νο	 μιμος  έκπρο	 σωπος  του  φορέ	α  την  προσφορα	  και  τα  λοιπα	  απαιτου	 μένα  έ	γγραφα  του
διαγωνισμου	  και ορι	ζέται συγκέκριμέ	νο α	 τομο, 
5.  Πιστοποιητικο	  αρμο	 διας  δικαστικη	 ς  η	  διοικητικη	 ς  αρχη	 ς  πέρι	  τροποποιη	 σέων  του
καταστατικου	  / μη λυ	 σης της έταιρέι	ας.

2 Αναγρα	 φέται ο κωδικο	 ς ταυτοποι	ησης της διατιθέ	μένης πι	στωσης (π.χ. κωδικο	 ς ένα	 ριθμου έ	ργου
στο ΠΔΕ η	  κωδικο	 ς πι	στωσης του τακτικου	  προυB πολογισμου	  του φορέ	α υλοποι	ησης). Σέ πέρι	πτωση
συγχρηματοδοτου	 μένων έ	ργων απο	  πο	 ρους της ΕυρωπαιBκη	 ς Ένωσης, αναγρα	 φέται και ο τι	τλος του
Επιχέιρησιακου	  Προγρα	 μματος  του  ΕΣΠΑ  η	  α	 λλου  συγχρηματοδοτου	 μένου  απο	  πο	 ρους  ΕΕ
προγρα	 μματος στο πλαι	σιο του οποι	ου έι	ναι ένταγμέ	νο το δημοπρατου	 μένο έ	ργο.

3 Συμπληρω	 νέται η έπωνυμι	α της αναθέ	τουσας αρχη	 ς.
4      Mέ	σω της λέιτουργικο	 τητας ''Επικοινωνι	α'' του υποσυστη	 ματος
5  Πρβ.  α	 ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκη	 ρυξη  συ	 μβασης  πέριλαμβα	 νέι  κατ'  έλα	 χιστον  τις

πληροφορι	ές που προβλέ	πονται στο Μέ	ρος Γ΄ του Παραρτη	 ματος V του Προσαρτη	 ματος Α΄ του ν.
4412/2016.  Επισημαι	νέται ο	 τι,  μέ	χρι  την έ	κδοση τυποποιημέ	νου έντυ	 που προκη	 ρυξης συ	 μβασης
για συμβα	 σέις κα	 τω των ορι	ων, οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς, μπορου	 ν να χρησιμοποιου	 ν το αντι	στοιχο
τυποποιημέ	νο  έ	ντυπο  “Προκη	 ρυξη  Συ	 μβασης”,  αντλω	 ντας  το  απο	  τη  διαδρομη	
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφω	 νοντα	 ς  το
αναλο	γως.

6  Aπο	  τις  2-5-2019,  παρέ	χέται  η  νέ	α  ηλέκτρονικη	  υπηρέσι	α Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφέ	ρέι  τη  δυ	 νατο	 τητα  ηλέκτρονικη	 ς
συ	 νταξης και διαχέι	ρισης του Τυποποιημέ	νου Εντυ	 που Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης (ΤΕΥΔ). Μπορέι	τέ να
δέι	τέ  τη  σχέτικη	  ανακοι	νωση  στη  Διαδικτυακη	  Πυ	 λη του  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .
Επισημαι	νέται ο	 τι η χρη	 ση της ως α	 νω υπηρέσι	ας για τη συ	 νταξη του ΤΕΥΔ έι	ναι προαιρέτικη	  για τις
αναθέ	τουσές αρχέ	ς και τους οικονομικου	 ς φορέι	ς, καθω	 ς έξακολουθου	 ν να έχουν τη δυνατο	 τητα να
διαμορφω	 σουν  το  .doc αρχέι	ο  που  έι	ναι  διαθέ	σιμο  στην  ιστοσέλι	δα  της  Αρχη	 ς  στη  διαδρομη	
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

7 Η  πέρι	πτωση ι) συμπληρω	 νέται και πέριλαμβα	 νέται στη Διακη	 ρυξη, έφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	
προβλέ	πέι υποδέι	γματα έγγρα	 φων προς υποβολη	  απο	  τους οικονομικου	 ς φορέι	ς,  π.χ έγγυητικω	 ν
έπιστολω	 ν.

8 Συμπληρω	 νονται τυχο	 ν α	 λλα έ	γγραφα συ	 μβασης η	  τέυ	 χη που η αναθέ	τουσα αρχη	  κρι	νέι αναγκαι	α
μέ σκοπο	  να πέριγρα	 ψέι η	  να προσδιορι	σέι στοιχέι	α της συ	 μβασης η	  της διαδικασι	ας συ	 ναψης.

9  Συμπληρω	 νέται η ημέρομηνι	α δημοσι	έυσης της διακη	 ρυξης στην ιστοσέλι	δα,  η οποι	α πρέ	πέι  να
ταυτι	ζέται μέ τη δημοσι	έυση αυτη	 ς στο ΚΗΜΔΗΣ (α	 ρθρο 120 ν. 4412/2016). Στην πέρι	πτωση αυτη	 ,
δέν υπα	 ρχέι προ	 βλέψη για δαπα	 νη αναπαραγωγη	 ς των τέυχω	 ν του διαγωνισμου	  και διαγρα	 φονται
τα λοιπα	  έδα	 φια (πλην του πρω	 του έδαφι	ου) της παρ. 2.2 της διακη	 ρυξης.

10  Συμπληρω	 νέται απο	  την Αναθέ	τουσα Αρχη	  μέ σαφη	 νέια συγκέκριμέ	νη ημέρομηνι	α (  “έγκαι	ρως,
η	 τοι ως την... ), προς αποφυγη	  οιασδη	 ποτέ συ	 γχυσης και αμφιβολι	ας.

11   Συμπληρω	 νέται η τέ	ταρτη ημέ	ρα πριν απο	  τη λη	 ξη της προθέσμι	ας του α	 ρθρου 14 της παρου	 σας.Σέ
πέρι	πτωση που η ημέ	ρα αυτη	  έι	ναι αργι	α, τι	θέται η προηγου	 μένη αυτη	 ς έργα	 σιμη ημέ	ρα. Πρβλ και
α	 ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

12  Πρβλ. α	 ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
13   Σέ πέρι	πτωση έφαρμογη	 ς της διαδικασι	ας του α	 ρθρου 95 παρ. 2 πέρ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016

“Ελέυ	 θέρη  συμπλη	 ρωση  τιμολογι	ου”,  οι  αναθέ	τουσές  αρχέ	ς  πέριλαμβα	 νουν  στην  έν  λο	γω
πέρι	πτωση  (στ) αναφορα	  για την υποβολη	  του σχέτικου	  τιμολογι	ου.
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Εα	 ν ο προσφέ	ρων έι	ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντι	γραφο του καταστατικου	 , μέ ο	 λα τα μέ	χρι ση	 μέρα τροποποιητικα	 , η	  φωτοαντι	γραφο
έπικυρωμέ	νου, απο	  δικηγο	 ρο, κωδικοποιημέ	νου καταστατικου	 , έφο	 σον υπα	 ρχέι.
2.  Πιστοποιητικα	  αρμο	 διας  δικαστικη	 ς  η	  διοικητικη	 ς  αρχη	 ς  πέρι	  των  τροποποιη	 σέων  του
καταστατικου	 .
Σέ  πέρι	πτωση  έγκατα	 στασης  τους  στην  αλλοδαπη	 ,  τα  δικαιολογητικα	  συ	 σταση	 ς  τους
έκδι	δονται μέ βα	 ση την ισχυ	 ουσα νομοθέσι	α της χω	 ρας που έι	ναι έγκατέστημέ	να, απο	  την
οποι	α και έκδι	δέται το σχέτικο	  πιστοποιητικο	 .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

14    Πρβ. α	 ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο	 πως προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.
4605/2019 και τροποποιη	 θηκέ απο	  το α	 ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.

15    Άρθρο 92 παρ.  7  του ν.  4412/2016,  ο	 πως προστέ	θηκέ μέ  το α	 ρθρο 43 παρ.  8  πέρ.  β’  του ν.
4605/2019 και το α	 ρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημέιω	 νέται ο	 τι η προθέσμι	α των 10
ημέρω	 ν που αναγρα	 φέται στο παρο	 ν σημέι	ο αφορα	  μο	 νο τον χρο	 νο υπογραφη	 ς της ΥΔ και σέ καμι	α
πέρι	πτωση δέν συνδέ	έται μέ την συνολικη	  προθέσμι	α υποβολη	 ς των προσφορω	 ν μέ την έ	ννοια ο	 τι
οι οικονομικοι	 φορέι	ς έ	χουν τη δυνατο	 τητα να υποβα	 λλουν την προσφορα	  τους οποτέδη	 ποτέ κατα	
την ως α	 νω προθέσμι	α.

16  Επισημαι	νέται ο	 τι,  ως προς τις προθέσμι	ές  για την ολοκλη	 ρωση των ένέργέιω	 ν της Επιτροπη	 ς
Διένέ	ργέιας  Διαγωνισμου	  ισχυ	 ουν  τα  οριζο	 μένα στο  α	 ρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  το  οποι	ο
προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιη	 θηκέ μέ το αρ. 56 παρ. 7 του ν.
4609/2019

17    Πρβ α	 ρθρο 221Α παρ. 1 πέρ. β του ν. 4412/2016 ο	 πως προστέ	θηκέ μέ την παρ. 28 του α	 ρθρου 43
του ν. 4605/2019 και τροποποιη	 θηκέ μέ το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019

18  Επισημαι	νέται ο	 τι αν η αναθέ	τουσα αρχη	  θέωρη	 σέι ο	 τι προσφορέ	ς φαι	νονται ασυνη	 θιστα χαμηλέ	ς,
απαιτέι	  απο	  τους οικονομικου	 ς φορέι	ς να έξηγη	 σουν την τιμη	  η	  το κο	 στος που προτέι	νουν στην
προσφορα	  τους,  έντο	 ς  αποκλέιστικη	 ς  προθέσμι	ας,  κατα	  ανω	 τατο  ο	 ριο  δέ	κα  ημέρω	 ν  απο	  την
κοινοποι	ηση της σχέτικη	 ς προ	 σκλησης. Στην πέρι	πτωση αυτη	  έφαρμο	 ζονται τα α	 ρθρα 88 και 89 του
ν. 4412/2016.

19  Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. α
του ν. 4605/19.

20 Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 107 πέρ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

21  Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο	 πως αντικαταστα	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. β
του ν. 4605/19.

22 Μέ την  έπιφυ	 λαξη των παρ.  7  και  8  του  α	 ρθρου  78  του ν.  4412/2016 (  λη	 ψη  έπανορθωτικω	 ν
μέ	σων ).

23  Πρβλ. α	 ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 12 πέρ. γ του
ν. 4605/19.

24  Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. β του
ν. 4605/19.

25  Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. γ του
ν. 4605/19.

26 Η απο	 φαση κατακυ	 ρωσης κοινοποιέι	ται στον προσωρινο	  ανα	 δοχο: 1) στην πέρι	πτωση υποβολη	 ς
υπέυ	 θυνης  δη	 λωσης,  μέτα	  τον  έ	λέγχο  αυτη	 ς  και  τη  διαπι	στωση  της  ορθο	 τητα	 ς  της  απο	  την
Επιτροπη	  Διαγωνισμου	  κατα	  το  α	 ρθρο  4.2  έ'  πρω	 το  έδα	 φιο,  και  2)  στην  πέρι	πτωση  που  δέν
απαιτέι	ται  η  υποβολη	  υπέυ	 θυνης  δη	 λωσης,  μέτα	  την  ολοκλη	 ρωση  του  έλέ	γχου  των
δικαιολογητικω	 ν  του  προσωρινου	  αναδο	χου  κατα	  τα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  4.2  α'  έ	ως  δ'  της
παρου	 σας και την α	 πρακτη πα	 ροδο της προθέσμι	ας α	 σκησης προδικαστικη	 ς προσφυγη	 ς.

27    Πρβλ. α	 ρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 13 πέρ. δ του
ν. 4605/19.

28  Πρβλ. παρ. 7 του α	 ρθρου 379 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
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(α)  Οι  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι  σέ  έπι	σημους  καταλο	 γους  η	  διαθέ	τουν
πιστοποι	ηση  απο	  οργανισμου	 ς  πιστοποι	ησης  που  συμμορφω	 νονται  μέ  τα  έυρωπαιBκα	  προ	 τυπα
πιστοποι	ησης,  κατα	  την έ	ννοια του Παραρτη	 ματος VII του Προσαρτη	 ματος Α του ν.  4412/2016,
μπορου	 ν να  υποβα	 λλουν  στις αναθέ	τουσές αρχέ	ς  πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς έκδιδο	 μένο απο	  την
αρμο	 δια αρχη	  η	  το πιστοποιητικο	  που έκδι	δέται απο	  τον αρμο	 διο οργανισμο	  πιστοποι	ησης.
Στα πιστοποιητικα	  αυτα	  αναφέ	ρονται τα δικαιολογητικα	  βα	 σέι των οποι	ων έ	γινέ η έγγραφη	  των
έν λο	 γω οικονομικω	 ν φορέ	ων στον έπι	σημο κατα	 λογο η	  η πιστοποι	ηση και η κατα	 ταξη στον έν
λο	 γω κατα	 λογο.
Η πιστοποιου	 μένη έγγραφη	  στους έπι	σημους καταλο	 γους απο	  τους αρμο	 διους οργανισμου	 ς η	  το
πιστοποιητικο	 ,  που  έκδι	δέται  απο	  τον  οργανισμο	  πιστοποι	ησης,  συνιστα	  τέκμη	 ριο
καταλληλο	 τητας ο	 σον αφορα	  τις απαιτη	 σέις ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς,  τις οποι	ές καλυ	 πτέι ο έπι	σημος
κατα	 λογος η	  το πιστοποιητικο	 .

4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και α	 ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
30  Πρβ.  α	 ρθρο  364  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  ο	 πως  προστέ	θηκέ  μέ  το  α	 ρθρο  43  παρ.  41  του  ν.

4605/2019.
31  Πρβλ. α	 ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
32   Πρβ. α	 ρθρο 365 παρ.  1 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ απο	  το α	 ρθρο 43 παρ.  42 του ν.

4605/2019.
33  Πρβλ. α	 ρθρο 372 παρ. 1 έ	ως 3 του ν. 4412/2016.
34  Πρβ. α	 ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ απο	  το α	 ρθρο 43 παρ. 45 του ν.

4605/2019
35  Πρβλ.  α	 ρθρο  80  παρ.  10  ν.  4412/2016,  ο	 πως  τροποποι	ηθηκέ  μέ  το  α	 ρθρο 107 πέρ.  14  του  ν.

4497/2017 (Α 171). 
36 Τι	θέται  μο	 νο  έφο	 σον  προ	 κέιται  για  συγχρηματοδοτου	 μένο  έ	ργο  απο	  πο	 ρους  της  ΕυρωπαιBκη	 ς

Ένωσης.
37 Τι	θέται μο	 νο έφο	 σον έπιλέγέι	 η διένέ	ργέια κλη	 ρωσης για τη συγκρο	 τηση συλλογικω	 ν οργα	 νων.
38 Απο	  1-1-2017 τι	θέται σέ ισχυ	  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποι	ο μέ το α	 ρθρο 13 καταργέι	  το π.δ

113/2010.
39 Τι	θέται μο	 νο ο	 ταν έκ του συμβατικου	  ποσου	  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι	ς ΦΠΑ), προκυ	 πτέι υποχρέ	ωση

ονομαστικοποπι	ησης των μέτοχω	 ν των Α.Ε.
40 Νο	 μοι, ΠΔ και υπουργικέ	ς αποφα	 σέις που έκδι	δονται μέτα	  την έ	ναρξη της διαδικασι	ας συ	 ναψης της

συ	 μβασης συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δέν αποτέλου	 ν μέ	ρος του έφαρμοστέ	ου
θέσμικου	  πλαισι	ου της.

41 Όταν  προ	 κέιται  για  συγχρηματοδοτου	 μένο  απο	  την  Ε.Ε.  έ	ργο,  του	 το  να  αναγρα	 φέται  στη
Διακη	 ρυξη  και  έιδικο	 τέρα  να  αναγρα	 φέται  ο  τι	τλος  της  Πρα	 ξης  και  του  Επιχέιρησιακου	
Προγρα	 μματος στο πλαι	σιο του οποι	ου έι	ναι ένταγμέ	νο το δημοπρατου	 μένο έ	ργο,  καθω	 ς και τα
ποσοστα	  συγχρηματοδο	 τησης της δαπα	 νης του έ	ργου απο	  έθνικου	 ς  και ένωσιακου	 ς  πο	 ρους (μέ
αναφορα	  στο διαρθρωτικο	  ταμέι	ο). Επι	σης, η σχέτικη	  συμπλη	 ρωση ακολουθέι	 τη διακριτη	  ορολογι	α
Συλλογικέ	ς Αποφα	 σέις ( ΣΑ ) έ	ργων  η	  ΚΑΕ, ανα	 λογα την πηγη	  χρηματοδο	 τησης (ΠΔΕ η	  Τακτικο	 ς
προυB πολογισμο	 ς). Για το ζη	 τημα της  ανα	 ληψης δαπανω	 ν δημοσι	ων έπένδυ	 σέων,  βλ. και α	 ρθρο 5
του π.δ. 80/2016.

42 Οι κρατη	 σέις προσαρμο	 ζονται ανα	 λογα μέ τον φορέ	α έκτέ	λέσης του έ	ργου.
43   Πρβλ. α	 ρθρο 4 παρ. 3 έ	βδομο έδα	 φιο του ν. 4013/2011, ο	 πως αντικαταστα	 θηκέ απο	  το α	 ρθρο 44

του ν. 4605/2019.
44  Ή/και η Επιτροπη	  Διαγωνισμου	 , κατα	  πέρι	πτωση (πρβλ. α	 ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της μέ. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
45   Πρβλ. ομοι	ως προηγου	 μένη υποσημέι	ωση.
46  Σέ πέρι	πτωση που πέριλαμβα	 νονται τυχο	 ν δικαιω	 ματα προαι	ρέσης, διαμορφω	 νέται αναλο	γως η

έκτιμω	 μένη αξι	α της συ	 μβασης (προυB πολογισμο	 ς δημοπρα	 τησης) και το παρο	 ν α	 ρθρο (πρβ. α	 ρθρα 6
παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016).

47 Το  ποσο	  των  απρο	 βλέπτων  δαπανω	 ν  έπαναυB πολογι	ζέται  κατα	  την  υπογραφη	  της  συ	 μβασης,
ανα	 λογα μέ την προσφέρθέι	σα έ	κπτωση, ω	 στέ να διατηρέι	ται η έν λο	γω ποσοστιαι	α αναλογι	α του
15% έπι	  της  δαπα	 νης  έργασιω	 ν  μέ  ΓΕ&ΟΕ,  συ	 μφωνα  μέ  την  παρα	 γραφο  3  του  α	 ρθρου  156 ν.
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Οι οικονομικοι	 φορέι	ς που έι	ναι έγγέγραμμέ	νοι σέ έπι	σημους καταλο	 γους απαλλα	 σσονται απο	  την
υποχρέ	ωση υποβολη	 ς των δικαιολογητικω	 ν που αναφέ	ρονται στο πιστοποιητικο	  έγγραφη	 ς τους. 

(β)  Οι  οικονομικοι	  φορέι	ς  που  έι	ναι  έγγέγραμμέ	νοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  έφο	 σον  υποβα	 λλουν
«Ενημέρο	 τητα  Πτυχι	ου» έν  ισχυ	 ,  απαλλα	 σσονται  απο	  την  υποχρέ	ωση  υποβολη	 ς  των
δικαιολογητικω	 ν 118:
-  απο	 σπασμα  ποινικου	  μητρω	 ου  του  α	 ρθρου  23.3.(α)  της  παρου	 σας  για  τον  Προ	 έδρο  και
Διέυθυ	 νοντα Συ	 μβουλο  έργοληπτικη	 ς  έπιχέι	ρησης.   Για τα λοιπα	  μέ	λη του Δ.Σ της έταιρέι	ας,  θα
πρέ	πέι να υποβληθέι	  αυτοτέλω	 ς απο	 σπασμα ποινικου	  μητρω	 ου, καθο	 σον τα προ	 σωπα αυτα	  δέν
καλυ	 πτονται απο	  την Ενημέρο	 τητα Πτυχι	ου. 
- φορολογικη	  και ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα του α	 ρθρου 23.3.(β) της παρου	 σας.119

4412/2016. 
48 Πρβλ. α	 ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
49   ο	 πως συμπληρω	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
50 Μπορέι	 η έ	ναρξη της προθέσμι	ας να ορι	ζέται διαφορέτικα	 ,  αν λο	γου χα	 ρη δέν προβλέ	πέται η α	 μέση

έ	ναρξη των έργασιω	 ν (α	 ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
51 Μέ την έπιφυ	 λαξη της έπο	 μένης υποσημέι	ωσης.
52  Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς  μπορέι	  να έπιτρέ	πουν την υποβολη	  έναλλακτικω	 ν  προσφορω	 ν  και  στην

πέρι	πτωση αυτη	  προσαρμο	 ζέται αντιστοι	χως το 13.4. ( πρβλ α	 ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
53  Το ποσοστο	  της έγγυ	 ησης συμμέτοχη	 ς δέν μπορέι	  να υπέρβαι	νέι το 2% της έκτιμω	 μένης αξι	ας της

συ	 μβασης, χωρι	ς το Φ.Π.Α., μέ ανα	 λογη στρογγυλοποι	ηση μη συνυπολογιζομέ	νων των δικαιωμα	 των
προαι	ρέσης και παρα	 τασης της συ	 μβασης (Πρβ α	 ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ την
παρ. 5α του  α	 ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

54 Πρβ. α	 ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ  μέ την πέρ. 4 του α	 ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 πέρ. β, γ και δ του α	 ρθρου 43 του ν. 4605/2019 

55 Εφο	 σον συντρέ	χέι πέρι	πτωση, κατα	  το α	 ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπο	 τέ μνημονέυ	 ονται και οι
απαραι	τητές λέπτομέ	ρέιές. 

56 Συμπληρω	 νέται αν προβλέ	πέται η	  ο	χι η χορη	 γηση προκαταβολη	 ς.  Συ	 μφωνα μέ την παρα	 γραφο 10
έδ. α του α	 ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο	 πως προστέ	θηκέ μέ την παρ. 3 του α	 ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  πέριπτω	 σέις  συγχρηματοδοτου	 μένων  δημο	 σιων  έ	ργων  στις  διακηρυ	 ξέις
υποχρέωτικα	  πέριλαμβα	 νέται  δυνατο	 τητα  χορη	 γησης  προκαταβολη	 ς.  Η  υποχρέ	ωση  αυτη	
έξακολουθέι	  να ισχυ	 έι και για τα προγρα	 μματα της πέριο	 δου 2014-2020 δυνα	 μέι της παρ. 15 του
α	 ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

57 Εφο	 σον  προβλέ	πέται  προκαταβολη	  συμπληρω	 νονται  οι  ο	 ροι  για  την  έγγυητικη	  έπιστολη	
προκαταβολη	 ς. Επισημαι	νέται ο	 τι η έγγυ	 ηση καλη	 ς έκτέ	λέσης καλυ	 πτέι και την παροχη	  ισο	 ποσης
προκαταβολη	 ς προς τον ανα	 δοχο, χωρι	ς να απαιτέι	ται η κατα	 θέση έγγυ	 ησης προκαταβολη	 ς. Στην
πέρι	πτωση  που  μέ  την  παρου	 σα  ορι	ζέται   μέγαλυ	 τέρο  υ	 ψος  προκαταβολη	 ς  (πχ  15%),  αυτη	
λαμβα	 νέται  μέ  την  κατα	 θέση  απο	  τον  ανα	 δοχο  έγγυ	 ησης  προκαταβολη	 ς  που  θα  καλυ	 πτέι  τη
διαφορα	  μέταξυ	  του ποσου	  της  έγγυ	 ησης  καλη	 ς  έκτέ	λέσης  και  του  ποσου	  της καταβαλλο	 μένης
προκαταβολη	 ς (παρ. 1 δ α	 ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

58  Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να ζητου	 ν απο	  τους προσφέ	ροντές να παρα	 σχουν «Εγγυ	 ηση καλη	 ς
λέιτουργι	ας»  για  την  αποκατα	 σταση  των  έλαττωμα	 των  που  ανακυ	 πτουν  η	  των  ζημιω	 ν  που
προκαλου	 νται  απο	  δυσλέιτουργι	α  των  έ	ργων  κατα	  την  πέρι	οδο  έγγυ	 ησης  καλη	 ς  λέιτουργι	ας,
έφο	 σον  προβλέ	πέται  στα  έ	γγραφα  της  συ	 μβασης.  Το  υ	 ψος  της  έγγυ	 ησης  καλη	 ς  λέιτουργι	ας
συμπληρω	 νέται  σέ  συγκέκριμέ	νο  χρηματικο	  ποσο	 .   Οι  έγγυητικέ	ς  έπιστολέ	ς  καλη	 ς  λέιτουργι	ας
πέριλαμβα	 νουν  κατ’  έλα	 χιστον  τα  αναφέρο	 μένα  στην  παρα	 γραφο  15.2  της  παρου	 σας  και
έπιπρο	 σθέτα, τον αριθμο	  και τον τι	τλο της σχέτικη	 ς συ	 μβασης.

59 Τα γραμμα	 τια συ	 στασης χρηματικη	 ς παρακαταθη	 κης του Ταμέι	ου Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων, για
την  παροχη	  έγγυη	 σέων  συμμέτοχη	 ς  και  καλη	 ς  έκτέ	λέσης  (έγγυοδοτικη	  παρακαταθη	 κη)
συστη	 νονται συ	 μφωνα μέ την έιδικη	  νομοθέσι	α που  διέ	πέι αυτο	  και έιδικο	 τέρα βα	 σέι του α	 ρθρου 4
του  π.δ  της  30  Δέκέμβρι	ου  1926/3  Ιανουαρι	ου  1927  (“Πέρι	  συστα	 σέως  και  αποδο	 σέως
παρακαταθηκω	 ν και καταθέ	σέων παρα	  τω Ταμέι	ω Παρακαταθηκω	 ν και Δανέι	ων”). Πρβλ. Το μέ αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έ	γγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
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- τα πιστοποιητικα	  απο	  το αρμο	 διο Πρωτοδικέι	ο και το ΓΕΜΗ του α	 ρθρου 23.3.(γ) της παρου	 σας
υπο	  την προυB πο	 θέση ο	 μως ο	 τι  καλυ	 πτονται  πλη	 ρως (ο	 λές  οι  προβλέπο	 μένές πέριπτω	 σέις)  απο	
την Ενημέρο	 τητα Πτυχι	ου.
- το πιστοποιητικο	  απο	  το αρμο	 διο έπιμέλητη	 ριο ο	 σον αφορα	  το λο	 γο αποκλέισμου	  του α	 ρθρου
22. Α.4. (θ).120

- το πιστοποιητικο	  της αρμο	 διας αρχη	 ς για την ονομαστικοποι	ηση των μέτοχω	 ν του α	 ρθρου 23.3.
(στ).
- τα  αποδέικτικα	  έ	γγραφα νομιμοποι	ησης  της έργοληπτικη	 ς έπιχέι	ρησης.

Σέ πέρι	πτωση που κα	 ποιο απο	  τα ανωτέ	ρω δικαιολογητικα	  έ	χέι λη	 ξέι, προσκομι	ζέται το σχέτικο	
δικαιολογητικο	  έν ισχυ	 . Εφο	 σον στην Ενημέρο	 τητα Πτυχι	ου δέν αναφέ	ρέται ρητα	  ο	 τι τα στέλέ	χη

60 Πρβλ.  και  τα  έιδικο	 τέρα  οριζο	 μένα  στο  α	 ρθρο  4.1.ζ.  της  παρου	 σας,  ως  προς  τις  έγγυη	 σέις
συμμέτοχη	 ς.

61  Η έλα	 χιστη προθέσμι	α παραλαβη	 ς των προσφορω	 ν καθορι	ζέται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο  121 ου ν.
4412/2016, ο	 πως αυτο	  τροποποιη	 θηκέ μέ την παρ. 19 του α	 ρθρου 43 του ν. 4605/2019 .

62 Προτέι	νέται  οι  αναθέ	τουσές αρχέ	ς  να ορι	ζουν την ημέρομηνι	α  ηλέκτρονικη	 ς  αποσφρα	 γισης  των
προσφορω	 ν  μέτα	  την  παρέ	λέυση  τριω	 ν  έργασι	μων  ημέρω	 ν  απο	  την  καταληκτικη	  ημέρομηνι	α
υποβολη	 ς  των  προσφορω	 ν,  προκέιμέ	νου  να  έ	χέι  προσκομιστέι	  απο	  τους  συμμέτέ	χοντές  και  η
πρωτο	 τυπη  έγγυ	 ηση  συμμέτοχη	 ς,  συ	 μφωνα  μέ  τα  προβλέπο	 μένα  στο  α	 ρθρο  3.5.  πέρ.  β  της
παρου	 σας.

63 Ορι	ζέται ο χρο	 νος απο	  την Αναθέ	τουσα Αρχη	  κατ΄ έκτι	μηση των ιδιαιτέροτη	 των της διαδικασι	ας.
Για τον καθορισμο	  του χρο	 νου ισχυ	 ος της προσφορα	 ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

64  Πρβ. υποσημέι	ωση για προκη	 ρυξη συ	 μβασης στο α	 ρθρο 2.1 της παρου	 σας.
65 Συ	 μφωνα μέ τις πέρ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 α	 ρθρου 377 καθω	 ς και τις παρ. 11 και 12

α	 ρθρου 379 ν.  4412/2016,  έξακολουθέι	  η υποχρέ	ωση δημοσι	έυσης προκη	 ρυξης συ	 μφωνα μέ τις
παρ. 7 και 8 α	 ρθρου 15 ν. 3669/2008 μέ	χρι την  31/12/2017 σέ δυ	 ο ημέρη	 σιές έφημέρι	δές και στον
πέριφέρέιακο	  και τοπικο	  τυ	 πο μέ	χρι 31/12/2020 (πρβλ και την ένο	 τητα Δ της έγκυκλι	ου μέ αριθ. Ε.
16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

66  Πρβλ.  α	 ρθρο  68  ν.  4412/2016.  Εφο	 σον  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  έπιλέ	ξέι  τη  διαβου	 λέυση  έπι	  των
δημοσιέυμέ	νων έγγρα	 φων της συ	 μβασης συ	 μφωνα προς τα οριζο	 μένα στο α	 ρθρο 68 ν. 4412/2016,
συμπληρω	 νέται το α	 ρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχι	α μέ το α	 ρθρο 20Α του τέυ	 χους διακη	 ρυξης συ	 μβασης
έ	ργου μέ αξιολο	γηση μέλέ	της (μέλέτοκατασκέυη	 ) 

67 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαι	νέται ο	 τι οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς δέν μπορου	 ν να καλου	 ν
συγκέκριμέ	νές τα	 ξέις/ πτυχι	α του ΜΕΕΠ. 

68  Κατ’ αντιστοιχι	α μέ τα ουσιω	 δη χαρακτηριστικα	  του έ	ργου συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 11 της παρου	 σας
(αναφέ	ρέται η κατηγορι	α η	  οι κατηγορι	ές στις οποι	ές έμπι	πτέι το έ	ργο συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 100
του ν. 3669/2008 και τους έιδικο	 τέρους ο	 ρους του α	 ρθρου 76 ν. 4412/2016).

69  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 α	 ρθρου 91 ν. 4412/2016.
70 Πρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 107 πέρ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαι	νέται ο	 τι οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς πρέ	πέι να προσαρμο	 ζουν το σχέτικο	  πέδι	ο του
Μέ	ρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και έιδικο	 τέρα, αντι	 της αναφορα	 ς σέ “τέλέσι	δικη καταδικαστικη	  απο	 φαση”,
δέδομέ	νης της ως α	 νω νομοθέτικη	 ς μέταβολη	 ς,  να θέ	τουν τη φρα	 ση  “αμέτα	 κλητη καταδικαστικη	
απο	 φαση”, η δέ σχέτικη	  δη	 λωση του οικονομικου	  φορέ	α στο ΤΕΥΔ αφορα	  μο	 νο σέ  αμέτα	 κλητές
καταδικαστικέ	ς αποφα	 σέις.

71 Πρβλ. α	 ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυται	α δυ	 ο έδα	 φια του ν. 4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκαν μέ το α	 ρθρο
107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

72  Πρβ. α	 ρθρο 73 παρ. 2 πέρι	πτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποι	α προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

73  Επισημαι	νέται ο	 τι η έν λο	γω προ	 βλέψη για παρέ	κκλιση απο	  τον υποχρέωτικο	  αποκλέισμο	   αποτέλέι	
δυνατο	 τητα της αναθέ	τουσας αρχη	 ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ πέρι	πτωση που
δέν έπιθυμέι	 να προβλέ	ψέι τη σχέτικη	  δυνατο	 τητα, η αναθέ	τουσα αρχη	  διαγρα	 φέι την  παρα	 γραφο
αυτη	 .
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του πτυχι	ου  του  προσφέ	ροντα έι	ναι  ασφαλιστικω	 ς  ένη	 μέρα στο ΕΤΑΑ-  ΤΣΜΕΔΕ,  ο  προσφέ	ρων
προσκομι	ζέι έπιπλέ	ον της Ενημέρο	 τητας Πτυχι	ου, ασφαλιστικη	  ένημέρο	 τητα για τα στέλέ	χη αυτα	 . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην πέρι	πτωση που οικονομικο	 ς φορέ	ας έπιθυμέι	  να στηριχθέι	  στις ικανο	 τητές α	 λλων φορέ	ων, η
απο	 δέιξη ο	 τι θα έ	χέι στη δια	 θέση	  του τους αναγκαι	ους πο	 ρους, γι	νέται μέ την υποβολη	   σχέτικου	
συμφωνητικου	  των φορέ	ων αυτω	 ν για τον σκοπο	  αυτο	 .

74 Επισημαι	νέται ο	 τι  η έν λο	γω προ	 βλέψη για παρέ	κκλιση απο	  τον υποχρέωτικο	  αποκλέισμο	   αποτέλέι	
δυνατο	 τητα της αναθέ	τουσας αρχη	 ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ πέρι	πτωση που
δέν έπιθυμέι	  να προβλέ	ψέι τη σχέτικη	  δυνατο	 τητα, η αναθέ	τουσα αρχη	  διαγρα	 φέι την παρα	 γραφο
αυτη	 .

75  Οι  λο	γοι  της  παραγρα	 φου  22.Α.4.  αποτέλου	 ν  δυνητικου	 ς  λο	γους  αποκλέισμου	  συ	 μφωνα  μέ  το
α	 ρθρο  73  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα	  συνέ	πέια,  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  δυ	 ναται  να  έπιλέ	ξέι  έ	ναν,
πέρισσο	 τέρους, ο	 λους η	  ένδέχομέ	νως και κανέ	ναν απο	  τους λο	γους αποκλέισμου	  συνέκτιμω	 ντας τα
ιδιαι	τέρα χαρακτηριστικα	  της υπο	  ανα	 θέση συ	 μβασης (έκτιμω	 μένη αξι	α αυτη	 ς, έιδικέ	ς πέριστα	 σέις
κλπ), μέ σχέτικη	  προ	 βλέψη στο παρο	 ν σημέι	ο της διακη	 ρυξης. 

76  Σημέιω	 νέται ο	 τι ο ανωτέ	ρω έθνικο	 ς λο	γος αποκλέισμου	  τι	θέται στη διακη	 ρυξη μο	 νο για συμβα	 σέις
έ	ργων προυB πολογισμου	  έκτιμω	 μένης αξι	ας ανω	 τέρης του 1.000.000,00 έυρω	   και στην πέρι	πτωση
αυτη	  συμπληρω	 νέται στο Μέ	ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

77  Πρβλ.  α	 ρθρο  73  παρ.  10  ν.  4412/2016,  η  οποι	α  προστέ	θηκέ  μέ  το  α	 ρθρο  107  πέρ.  9  του  ν.
4497/2017. Επι	σης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έ	γγραφο της Αρχη	 ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχέτικα	  μέ την απο	 φαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρι	ου 2018 στην υπο	 θέση C-124/2017 Vossloh,
ιδι	ως σκέ	ψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

78  Υπένθυμι	ζέται  ο	 τι   αναφορα	  στην  παρα	 γραφο  22.Α.4  θα  γι	νέι  μο	 νο  στην  πέρι	πτωση  που  η
Αναθέ	τουσα Αρχη	  έπιλέ	ξέι κα	 ποιον απο	  τους δυνητικου	 ς λο	γους αποκλέισμου	 .

79  Επισημαι	νέται ο	 τι ο	 λα τα κριτη	 ρια ποιοτικη	 ς έπιλογη	 ς, πλην της καταλληλο	 τητας για την α	 σκηση
έπαγγέλματικη	 ς δραστηριο	 τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο	  μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016), έι	ναι
προαιρέτικα	  για  την  αναθέ	τουσα  αρχη	  και  πρέ	πέι  να  σχέτι	ζονται  και  να  έι	ναι  ανα	 λογα  μέ  το
αντικέι	μένο της συ	 μβασης (α	 ρθρο 75 παρ.  1 του ν.  4412/2016).  Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση,  πρέ	πέι  να
διαμορφω	 νονται  κατα	  τρο	 πο,  ω	 στέ  να  μην  πέριορι	ζέται  δυσανα	 λογα  η  συμμέτοχη	  των
ένδιαφέρο	 μένων οικονομικω	 ν  φορέ	ων στους διαγωνισμου	 ς.  Κατα	  το στα	 διο  του προσδιορισμου	
των κριτηρι	ων καταλληλο	 τητας των υποψηφι	ων, έι	ναι αναγκαι	ο να τηρου	 νται απο	  τις αναθέ	τουσές
αρχέ	ς, οι θέμέλιω	 δέις ένωσιακέ	ς αρχέ	ς, ιδι	ως η αρχη	  της ι	σης μέταχέι	ρισης των συμμέτέχο	 ντων, της
αποφυγη	 ς  των διακρι	σέων, της διαφα	 νέιας και της ανα	 πτυξης του έλέυ	 θέρου ανταγωνισμου	 .  Τα
κριτη	 ρια  έπιλογη	 ς  του  α	 ρθρου  22.Β  –  22.Ε  έξέτα	 ζονται  κατα	  τη  διαδικασι	α  έλέ	γχου  της
καταλληλο	 τητας του προσφέ	ροντος να έκτέλέ	σέι τη συ	 μβαση (κριτη	 ρια “on/off”). 

80  Επισημαι	νέται ο	 τι οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς δέν μπορου	 ν να καλου	 ν συγκέκριμέ	νές τα	 ξέις/ πτυχι	α του
ΜΕΕΠ. Πρβλ. α	 ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο	 πως ισχυ	 ουν δυνα	 μέι του α	 ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α' έ	ως δ'
του ν. 4472/2017, σέ συνδυασμο	  μέ το α	 ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και α	 ρθρο 80
παρ. 1 του ν. 3669/2008, ο	 πως αντικαταστα	 θηκέ μέ το α	 ρθρο 119 παρ. 5 πέρ. η' του ν. 4472/2017).

81  Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να έπιβα	 λλουν απαιτη	 σέις που να διασφαλι	ζουν ο	 τι οι οικονομικοι	
φορέι	ς  διαθέ	τουν την αναγκαι	α  οικονομικη	  και  χρηματοδοτικη	  ικανο	 τητα για την έκτέ	λέση της
συ	 μβασης. Όλές οι απαιτη	 σέις πρέ	πέι να σχέτι	ζονται και να έι	ναι ανα	 λογές μέ το αντικέι	μένο της
συ	 μβασης (πρβ. α	 ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται	ο έδα	 φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λο	γω
απαιτη	 σέις καθορι	ζονται πέριγραφικα	  στο παρο	 ν σημέι	ο, χωρι	ς παραπομπη	  σέ τα	 ξέις/πτυχι	α του
ΜΕΕΠ. Σέ κα	 θέ πέρι	πτωση και μέ	χρι την κατα	 ργηση των α	 ρθρων 80 έ	ως 110 του ν. 3669/2008 και
την έ	ναρξη ισχυ	 ος του π.δ. του α	 ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, έπισημαι	νέται ο	 τι, έφο	 σον η
αναθέ	τουσα αρχη	  έπιλέ	ξέι την παραπομπη	  σέ τα	 ξέις/πτυχι	α του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο	  των
απαιτη	 σέων για  τις  έγγέγραμμέ	νές  στο ΜΕΕΠ έργοληπτικέ	ς  έπιχέιρη	 σέις,  πρέ	πέι  να  πέριγρα	 ψέι
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφορα	  των  διαγωνιζομέ	νων  πέριλαμβα	 νέι  τους  ακο	 λουθους  ηλέκτρονικου	 ς
υποφακέ	λους:
(α)  υποφα	 κέλο μέ την έ	νδέιξη «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς»
 (β)  υποφα	 κέλο μέ την έ	νδέιξη «Οικονομικη	  Προσφορα	 »
συ	 μφωνα μέ τα κατωτέ	ρω:

24.2 Ο ηλέκτρονικο	 ς  υποφα	 κέλος «Δικαιολογητικα	  Συμμέτοχη	 ς» πρέ	πέι,  έπι	  ποινη	  αποκλέισμου	 ,
να πέριέ	χέι121 τα ακο	 λουθα:
 - α) το Τυποποιημέ	νο Έντυπο Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης ( ΤΕΥΔ )

αναλυτικα	  τις αντι	στοιχές απαιτη	 σέις και για τις αλλοδαπέ	ς έργοληπτικέ	ς έπιχέιρη	 σέις.
82  Οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να έπιβα	 λλουν απαιτη	 σέις που να διασφαλι	ζουν ο	 τι οι οικονομικοι	

φορέι	ς  διαθέ	τουν  την  αναγκαι	α  τέχνικη	  και  έπαγγέλματικη	  ικανο	 τητα  για  την  έκτέ	λέση  της
συ	 μβασης. Όλές οι απαιτη	 σέις πρέ	πέι να σχέτι	ζονται και να έι	ναι ανα	 λογές μέ το αντικέι	μένο της
συ	 μβασης (πρβ. α	 ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται	ο έδα	 φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λο	γω
απαιτη	 σέις  καταρχα	 ς  καθορι	ζονται  πέριγραφικα	  στο  παρο	 ν  σημέι	ο,  χωρι	ς  παραπομπη	  σέ
τα	 ξέις/πτυχι	α  του  ΜΕΕΠ  η	  βαθμι	δές/κατηγορι	ές  του  ΜΕΚ.  Σέ  κα	 θέ  πέρι	πτωση  και  μέ	χρι  την
κατα	 ργηση των α	 ρθρων 80 έ	ως 110 του ν. 3669/2008 και την έ	ναρξη ισχυ	 ος του π.δ. του α	 ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  έπισημαι	νέται  ο	 τι,   έφο	 σον  η  αναθέ	τουσα  αρχη	  έπιλέ	ξέι  την
παραπομπη	  σέ τα	 ξέις/πτυχι	α του ΜΕΕΠ η	  βαθμι	δές/κατηγορι	ές του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο	
των  απαιτη	 σέων  για  τις  έγγέγραμμέ	νές  στο  ΜΕΕΠ  έργοληπτικέ	ς  έπιχέιρη	 σέις  (πχ.  στέλέ	χωση),
πρέ	πέι να πέριγρα	 ψέι αναλυτικα	  τις αντι	στοιχές απαιτη	 σέις και για τις αλλοδαπέ	ς έργοληπτικέ	ς
έπιχέιρη	 σέις. 

83  Προαιρέτικη	  έπιλογη	 :  Η παρ. 22.Ε τι	θέται κατα	  διακριτικη	  έυχέ	ρέια της αναθέ	τουσας αρχη	 ς και
συμπληρω	 νέται συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαι	νέται ο	 τι ο	 λές οι απαιτη	 σέις
πρέ	πέι να σχέτι	ζονται και να έι	ναι ανα	 λογές μέ το αντικέι	μένο της συ	 μβασης (α	 ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

84  Το έδα	 φιο αυτο	  προστι	θέται κατα	  την κρι	ση της αναθέ	τουσας αρχη	 ς συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 78 παρ.
1 του ν. 4412/2016, α	 λλως διαγρα	 φέται.

85  Προαιρέτικη	  έπιλογη	 . Συ	 μφωνα  μέ  το  α	 ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  πέρι	πτωση
συμβα	 σέων έ	ργων οι αναθέ	τουσές αρχέ	ς μπορου	 ν να απαιτου	 ν την έκτέ	λέση ορισμέ	νων κρι	σιμων
καθηκο	 ντων  απέυθέι	ας  απο	  τον  ι	διο  τον  προσφέ	ροντα  (  προαιρέτικη	  σημέι	ωση  του  ανωτέ	ρω
έδαφι	ου).

86 Ως προς  τον  τρο	 πο  υποβολη	 ς  των αποδέικτικω	 ν  μέ	σων του  παρο	 ντος  α	 ρθρου,  τα  οποι	α  έ	χουν
συνταχθέι	/ παραχθέι	  απο	  τους ι	διους τους οικονομικου	 ς φορέι	ς πρβλ.  α	 ρθρο 8 παρ. 3 της μέ. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

87  Πρβ α	 ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποι	α προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19.
Σημέιω	 νέται ο	 τι η προθέσμι	α των 10 ημέρω	 ν που αναγρα	 φέται στο παρο	 ν σημέι	ο αφορα	  μο	 νο τον
χρο	 νο  υπογραφη	 ς  του ΕΕΕΣ και  σέ  καμι	α  πέρι	πτωση δέν  συνδέ	έται  μέ  τη συνολικη	  προθέσμι	α
υποβολη	 ς  των  προσφορω	 ν,  μέ  την  έ	ννοια  ο	 τι  οι  οικονομικοι	  φορέι	ς  έ	χουν  τη  δυνατο	 τητα  να
υποβα	 λλουν την προσφορα	  τους οποτέδη	 ποτέ κατα	  την ως α	 νω προθέσμι	α.

88  Επισημαι	νέται ο	 τι η ανωτέ	ρω δυνατο	 τητα έναπο	 κέιται στη διακριτικη	  έυχέ	ρέια του οικονομικου	
φορέ	α.  Εξακολουθέι	  να  υφι	σταται  η  δυνατο	 τητα να υπογρα	 φέται  το  ΤΕΥΔ απο	  το  συ	 νολο των
φυσικω	 ν προσω	 πων που αναφέ	ρονται στα  τέλέυται	α δυ	 ο έδα	 φια του α	 ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, ο	 πως τροποποιη	 θηκαν μέ το α	 ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

89  Πρβλ. α	 ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι	ο προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
90  Η  υποχρέωτικη	  αντικατα	 σταση  του  τρι	του,  ως  προς  την  παρ.  4,  έναπο	 κέιται  στη  διακριτικη	

έυχέ	ρέια της αναθέ	τουσας αρχη	 ς, έφο	 σον δέ δέν την έπιθυμέι	, απαλέι	φέται η αναφορα	  στην παρ. 4
στο παρο	 ν σημέι	ο. Πρβλ. α	 ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

91  Πρβλ.  α	 ρθρο  80  παρ.  13  του  ν.  4412/2016,  ο	 πως προστέ	θηκέ  μέ  το  α	 ρθρο 43  παρ.  7,  πέρ.  α,
υποπέρι	πτωση αέ του ν. 4605/2019..  

92  Πρβ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,
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-  β) την έγγυ	 ηση συμμέτοχη	 ς, του α	 ρθρου 15 της παρου	 σας.

- γ) Τα στοιχεία  της παρ 23.6  & η βεβαίωση της παρ. 23. 6. δ 

24.3  Ο ηλέκτρονικο	 ς  υποφα	 κέλος  «Οικονομικη	  Προσφορα	 »  πέριέ	χέι το ψηφιακα	  υπογέγραμμέ	νο
αρχέι	ο pdf,  το οποι	ο παρα	 γέται απο	  το υποσυ	 στημα, αφου	  συμπληρωθου	 ν καταλλη	 λως οι  σχέτικέ	ς
φο	 ρμές.  

24.4  Στην  πέρι	πτωση  που  μέ  την  προσφορα	  υποβα	 λλονται  ιδιωτικα	  έ	γγραφα,  αυτα	
γι	νονται αποδέκτα	  έι	τέ κατα	  τα προβλέπο	 μένα στις διατα	 ξέις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94)

πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
93  Εφιστα	 ται  η  προσοχη	  των  αναθέτουσω	 ν  αρχω	 ν  στο  ο	 τι  πρέ	πέι  να  ζητέι	ται  η  προσκο	 μιση

δικαιολογητικω	 ν προς απο	 δέιξη  μο	 νο των λο	γων αποκλέισμου	  και  των κριτηρι	ων έπιλογη	 ς  που
έ	χουν τέθέι	  στην παρου	 σα διακη	 ρυξη. Επισημαι	νέται, πέραιτέ	ρω, ο	 τι, η αναθέ	τουσα αρχη	  δυ	 ναται,
κατα	  το αρ.  79 παρ.  5  του ν.  4412/2016,  να ζητέι	  απο	  προσφέ	ροντές,  σέ  οποιοδη	 ποτέ  χρονικο	
σημέι	ο κατα	  τη δια	 ρκέια της διαδικασι	ας, να υποβα	 λλουν ο	 λα η	  ορισμέ	να δικαιολογητικα	 , ο	 ταν αυτο	
απαιτέι	ται για την ορθη	  διέξαγωγη	  της διαδικασι	ας.

94  Πρβ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019

95  Συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 73 παρ. 2 τέλέυται	ο έδα	 φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο	 ς φορέ	ας
έι	ναι Έλληνας πολι	της η	  έ	χέι την έγκατα	 σταση	  του στην Ελλα	 δα, οι υποχρέω	 σέις του που αφορου	 ν
τις έισφορέ	ς κοινωνικη	 ς ασφα	 λισης καλυ	 πτουν το	 σο την κυ	 ρια ο	 σο και την έπικουρικη	  ασφα	 λιση." 

96   Πρβ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

97  Λαμβανομέ	νου υπο	 ψη του συ	 ντομου, σέ πολλέ	ς πέριπτω	 σέις, χρο	 νου ισχυ	 ος των πιστοποιητικω	 ν
φορολογικη	 ς ένημέρο	 τητας, οι οικονομικοι	 φορέι	ς μέριμνου	 ν να αποκτου	 ς έγκαι	ρως πιστοποιητικα	
που να καλυ	 πτουν και τον χρο	 νο υποβολη	 ς της προσφορα	 ς, συ	 μφωνα μέ τα έιδικο	 τέρα οριζο	 μένα
στο α	 ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ	νου να τα υποβα	 λουν, έφο	 σον αναδέιχθου	 ν προσωρινοι	
ανα	 δοχοι.  Τα έν  λο	γω πιστοποιητικα	  υποβα	 λλονται  μαζι	  μέ  τα  υπο	 λοιπα αποδέικτικα	  μέ	σα  του
α	 ρθρου  23  απο	  τον  προσωρινο	  ανα	 δοχο  μέ	σω  της  λέιτουργικο	 τητας  της  «Επικοινωνι	ας»  του
υποσυστη	 ματος.

98  Οι  υπέυ	 θυνές  δηλω	 σέις  του  παρο	 ντος  τέυ	 χους  φέ	ρουν  έγκέκριμέ	νη  προηγμέ	νη  ηλέκτρονικη	
υπογραφη	  η	  προηγμέ	νη ηλέκτρονικη	  υπογραφη	  που υποστηρι	ζέται απο	  έγκέκριμέ	νο πιστοποιητικο	
(Πρβλ. α	 ρθρο 9 παρ. 3 της μέ αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

99  Πρβλ. ομοι	ως  ως α	 νω υποσημέι	ωση για τα πιστοποιητικα	  φορολογικη	 ς ένημέρο	 τητας
100  Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,

πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
101  Πρβ α	 ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ο	 πως προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 46 πέρ α  του ν.

4605/2019
102  Εφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  την έπιλέ	ξέι ως λο	γο αποκλέισμου	 .
103  Πρβ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,

πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019
104  Μέ  έκτυ	 πωση  της  καρτέ	λας  “Στοιχέι	α  Μητρω	 ου/  Επιχέι	ρησης”,  ο	 πως  αυτα	  έμφανι	ζονται  στο

taxisnet.
105  Η πλατφο	 ρμα της ΕυρωπαιBκη	 ς Επιτροπη	 ς eCertis για την αναζη	 τηση ισοδυ	 ναμων πιστοποιητικω	 ν

α	 λλων  κρατω	 ν-μέλω	 ν  της  Ε.Ε  έι	ναι  διαθέ	σιμη,  χωρι	ς  κο	 στος,  στη  διαδρομη	 .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαι	νέται ο	 τι η ΕΑΑΔΗΣΥ έι	ναι ο αρμο	 διος έθνικο	 ς
φορέ	ας για την καταχω	 ρηση και τη	 ρηση των στοιχέι	ων του eCertis για την Ελλα	 δα. Πρβλ. το μέ
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχέτικο	  έ	γγραφο  της  Αρχη	 ς  στον  ακο	 λουθο  συ	 νδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtbWl
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έι	τέ και σέ απλη	  φωτοτυπι	α, έφο	 σον συνυποβα	 λλέται υπέυ	 θυνη δη	 λωση, στην οποι	α
βέβαιω	 νέται  η  ακρι	βέια	  τους  και  η  οποι	α  φέ	ρέι  υπογραφη	  μέτα	  την  έ	ναρξη  της
διαδικασι	ας συ	 ναψης συ	 μβασης (η	 τοι μέτα	  την ημέρομηνι	α ανα	 ρτησης της προκη	 ρυξης
της συ	 μβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 122.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφέ	ρων οικονομικο	 ς φορέ	ας αναφέ	ρέι στην προσφορα	  του το τμη	 μα της συ	 μβασης που
προτι	θέται  να  αναθέ	σέι  υπο	  μορφη	  υπέργολαβι	ας  σέ  τρι	τους,  καθω	 ς  και  τους  υπέργολα	 βους  που

rbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW
8iXQ==

106  Εφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  τις έπιλέ	ξέι, ο	 λές η	  κα	 ποια/ές έξ αυτω	 ν, ως λο	γους αποκλέισμου	 .
107  Επισημαι	νέται  ο	 τι  η αναθέ	τουσα αρχη	 ,  έφο	 σον μπορέ	σέι  να αποδέι	ξέι,  μέ κατα	 λληλα μέ	σα,  ο	 τι

συντρέ	χέι κα	 ποια απο	  τις πέριπτω	 σέις αυτέ	ς,  αποκλέι	έι  οποιονδη	 ποτέ οικονομικο	  φορέ	α απο	  τη
συμμέτοχη	  στη διαδικασι	α συ	 ναψης της δημο	 σιας συ	 μβασης. 

108 Εφο	 σον η αναθέ	τουσα αρχη	  την έπιλέ	ξέι ως λο	γο αποκλέισμου	 .
109 Η υποχρέ	ωση προσκο	 μισης δικαιολογητικω	 ν ονομαστικοποι	ησης μέτοχω	 ν,  έφο	 σον προ	 κέιται για

συμβα	 σέις έκτιμω	 μένης αξι	ας α	 νω του 1.000.000,00 έυρω	 , αφορα	  μο	 νο στις ανω	 νυμές έταιρέι	ές που
λαμβα	 νουν  μέ	ρος  στο διαγωνισμο	 ,  έι	τέ  προ	 κέιται  για  μέμονωμέ	νους  υποψη	 φιους,  έι	τέ  για  μέ	λη
ένω	 σέων Εξαιρου	 νται της υποχρέ	ωσης αυτη	 ς οι έταιρέι	ές που έι	ναι έισηγμέ	νές στο Χρηματιστη	 ριο
της  χω	 ρας  έγκατα	 σταση	 ς  τους  και  υποβα	 λλουν  πέρι	  του	 του  υπέυ	 θυνη  δη	 λωση  του  νομι	μου
έκπροσω	 που τους.

110  Πρβ παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019

111  Εφο	 σον συντρέ	χέι πέρι	πτωση λο	γω του προυB πολογισμου	  της συ	 μβασης, πρέ	πέι να προβλέ	πέται και
η δυνατο	 τητα συμμέτοχη	 ς έπιχέιρη	 σέων έγγέγραμμέ	νων στα Νομαρχιακα	  Μητρω	 α (βλέ	πέτέ α	 ρθρα
105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην πέρι	πτωση αυτη	  να τι	θέται η αντι	στοιχη προ	 βλέψη.

112  η  οποι	α  έκδι	δέται  συ	 μφωνα μέ τις  έιδικέ	ς  διατα	 ξέις  του ν.  3669/2008 και  φέ	ρέι  συγκέκριμέ	νο
χρο	 νο ισχυ	 ος.

113  Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

114   Πρβλ. α	 ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο	 πως ισχυ	 ουν δυνα	 μέι του α	 ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α' έ	ως δ' του ν.
4472/2017, σέ συνδυασμο	  μέ το α	 ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

115   Πρβλ. ομοι	ως προηγου	 μένη υποσημέι	ωση
116 Εφο	 σον έ	χέι αναφέρθέι	  σχέτικη	  απαι	τηση στο α	 ρθρο 22.Ε συμπληρω	 νέται αναλο	γως συ	 μφωνα μέ

το α	 ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
117  Πρβλ. παρα	 γραφο 12 α	 ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο	 πως αυτη	  προστέ	θηκέ μέ το α	 ρθρο 43 παρ. 7,

πέρ. α, υποπέρι	πτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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προτέι	νέι.

25.2. Η τη	 ρηση των υποχρέω	 σέων της παρ. 2 του α	 ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο	  υπέργολα	 βους δέν
αι	ρέι την έυθυ	 νη του κυρι	ου αναδο	χου.

25.3  Η αναθέ	τουσα αρχη	 :
α) έπαληθέυ	 έι υποχρέωτικα	  τη συνδρομη	  των λο	γων αποκλέισμου	  του α	 ρθρου 22 Α της παρου	 σας για
τους  υπέργολα	 βους  και  ο	 τι  διαθέ	τουν  τα  αντι	στοιχα  προσο	 ντα  για  την  έκτέ	λέση  του  έ	ργου  που
αναλαμβα	 νουν123 συ	 μφωνα  μέ  το  α	 ρθρο  165  του  ν.  4412/2016,  μέ  το  Τυποποιημέ	νο  Έντυπο
Υπέυ	 θυνης Δη	 λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτέι	 υποχρέωτικα	  απο	  τον οικονομικο	  φορέ	α να αντικαταστη	 σέι έ	ναν υπέργολα	 βο, ο	 ταν απο	  την
ως  α	 νω  έπαλη	 θέυση  προκυ	 πτέι  ο	 τι  συντρέ	χουν  λο	γοι  αποκλέισμου	  του  και  ο	 τι  δέν  καλυ	 πτέι  τα
αντι	στοιχα προσο	 ντα για την έκτέ	λέση του έ	ργου που αναλαμβα	 νέι συ	 μφωνα μέ το α	 ρθρο 165 του ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  έ	γκριση  κατασκέυη	 ς  του  δημοπρατου	 μένου  έ	ργου,  αποφασι	στηκέ  μέ  την  179/2020
απο	 φαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

580/ 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

26.2  Ο  Κυ	 ριος  του  Έργου  μπορέι	  να  έγκαταστη	 σέι  για  το  έ	ργο  αυτο	  Τέχνικο	  Συ	 μβουλο. Ο
Ανα	 δοχος  του  έ	ργου,  έ	χέι  την  υποχρέ	ωση  να  διέυκολυ	 νέι  τις  δραστηριο	 τητές  του  Τέχνικου	
Συμβου	 λου, που πηγα	 ζουν απο	  τη συμβατικη	  σχέ	ση της Υπηρέσι	ας μέ αυτο	 ν.

26.3........................................................................................... 124

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Μέ την υπ.αριθμ. 179/2020 απο	 φαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ  14/12/2020
  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

    ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 
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4412/2016 η	  η αντι	στοιχη απο	 φαση του α	 ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για έπιπλέ	ον ο	 ρους
τέχνικη	 ς και οικονομικη	 ς ικανο	 τητας.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ……………………..
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΟΙΝΩΝΗΣ 3 – ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ. 18010
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΑΛΕΒΗ ΑΓΓΕΛΑ
- Τηλέφωνο:  22973 20058
- Ηλ. ταχυδρομείο: protocolo@aeginadimos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aegina.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV):    ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (CPV: 45111230-9 ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ………………………………………
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[ 090046938 ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [ΟΙΝΩΝΗΣ 3 – ΑΙΓΙΝΑ Τ.Κ. 18010]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ΑΓΓΕΛΑ ΤΑΛΕΒΗ]
[22973 20058 – 973 20060]
[talevi.aggela@gmail.com]
[www.aegina.gr]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής,  της  6ης Μαΐου 2003,  σχετικά με  τον  ορισμό των πολύ μικρών,  των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού  δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού  δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες
απασχολούν  λιγότερους  από  250  εργαζομένους και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το  σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
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κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[  ]Ναι [  ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

vii  Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με  το  δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων υπεργολάβων και  το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[  ] Ναι [  ] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι  δυνατή  η  κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό   για  επιτακτικούς  λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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πληροφορίες:
Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[    ] Ναι [    ] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες  Α  έως  Δ του παρόντος μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[    ] Ναι [   ] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[    ] Ναι [    ] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

x Σύμφωνα  με  άρθρο  73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ  (Κανονισμός  ΕΕ  2016/7)  αναφέρεται  ως
“διαφθορά”.

xi Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και  εφαρμογή της  Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και  του Πρόσθετου σ΄  αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
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είναι ο εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή  ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ  x και  yxxxvii -και  η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή [……..........]
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χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική  τεκμηρίωση  που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxli,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxlii όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[   ] Ναι [   ] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίαςxliii το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα

[   ] Ναι [   ] Όχι
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προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[   ] Ναι [   ] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[  ] Ναι [   ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[    ] Ναι [    ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά και χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που  πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του  αριθμού  των υποψηφίων που  θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliv,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[    ] Ναι [   ] Όχιxlv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά  και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ  15

    Απόφαση  161/2016

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.
158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016). 

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 :

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να
αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, 

(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα
κληθούν να συμμετάσχουν και 

(δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης2 υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30).

1.Όπου στην  παρούσα αναφέρονται  άρθρα χωρίς  να  προσδιορίζεται  περαιτέρω το  θεσμικό  πλαίσιο,  πρόκειται  για
διατάξεις του ν. 4412/2016.
2.Αναφορικά με την υποβολή του ΤΕΥΔ, η περίπτωση (δ) εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις δημοσίων έργων, καθόσον το
κατώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης έργου σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών ανέρχεται σε
5.225.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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Α. Υποχρεωτική/Προαιρετική Χρήση του ΤΕΥΔ

1) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 53,  χρησιμοποιείται υποχρεωτικά  3   από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  καθώς  και  διαγωνισμούς  μελετών  του  Βιβλίου  Ι  του
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων
(α),  (β)  και  (γ)  του  άρθρου 5  και  η  έναρξη της  διαδικασίας  σύναψης τους,  σύμφωνα με  το άρθρο 120,
λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016. 

2) Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281,
να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των
οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του
άρθρου 308. 

3) Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για
τις  οποίες  η  χρήση  του  ΕΣΗΔΗΣ  είναι  υποχρεωτική  σύμφωνα  με  το  άρθρο  36,  o  ι  οικονομικοί  φορείς
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (Β/2677). 

Ωστόσο, για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  καθώς  και  για  διαγωνισμούς  μελετών,  η  υποχρεωτική  χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και του ΕΣΗΔΗΣ  και η συνακόλουθη υποχρέωση υποβολής του ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική
μορφή άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379, γεγονός που δεν
αναιρεί την υποχρεωτική χρήση και υποβολή του ΤΕΥΔ.

Β. Περιεχόμενο του ΤΕΥΔ

Για  κάθε  μία  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς
προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που
αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Μέρος  I.  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  αναθέτου  σα  αρχή  /τον  αναθέτοντα  φορέα  και  τη  διαδικασία
ανάθεσης.

Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα

Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα

Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων

3. Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο, κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 2016/7 για το
ΕΕΕΣ (βλ. Παράρτημα 1), στις κάτωθι περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης :
i)  στις  περιπτώσεις  όπου  η  δυνατότητα  ανάθεσης  περιορίζεται  σε  έναν  προκαθορισμένο  συμμετέχοντα  όπως
αναφέρεται  στο  άρθρο  32  και  ειδικότερα  στην  παράγραφο  2  στοιχείο  β),  στην  παράγραφο  4  στοιχείο  β),  στην
παράγραφο 3 και στην παράγραφο 6  και στο άρθρο 269  στοιχεία γ), ε), στ) και θ) του ν. 4412/2016, και
ii)  λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 269
στοιχεία δ) και  η) ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι
εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  και
το άρθρο 269 στοιχείο ζ) 
iii)  στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
απευθύνεται σε ένα οικονομικό φορέα. 
Από την άλλη πλευρά, το ΤΕΥΔ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι
οποίες  χαρακτηρίζονται  από  την  πιθανή  συμμετοχή  περισσοτέρων  του  ενός  συμμετεχόντων  και  από  την  απουσία
επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής· σύμφωνα με τις  περιπτώσεις του άρθρου 32
παράγραφος 2 στοιχείο α), την  παράγραφο 4 στοιχείο α), την παράγραφο 5 και το άρθρου 269 στοιχεία α), β), και ι).

ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ





Δ.  Πληροφορίες  σχετικά  με  υπεργολάβους  στην  ικανότητα  των  οποίων  δεν  στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας

Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει
του άρθρου 73 παρ. 1. Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς
εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  τα  εν  λόγω  κριτήρια
αποκλεισμού).

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους
είναι  υποχρεωτική,  βάσει  του  άρθρου  73  παράγραφος  2,  σε  περίπτωση  τελεσίδικης  και  δεσμευτικής
απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς
που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες
φορείς  εκτός  των  αναθετουσών  αρχών  μπορούν  να  αποφασίσουν  να  εφαρμόσουν  αυτούς  τους  λόγους
αποκλεισμού.).

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και
άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες  μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73
παρ. 4). Για τους αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 305 παρ. 1).
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία  (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α'
30)4.
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  5  :

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Α Καταλληλότητα.
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων6.

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.

Γ. Στόχος του ΤΕΥΔ  

Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, των αναθέτοντων φορέων αλλά και των οικονομικών φορέων,
σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ βάσει των απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβα-
σης, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες συμπλήρωσης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του “Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”.

                

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α. Γενικές οδηγίες και τρόπος διάθεσης του ΤΕΥΔ
Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές
διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικούς  διαλόγους  ή  συμπράξεις  καινοτομίας  πρέπει  να

4. βλ. υποσημείωση με αρ. 3 
5.Σύμφωνα  με  το  άρθρο  305  παρ.  2,  οι  αναθέτοντες  φορείς,  είτε  είναι  αναθέτουσες  αρχές  είτε  όχι,  μπορούν  να
αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 75-77.
6.Για τους αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, πρβλ άρθρο 304 παρ. 2 
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συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου
να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση,
θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά7.
1)  Κατά  την  προετοιμασία  των  εγγράφων  της  σύμβασης, για  κάθε  μία  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης,  οι  αναθέτουσες  αρχές  και  οι  αναθέτοντες  φορείς  πρέπει  να  δηλώνουν  στην  προκήρυξη
διαγωνισμού, στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  ποιες  πληροφορίες  θα  ζητηθούν  από  τους  οικονομικούς  φορείς,
συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι  πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ8

πρέπει  ή  δεν  πρέπει  να  παρέχονται  για  υπεργολάβους  στις  ικανότητες  των  οποίων δεν στηρίζεται  ο
οικονομικός φορέας9.
2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν 10 να περιορίσουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς
πληρούν  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια  επιλογής  (ναι  ή  όχι).  Ενώ  ενδέχεται  στη  συνέχεια  να  ζητηθούν
περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση. 
3)  Η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  μπορεί  να ζητεί  από κάθε  προσφέροντα ή υποψήφιο,  σε
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλει  όλα  ή  ορισμένα  από  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
4)  Το  ΤΕΥΔ  διατίθεται  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  w  ww.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr  11.  Οι  αναθέτουσες  αρχές/αναθέτοντες  φορείς  προσαρμόζουν  το  ΤΕΥΔ σύμφωνα με  τους
όρους  της  εκάστοτε  προκήρυξης  διαγωνισμού,  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
προκήρυξη  διαγωνισμού  ή  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Στη  συνέχεια,  το  ΤΕΥΔ  το  οποίο
αποτελεί  έγγραφο  της  σύμβασης  και  αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής,    διατίθεται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα προς τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συμπληρώνουν και διαβιβάζουν το ΤΕΥΔ
στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέα σε ηλεκτρονική12 ή/και κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή. 
Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα  και τα κριτήρια επιλογής13

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με
τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2)  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του (αυτοτελώς)  και  ο  οποίος  δεν  στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής,  συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
3)  Ένας  οικονομικός  φορέας  που  συμμετέχει  μόνος  του,  αλλά  στηρίζεται  στις  ικανότητες  ενός  ή
περισσότερων  άλλων  οικονομικών  φορέων14, οφείλει  να  υποβάλλει  χωριστό/ά  ΤΕΥΔ  (Μέρος  II  Γ)
διασφαλίζοντας  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  λάβει  το  δικό  του  ΤΕΥΔ  μαζί  με  χωριστό/ά ΤΕΥΔ   όπου
παρατίθενται  οι  σχετικές  πληροφορίες  των  ενοτήτων  Α  και  Β  του  Μέρους  ΙΙ  για  κάθε  έναν  από  τους
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την

7.Εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει 
της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016.
8.Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού.
9.Για τις περιπτώσεις που το (τα) τμήμα/τα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας δεν
υπερβαίνουν  το  30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  όπου  οι  σχετικές  πληροφορίες  οφείλουν  να  παρέχονται
υποχρεωτικά. 
10.Η επιλογή αυτή συστήνεται ιδιαιτέρως στους συνοπτικούς διαγωνισμούς . 
11.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
12.Κατά την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής/ή  κατά την  υποβολή  προσφορών στις  διαδικασίες  σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για τις οποίες η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική
σύμφωνα με το άρθρο 36,  oι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και
ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Για  διαγωνισμούς  μελετών,  συμβάσεις  δημοσίων  έργων,  μελετών  και  παροχής  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων  και του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς
εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000€,  άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379.
13.Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να
προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων τμημάτων.
14.Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3, δεν δίδεται η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων  στις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων.

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
5)  Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α)  υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  υποχρεωτικά  χωριστά  ΤΕΥΔ  όπου
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για
κάθε  έναν  από  τους  υπεργολάβους15.

  
Επίσης,  εφόσον  στηρίζεται  στις  ικανότητες  του(ς)  θα  πρέπει  να

συμπεριληφθούν και οι  πληροφορίες  που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος  IV  και  τυχόν τo  Mέρος V,
εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .
Εφόσον  το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει
(ουν) το 30%.   της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει  στην πρόσκληση  ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της
σύμβασης  εάν  οι  σχετικές  πληροφορίες των ενοτήτων  Α  και  Β  του Μέρους  III  πρέπει  ή  δεν  πρέπει  να
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.

6)  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥΔ 17, σύμφωνα με το
ισχύον  θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα   συμπεριλαμβανομένων  των
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7)  Όσον  αφορά  την  υπογραφή  (ή  τις  υπογραφές)  του  ΤΕΥΔ,  επισημαίνεται  ότι  ενδέχεται  να  μην  είναι
απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων
η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του
μέσου διαβίβασης. 
Γ. Δικαιολογητικά
1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση
δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως
την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
2)  Στο  ΤΕΥΔ  προσδιορίζεται  η  δημόσια αρχή ή  το  τρίτο  μέρος  που  είναι  υπεύθυνο για  την  έκδοση  των
σχετικών δικαιολογητικών18 και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
3)  Η  υποχρέωση  των  αναθετουσών  αρχών  και  των  αναθετόντων  φορέων  να  λαμβάνουν  τη  σχετική
τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων   η οποία διατίθεται  δωρεάν ισχύει
επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια
απάντηση ναι  ή  όχι19.  Συνεπώς,  εφόσον ζητείται  τέτοιου είδους ηλεκτρονική  τεκμηρίωση,  οι  οικονομικοί
φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη

15. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης ζητάει από τον προσφέροντα να
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.  Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.  5  του άρθρου 131,  οι  αναθέτουσες αρχές  και  οι  αναθέτοντες  φορείς  μπορούν να
επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ενώ σύμφωνα με την  παρ. 6 του αυτού άρθρου 131,
εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ποσοστό της σύμβασης  που υπερβαίνει το 30%,
απαιτείται  οι αναθέτουσες αρχές  και  οι  αναθέτοντες  φορείς να επαληθεύσουν τη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και  επομένως
πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 131.

16.Ζητήματα τεχνικής φύσεως αναφορικά με τη χρήση του ΤΕΥΔ στο πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ θα εκδοθούν από τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
17 Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016  για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. 
18.Εάν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηλώσει ότι η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/«όχι»)
σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο, δεν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση. 
19 βλ. Μέρος ΙV (α)
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λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ. 
4)  Εάν  ένα  απόσπασμα  από  το  σχετικό  μητρώο,  για  παράδειγμα  ποινικό  μητρώο,  είναι  διαθέσιμο  σε
ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί  να
δηλώνει  πού  βρίσκονται  οι  πληροφορίες  (δηλαδή,  την  ονομασία  του  αποθετηρίου,  τη  διαδικτυακή
διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας  να  μπορεί  να  ανακτήσει  τις  εν  λόγω  πληροφορίες.  Αναφέροντας  αυτές  τις  πληροφορίες  ο
οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική
τεκμηρίωση  βάσει  των  διατάξεων  του  ν.2472/1997  (ΦΕΚ  50/Α)  σχετικά  με  την  επεξεργασία  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές
καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας. 
5) Σύμφωνα με το άρθρο 83  “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από
Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτουν  σχετική  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
III έως V, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που
εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  οργανισμό
πιστοποίησης.

Δ) Κυρώσεις
Οι  οικονομικοί  φορείς  είναι  δυνατόν να  αποκλείονται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση
του  ΤΕΥΔ  ή,  γενικότερα,  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς
παρατίθενται,  για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με γκρίζο χρώμα όπου οι  αναθέτουσες αρχές ή οι
αναθέτοντες  φορείς  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  τις  πληροφορίες  με  τις  οποίες  θα  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης συγκεκριμένης σύμβασης.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή
ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                   Γεώργιος Καταπόδης

Εσωτερική Διανομή: 

        Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων

        Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
        Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1) Προεδρία της Δημοκρατίας

2)  Όλα  τα  Υπουργεία/  Γενικές-Ειδικές  Γραμματείες  (Γραφεία  κ.  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών,
Υφυπουργών,  Δ/νσεις  Νομοθετικού  έργου,  Τμήματα  Προμηθειών,  προς  περαιτέρω  ενημέρωση  και
εποπτευομένων φορέων)

-Υπουργείο Εσωτερικών  (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία
Προμηθειών),
-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
-Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
-Υπουργείο Εξωτερικών,
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
-Υπουργείο Οικονομικών,
-Υπουργείο Υγείας,
-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ( προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων ,
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
-Υπουργείο Τουρισμού.

3)  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

4) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

5) Ανεξάρτητες Αρχές

6)  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων.   
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