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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου/ Ανακζτων Φορζασ / Στοιχεία επικοινωνίασ  

1.1 Ανακζτων Φορζασ: Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αγ. Τρφφωνοσ 14  

Ρόλθ ΚΑΒΑΛΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ Τ.Κ. 65 201 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL515 

Τθλζφωνο 2510 - 620350 

Φαξ 2510 - 620355 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο ty@deyakav.gr, info@deyakav.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ κ. Άγγελοσ Λογκάρθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) https://deyakav.gr 

 

1.2 Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

1.3 Φορζασ καταςκευισ του ζργου: Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ Καβάλασ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

1.4 Ρροϊςταμζνθ Αρχι: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ 

Καβάλασ (το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

1.5 Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία: H Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ 

- Αποχζτευςθσ Καβάλασ (θ Τ.Υ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο: Τεχνικό Συμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων Ρ.Ε. Καβάλασ. 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ 

του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ καταργθκοφν, 

ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι 

εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα, ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα 

ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο 

των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

mailto:ty@deyakav.gr
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Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ 

2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περιπτ. 14 του 2 του ν. 4412/2016, για 

τον παρόντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα : 

α) θ παροφςα διακιρυξθ, 

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

υποςυςτιματοσ, 

δ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ· 

ε) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ· 

ςτ) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων· 

η) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων· 

κ) το υπόδειγμα εγγυθτικϊν επιςτολϊν· 

ι) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ· 

ια) οι υδραυλικοί υπολογιςμοί· 

ιβ) το τεφχοσ Σ.Α.Υ.· 

ιγ) το τεφχοσ Φ.Α.Υ. 

 

2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. Στθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντα φορζα (https://deyakav.gr) αναρτάται ςχετικι 

ενθμζρωςθ με αναφορά ςτον ςυςτθμικό αρικμό διαγωνιςμοφ και διαςφνδεςθ ςτον ανωτζρω ψθφιακό 

χϊρο του «ΕΣΘΔΘΣ - ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΓΑ. 

Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του «ΟΡΣ- Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ». 

2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 12-01-2022 ο Ανακζτων Φορζασ παρζχει ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 14-01-2022. 

Απαντιςεισ ςε τυχόν διευκρινίςεισ που ηθτθκοφν, αναρτϊνται ςτον δθμόςια προςβάςιμο θλεκτρονικό 

χϊρο του διαγωνιςμοφ ςτθν προαναφερόμενθ πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ- ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΓΑ 

μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προσ ενθμζρωςθ των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων, 

οι οποίοι είναι υποχρεωμζνοι να ενθμερϊνονται με δικι τουσ ευκφνθ μζςα από τον υπόψθ θλεκτρονικό 

χϊρο. 

Ο Ανακζτων Φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://deyakav.gr/
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ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 

τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 

αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του 

ανακζτοντα Φορζα. 

2.4 Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο), δθμοςιεφονται ςτο ΚΘΜΔΘΣ . 

 

Άρκρο 2 Α Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 

τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν και 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ από τον ανακζτοντα φορζα. 

 

Άρκρο 3: Θλεκτρονικι υποβολι φακζλου προςφοράσ 

3.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 

ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ 

«ΕΣΘΔΘΣ- ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιςτον, με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 37 του ν. 4412/2016 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ ακολουκοφν τθ 

διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 1.4 τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Ρυκμίςεισ 

τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 

διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) (εφεξισ «ΚΤΑ 

ΕΗΔΗ-ΕΡΓΑ)». 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε 

από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 

μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. Θ εν λόγω διλωςθ περιλαμβάνεται είτε 

ςτο ΕΕΕΣ (Μζροσ ΙΙ. Ενότθτα Α) είτε ςτθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ που δφναται να υποβάλλουν 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

3.2 Στον θλεκτρονικό φάκελο προςφοράσ περιζχονται: 

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ». 

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

3.3 Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται, με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του υποςυςτιματοσ, κατά τθν 

ςφνταξθ τθσ προςφοράσ, τα ςτοιχεία εκείνα που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο προςφζρων υποβάλει ςτον οικείο (υπο)φάκελο ςχετικι αιτιολόγθςθ με τθ μορφι 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου αρχείου pdf, αναφζροντασ ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 

διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ωσ 

ςυνθμμζνο τθσ θλεκτρονικισ του προςφοράσ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ και τθν οικονομικι προςφορά.  

3.4 Στθν περίπτωςθ τθσ υποβολισ ςτοιχείων με χριςθ μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν 

αρχείων (π.χ. θλεκτρονικό αρχείο με μορφι ZIP), εκείνα τα οποία επικυμεί ο προςφζρων να χαρακτθρίςει 

ωσ εμπιςτευτικά, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα, κα πρζπει να τα υποβάλλει ωσ χωριςτά 

θλεκτρονικά αρχεία με μορφι Portable Document Format (PDF) ι ωσ χωριςτό θλεκτρονικό αρχείο 

μορφότυπου φακζλου ςυμπιεςμζνων θλεκτρονικϊν αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

3.5 Ο χριςτθσ – οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του υποςυςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται κατωτζρω: 

α) Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» είναι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.2 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται από τον 

οικονομικό φορζα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 

αποδεκτά, ανά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. β του άρκρου 4.2.τθσ παροφςασ. 
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β) Το αργότερο πριν από τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτο άρκρο 

18 τθσ παροφςασ, προςκομίηονται ςτον ανακζτοντα φορζα, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα οι 

πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Οι ανωτζρω πρωτότυπεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ προςκομίηονται ςε κλειςτό φάκελο, ςτον 

οποίο αναγράφεται τουλάχιςτον ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ 

παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Θ προςκόμιςθ των πρωτότυπων εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 

φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου του ανακζτοντα φορζα είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, 

επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το 

εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τον αρικμό πρωτοκόλλου είτε με τθν επίκλθςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 

αποςτολισ, ανά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 

πρωτόκολλο του ανακζτοντα φορζα, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 

προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργίασ «επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 

(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου - ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τον 

ανακζτοντα φορζα περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

γ) Οι προςφζροντεσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά, ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ. 

δ) Οι προςφζροντεσ δφνανται να προβαίνουν, μζςω των λειτουργιϊν του υποςυςτιματοσ, ςε εκτφπωςθ 

ελζγχου ομαλότθτασ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ ανά ομάδα εργαςιϊν, ςτθν περίπτωςθ 

εφαρμογισ τθσ παρ. 2α του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. 

ε) Στθ ςυνζχεια, οι προςφζροντεσ παράγουν από το υποςφςτθμα τα θλεκτρονικά αρχεία *«εκτυπϊςεισ» 

των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τουσ ςε μορφι αρχείου Portable 

Document Format (PDF)+. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόςον φζρουν, τουλάχιςτον προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό και 

επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ (υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ. Κατά τθ ςυςτθμικι υποβολι τθσ 

προςφοράσ το υποςφςτθμα πραγματοποιεί αυτοματοποιθμζνουσ ελζγχουσ επιβεβαίωςθσ τθσ 

θλεκτρονικισ προςφοράσ ςε ςχζςθ με τα παραχκζντα θλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

και Οικονομικι Ρροςφορά) και εφόςον οι ζλεγχοι αυτοί αποβοφν επιτυχείσ θ προςφορά υποβάλλεται ςτο 

υποςφςτθμα. Διαφορετικά, θ προςφορά δεν υποβάλλεται και το υποςφςτθμα ενθμερϊνει τουσ 

προςφζροντεσ με ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ ςτθ διεπαφι του χριςτθ των προςφερόντων, προκειμζνου 

οι τελευταίοι να προβοφν ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ διόρκωςθσ. 

ςτ) Εφόςον οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 

του υποςυςτιματοσ, οι προςφζροντεσ επιςυνάπτουν τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω, ςτθν περίπτωςθ ε. 
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η) Από το υποςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται δθμόςια ι/και ιδιωτικά ζγγραφα, είτε ζχουν 

παραχκεί από τον ίδιο τον προςφζροντα είτε από τρίτουσ, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωςθ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. β του άρκρου 4.2.τθσ παροφςασ  

θ) Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ 

φορζα, ςτον ανακζτοντα φορζα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 

αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τυχόν ςτοιχεία τθσ 

θλεκτρονικισ προςφοράσ του, ιτοι των υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Οικονομικι 

Ρροςφορά», τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα. 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

i) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 

άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1. γ) 

τθσ παροφςασ, 

ii) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 

ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα), 

iii) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 

και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 

υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

iv) αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, δφναται να 

ςυμπλθρϊνονται και να υποβάλλονται ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.6 Απόςυρςθ προςφοράσ 

Οι προςφζροντεσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τον ανακζτοντα φορζα, ςε μορφι 

θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ περ. ii) ι iv) τθσ 

παρ. β του άρκρου 4.2. τθσ παροφςασ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ. 

Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του ανακζτοντα φορζα, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ τελευταίασ, προβαίνει 

ςτθν απόρριψθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο υποςφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ τθσ προςφοράσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου προςφορά μζςω 

του υποςυςτιματοσ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
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Άρκρο 4: Διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν / Κατακφρωςθ / 

Σφναψθ ςφμβαςθσ / Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ / Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία 

4.1 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ / Αξιολόγθςθ / Ζγκριςθ πρακτικοφ  

α) Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ, 

και πριν από τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ του ανακζτοντα φορζα μεταβιβάηει 

τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςε πιςτοποιθμζνο χριςτθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

Β) Ο ανακζτων φορζασ διαβιβάηει ςτον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ τουσ κλειςτοφσ φακζλουσ με 

τισ πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, που ζχουν προςκομιςτεί, πριν από τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται, ομοίωσ, ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ. 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 18, προβαίνει ςε 

θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και του υποφακζλου 

«Οικονομικι Ρροςφορά», χωρίσ να παρζχει ςτουσ προςφζροντεσ πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ι ςτισ υποβλθκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ. 

γ) Μετά τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, και πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ ςχετικά με τθν 

αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ παροφςασ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ 

ενζργειεσ: 

(i) αναρτά ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», τον ςχετικό κατάλογο 

προςφερόντων, όπωσ αυτόσ παράγεται από το υποςφςτθμα, με δικαίωμα πρόςβαςθσ μόνον ςτουσ 

προςφζροντεσ,  

ii) ελζγχει εάν προςκομίςτθκαν οι απαιτοφμενεσ πρωτότυπεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τθν παρ. 3.5 περ. β του άρκρου 3 τθσ παροφςασ. Θ προςφορά οικονομικοφ φορζα που παρζλειψε είτε 

να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςε περίπτωςθ υποβολισ ζγχαρτθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, είτε να υποβάλει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ ςτον οικείο 

θλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο 

περιλαμβάνονται τα αποτελζςματα του ανωτζρω ελζγχου και υποβάλλει ςτον ανακζτοντα φορζα το 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ωσ “εςωτερικό”, μζςω τθσ λειτουργίασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ, 

προσ ζγκριςθ για τθ λιψθ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 302 

του ν. 4412/2016.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του ανωτζρω πρακτικοφ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, ο 

ανακζτων φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ. 

iii) Στθ ςυνζχεια διαβιβάηει τον ςχετικό κατάλογο προςφερόντων, κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςτον 

ανακζτοντα φορζα και ςτουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ και αναρτά ςτον θλεκτρονικό 

χϊρο «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ», τον ωσ άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόςβαςθσ μόνο 
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ςτουσ προςφζροντεσ. 

δ) Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει, κατά ςειρά μειοδοςίασ, ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και 

αρικμθτικισ αναγραφισ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ ςχζςθσ, βάςει 

τθσ παραγωγισ ςχετικοφ ψθφιακοφ αρχείου, μζςα από το υποςφςτθμα. 

Για τθν εφαρμογι του ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ μζςθ 

ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Πλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ, καταχωρίηονται, κατά τθ ςειρά 

μειοδοςίασ, ςτο πρακτικό τθσ επιτροπισ. 

ςτ) Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν ίδια θμζρα, ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του 

άρκρου 24.2 τθσ παροφςασ κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Αν θ 

ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των 

προςφορϊν ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ.  

η) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνταξθσ του πρακτικοφ τθσ, επικοινωνεί με τουσ 

εκδότεσ που αναγράφονται ςτισ υποβλθκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τουσ. Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο υποψιφιοσ αποκλείεται από τον 

διαγωνιςμό, υποβάλλεται μθνυτιρια αναφορά ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα. 

θ) Θ περιγραφόμενθ διαδικαςία καταχωρείται ςτο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ι ςε παράρτθμά 

του, που υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ. 

Ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ, τεκμαίρονται οικονομικζσ προςφορζσ που εμφανίηουν απόκλιςθ 

μεγαλφτερθ των δζκα (10) ποςοςτιαίων μονάδων από τον μζςο όρο του ςυνόλου των εκπτϊςεων των 

παραδεκτϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν.  

Ο ανακζτων φορζασ δφναται να κρίνει ότι ςυνιςτοφν αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και προςφορζσ με 

μικρότερθ ι κακόλου απόκλιςθ από το ωσ άνω όριο.  

Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ, ο ανακζτων φορζασ απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 

τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, θ οποία αποςτζλλεται μζςω τθσ λειτουργίασ 

«Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ.  

Αν οικονομικόσ φορζασ δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ του ανακζτοντα φορζα εντόσ τθσ άνω 

προκεςμίασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, θ προςφορά του απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι και καταπίπτει 

υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. Αν οι εξθγιςεισ δεν γίνουν αποδεκτζσ, θ 

προςφορά απορρίπτεται, ωςτόςο δεν καταπίπτει θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 

Οι παρεχόμενεσ εξθγιςεισ του οικονομικοφ φορζα, οι οποίεσ υποβάλλονται, ομοίωσ, μζςω τθσ λειτουργίασ 

«Επικοινωνία», ιδίωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμό οικονομικϊν μεγεκϊν, με τισ οποίεσ ο προςφζρων 

διαμόρφωςε τθν προςφορά του, αποτελοφν δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ και τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ 

που δεν μποροφν να μεταβλθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτα άρκρα 89 και 313 του ν. 4412/2016 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ με το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ), και υποβάλλει ςτον ανακζτοντα φορζα το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ωσ “εςωτερικό”, προσ 

ζγκριςθ, μεταβιβάηοντασ παράλλθλα ξανά τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ 

ςτον αρμόδιο πιςτοποιθμζνο χριςτθ του ανακζτοντα φορζα.  

Θ αποδοχι ι απόρριψθ των εξθγιςεων των οικονομικϊν φορζων, κατόπιν γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία περιλαμβάνεται ςτο ωσ άνω πρακτικό, ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ τθσ επόμενθσ 

περίπτωςθσ (κ). Για τθν εξζταςθ των εξθγιςεων δφναται να ςυγκροτοφνται και ζκτακτεσ επιτροπζσ ι 

ομάδεσ εργαςίασ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 221 ν. 4412/2016. 

κ) Στθ ςυνζχεια, ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ, εκτόσ από εκείνουσ, οποίοι αποκλείςτθκαν οριςτικά, λόγω μθ υποβολισ ι προςκόμιςθσ τθσ 

πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (γ) τθσ παροφςασ παραγράφου 4.1 και 

παρζχει πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτισ οικονομικζσ προςφορζσ των 

λοιπϊν προςφερόντων. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 4.3 τθσ παροφςθσ. 

ι) Επιςθμαίνεται, τζλοσ, ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), ο 

ανακζτων φορζασ επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ 

γνωςτοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ωσ άνω κλιρωςθσ ενςωματϊνονται, ομοίωσ, ςτθν απόφαςθ τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ (κ). 

4.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου / Κατακφρωςθ / Ρρόςκλθςθ για 

υπογραφι ςφμβαςθσ 

α) Μετά από τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», τον 

προςωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα, ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, αποδεικτικά μζςα 

(δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου) και τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ. Ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει, εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, αίτθμα, προσ τον ανακζτοντα φορζα, για 

παράταςι τθσ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανακζτων φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

β) Τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» ςτον ανακζτοντα φορζα, δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 

και ςε ζντυπθ μορφι και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωςθ, εφόςον υποβάλλονται, ςφμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

i) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα, και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά ζγγραφα, 

εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille· 

ii) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 

θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα· 

iii) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει περί βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ- 

επικφρωςθσ των αντιγράφων· 

iv) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 

διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων· 

v) είτε τθσ παρ. 13 του άρκρου 80 του ν.4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 

μορφότυπο PDF. 

β.1) Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ, προςκομίηονται με 

ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτον ανακζτοντα φορζα, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον 

οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι, τα 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι 

ακριβι αντίγραφα). 

Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

i) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει, (ενδεικτικά 

ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα)  

ii) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 

και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 

υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και  

iii) τα ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille) ι προξενικι κεϊρθςθ και δεν είναι 

επικυρωμζνα από δικθγόρο. 

Σθμειϊνεται ότι ςτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 

τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 

προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 

απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται 
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από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί 

απαλλαγισ απο τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ 

ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια 

ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν 

απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, 

ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα 

εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. Επίςθσ, γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν. 

4250/2014. 

γ) Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν 

θλεκτρονικά ι ςε ζντυπθ μορφι, εφόςον απαιτείται, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ο ανακζτων φορζασ καλεί 

τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ 

υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινίςεισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 ν. 4412/2016, εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ τον ανακζτοντα φορζα για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, το οποίο 

ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν, ο ανακζτων φορζασ παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο 

χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που ο ανακζτων φορζασ τυχόν ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν από το ςτάδιο 

κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

δ) Αν, κατά τον ζλεγχο των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι: 

i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), είναι εκ προκζςεωσ 

απατθλά ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία ι 

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ παροφςασ,  

απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντα φορζα για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
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Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μζχρι τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ προςκομιςκείςα, 

ςφμφωνα με το άρκρο 15 τθσ παροφςασ, εγγφθςθ ςυμμετοχισ.,. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, ι αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 22.Α και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των άρκρων 22.Β ζωσ 22.Ε, όπωσ 

αυτά ζχουν κακοριςτεί ςτθν παροφςα , θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 

ςτισ παραγράφουσ (α) και (γ) του παρόντοσ άρκρου. Θ Επιτροπι, ςτθ ςυνζχεια, το κοινοποιεί, μζςω τθσ 

«λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτο αποφαινόμενο όργανο του ανακζτοντα φορζα για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ είτε ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, ανά περίπτωςθ. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου επικυρϊνονται με τθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 316 ν. 4412/2016, ιτοι με τθν απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου, 

ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ιδίου νόμου. 

Ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν 

μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από τουσ οριςτικϊσ αποκλειςκζντεσ και ιδίωσ όςουσ 

αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 302 του ν. 4412/2016 και τθσ αντίςτοιχθσ περ. γ 

τθσ παραγράφου 4.1 τθσ παροφςασ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», και επιπλζον αναρτά 

τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτον χϊρο «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». 

ε)  Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

i. θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 

ii. παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

iii. ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 

iv.  ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ του ανακζτοντα φορζα, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ, υπεφκυνθ διλωςθ, που 

υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται 

ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 

του ίδιου νόμου, και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
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προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τον ανακζτοντα φορζα και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 

δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται 

προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ “Επικοινωνίασ” του υποςυςτιματοσ, να προςζλκει για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ 

ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Ρριν από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 

μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 

ειδικι πρόκλθςθ, και με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του 

παρόντοσ άρκρου 4.2 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 317 του ν. 4412/2016. 

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 

καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.  

Εάν ο ανακζτων φορζασ δεν απευκφνει ςτον ανάδοχο τθν ωσ άνω ειδικι πρόςκλθςθ, εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, και με τθν 

επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 

βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 

198 ΑΚ. 

4.3 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ/ Ρροςωρινι δικαςτικι προςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 

ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του 

ανακζτοντα φορζα κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

(ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 του  ν. 4412/2016 και 1 του π.δ. 39/2017, 

ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντα φορζα, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του ανακζτοντα φορζα, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
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(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 

προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτον ανακζτοντα φορζα, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι, ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του 

ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ προσ τον 

ανακζτοντα φορζα, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με άρκρο 15 τθσ ΚΥΑ 

ΕΣΘΔΘΣ-Δθμόςια Ζργα.  

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 

περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του ν. 

4412/2016. Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 

αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν ο ανακζτων φορζασ ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 

προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) 

ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 

επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ο ανακζτων φορζασ, 

μζςω τθσ λειτουργίασ ¨Επικοινωνία»: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 

αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 

διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 

προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 

Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων ο ανακζτων φορζασ μπορεί να παρακζςει αρχικι 

ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 

πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν ζκκεςθ απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 

ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 

θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων του ανακζτοντα φορζα. 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 

πράξεων ι παραλείψεων του ανακζτοντα φορζα. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 

ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ του ανακζτοντα φορζα. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 

ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω 

ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και ο ανακζτων φορζασ, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, 

αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 

απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ του ανακζτοντα φορζα, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 

αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 

προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Ο 

ανακζτων φορζασ, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 

οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 

δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τον 
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ανακζτοντα φορζα, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 

κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 

Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 

απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 

παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 

ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 

διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 

εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 

δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 

προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 

διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 

τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 

από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 

διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 

θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 

άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ του ανακζτοντα φορζα μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 

κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 

να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 

άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

Άρκρο 5: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ – Σειρά ιςχφοσ 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 4 και παρ. 5 άρκρου 316 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.  

1. Το ςυμφωνθτικό, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραςχεκειςϊν εξθγιςεων του οικονομικοφ 

φορζα, ςφμφωνα με τα άρκρα 89 και 313 του ν. 4412/2016, ιδίωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμό 
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οικονομικϊν μεγεκϊν με τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ διαμόρφωςε τθν προςφορά του . 

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

5. Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Θ Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ) με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα 

Ραραρτιματα τουσ,  

7. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.  

10.  Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.  

Τα ανωτζρω ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν, όπωσ διαμορφϊκθκαν, με τισ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που παραςχζκθκαν από τον ανακζτοντα φορζα επί όλων των ανωτζρω. 

 

Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ 

6.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και 

ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 

ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

6.2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

6.3. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2.β) 

τθσ παροφςασ. Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 

ζγγραφο και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τα οριηόμενα, ομοίωσ, ςτο άρκρο 4.2.β) τθσ 

παροφςασ. 

6.4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ 

μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και 

δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
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6.5. Θ επικοινωνία με τον Ανακζτοντα Φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

7.1 Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν: 

1. του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 

ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο 

νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 

διατάξεισ»  

4. του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ Περαιτζρω 

εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 και άλλεσ διατάξεισ». 

5. του ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 

27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια 

τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 

τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 

Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και 

λοιπζσ διατάξεισ» 

8. του ν. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119, 

9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 

(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
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αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»  

10. του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν 

επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 

13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», 

14. των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176 

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» 

(ΚΔΕ), όπωσ μεταβατικά ιςχφουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

16. του ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 

κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 

3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., το 

π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν 

ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα», θ κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ 

αρικμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 

Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005 κακϊσ και θ απόφαςθ του Τφυπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν υπ’ αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ 

οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

17. του ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 

18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 

19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”. 

20. του π.δ. 71/2019 (Αϋ112) «Μθτρϊα ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, 

μελετϊν, τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜΗ.ΣΕ.). 

21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

22. του π.δ. 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 ) 

23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”, 

24. τθσ υπ’ αρικμ. 14900/4-2-2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Βϋ 466/8-2-2021) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ 

Δθμόςιεσ υμβάςεισ» (κατά περίπτωςθ). 
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25. τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 

των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

26. τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 

θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων 

27. τθσ με αρικ. ΔΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν 

«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν 

υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. τθσ Κοινισ Διαπιςτωτικισ Πράξθσ των Τπουργϊν Τποδομϊν και Μεταφορϊν και Ψθφιακισ 

Διακυβζρνθςθσ με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 κζμα Μετεγκατάςταςθ του υποςυςτιματοσ ΕΗΔΗ 

Δθμόςια Ζργα ςτθ Γενικι Γραμματεία Τποδομϊν (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. τθσ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (3821 Β) Β') «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 

ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ 

τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 

διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) (εφεξισ 

ΚΤΑ ΕΗΔΗ-Δθμόςια Ζργα». 

30. τθσ με αρ. 57654/2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 

και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 

Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

31. τθσ με αρικμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Βϋ 4607) 

Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 

όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ,  

32. τθσ με αρικμ. ΔΝγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν 

(Bϋ 1956) «Κακοριςμόσ «Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων του ν. 4412/2016», 

33. τθσ με αρικμ. ΔΝγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν 

(Bϋ 1746) «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 

34. τθσ με αρικμ με αρικ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Βϋ 1105) Απόφαςθσ με κζμα «Ζκδοςθ 

Ενθμερότθτασ Πτυχίου και Βεβαιϊςεων ανεκτζλεςτου υπολοίπου ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, 

  

7.2   Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ 

διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, π.δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ 

που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
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αναφζρονται ρθτά. 

7.3     Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ 

προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

 

Άρκρο 8: Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί, κ.λπ.- Ρλθρωμι Αναδόχου 

8.1. Το ζργο χρθματοδοτείται ωσ προσ το επιλζξιμο τμιμα (887.048,77 €) από το Ε.Ρ. «Ανατολικι 

Μακεδονία Θράκθ» 2014 - 2020, Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 «Βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ 

Ρεριφζρειασ ωσ τόπου εγκατάςταςθσ επιχειριςεων και ατόμων», δράςθ 6β.11.1 «Επζκταςθ / 

αναβάκμιςθ υποδομϊν διαχείριςθσ πόςιμου φδατοσ», με ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΤΡΑ. Το 

μθ επιλζξιμο τμιμα (62.951,23 €) κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ: 

α) τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011,  

β) τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,  

γ) τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., 

ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. (θ τελευταία κράτθςθ 

πραγματοποιείται από τθ ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ). 

8.2. Τα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ κ.λπ. 

κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Ρ.Α.  βαρφνει τον Κφριο του Ζργου, 

ςφμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 10 του ν. 4281/2014. 

8.3. Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίςτοιχο άρκρο τθσ 

Ε.Σ.Υ. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 

 

Άρκρο 9: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 

Ο Ανακζτων Φορζασ τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 

είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ « Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 310 και 103 του ν. 4412/2016. 

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
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τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 

προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 

δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

 

Άρκρο 10: Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ - Ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ με αρ. πρωτ. A.A.Y. 141/29-12-2021 (ΑΔΑM: 21REQ009866308) 

για τθν ανάλθψθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2021, 2022 

και 2023 και με αρ. 141 καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Δ.Ο.Υ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

 

Άρκρο 11: Τίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

Τίτλοσ του ζργου 

Ο τίτλοσ του ζργου είναι:  

«Καταςκευι δικτφου φδρευςθσ Διμου Καβάλασ – Ολοκλιρωςθ εςωτερικοφ δικτφου οικιςμοφ Ηυγοφ 

Δ.Ε. Φιλίππων». 

 

11.1. Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ του ζργου (εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ) 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 950.000 Ευρϊ και αναλφεται ςε: 

Δαπάνθ Εργαςιϊν: 700.052,70 € (653.662,70 € επιλζξιμεσ δαπάνεσ + 46.390,00 € μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ) 

Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου: (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 126.009,49 (117.659,29 € επιλζξιμεσ δαπάνεσ + 8.350,20 

€ μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ) 

Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 123.909,33 € 

(115.698,30 € επιλζξιμεσ δαπάνεσ + 8.211,03 € μθ επιλζξιμεσ δαπάνεσ) που αναλϊνονται ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται επιπλζον ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 28,49 € (επιλζξιμεσ δαπάνεσ) 

ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 4412/2016. 

Κακϊσ θ ςχετικι δαπάνθ διαχείριςθσ των Α.Ε.Κ.Κ. αποτελεί μικρό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ του 

ζργου, ςφμφωνα με το με αρικμό πρωτ. ΔΚΡ 839/28-06-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κανόνων και 

Ροιότθτασ, Τμιμα Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και Τιμολόγθςθσ ζργων, του Υπουργείου Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν, κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό Γ.Ε & Ο.Ε. και πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. 

ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ), ςφμφωνα με το άρκρο 149 του ν. 4412/2016 δεν προβλζπεται.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο γιατί δεν μπορεί να 

υπάρξει ξεχωριςτό λειτουργικό τμιμα ςτο ζργο. 

 

11.2. Τόποσ εκτζλεςθσ του ζργου  

Ο οικιςμόσ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων του Διμου Καβάλασ. 

 

11.3. Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

Το δίκτυο φδρευςθσ του οικιςμοφ Ηυγοφ που προτείνεται να αντικαταςτακεί, υδροδοτείται από τθν 
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δεξαμενι φδρευςθσ του οικιςμοφ που βρίςκεται ςε υψόμετρο Θ = 225 μζτρα, ακολουκεί τθν υφιςτάμενθ 

οδοποιία τθσ περιοχισ και περιλαμβάνει τρεισ (3) επί μζρουσ κατθγορίεσ δικτφων: 

Το πρωτεφον δίκτυο που περιλαμβάνει 22 αγωγοφσ, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN, διαμζτρων μεταξφ Φ110 

και Φ200 με ςυνολικό μικοσ 5.032 μζτρα. 

Το δευτερεφον δίκτυο, επίςθσ από ςωλινεσ HD-PE/10 PN, που αποτελείται από αγωγοφσ διαμζτρου Φ63 

με ςυνολικό μικοσ 11.409 μζτρα.  

Το τριτεφον δίκτυο, από ςωλινεσ HD-PE/10 PN διαμζτρων μεταξφ Φ25 και Φ50, που περιλαμβάνει 150 

ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ και ςυγκεκριμζνα 100 διατομισ Φ25, 38 διατομισ Φ32, 7 διατομισ Φ40 και 5 

διατομισ Φ50. 

Κάκε ςωλινασ του δευτερεφοντοσ δικτφου ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του πρωτεφοντοσ με αγωγό DN110 

HD-PE/PN10, με τθν βοικεια ΤΑΥ. Στο πεηοδρόμιο καταςκευάηεται φρεάτιο με δικλείδα ελζγχου DN50 

κλάςθσ πίεςθσ PN16. 

Στο δε τριτεφον δίκτυο κάκε ςωλινασ ςυνδζεται με τουσ αγωγοφσ του δευτερεφοντοσ, με ειδικι 

θλεκτροςυγκολλοφμενθ ςζλα παροχισ, εν λειτουργία ι όχι, ι με «Τ» ςυςτολικό και καταλιγει ςτο φρεάτιο 

παροχισ του καταναλωτι. 

Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ τμθματικι απομόνωςθ του πρωτεφοντοσ δικτφου ι θ απομόνωςθ ενόσ 

δευτερεφοντοσ βρόγχου από το πρωτεφον δίκτυο, ςε περίπτωςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ του, 

τοποκετοφνται δικλείδεσ ςτουσ κόμβουσ ςε ειδικά φρεάτια. Συγκεκριμζνα τοποκετοφνται 40 δικλείδεσ 

DN50, 37 δικλείδεσ DN100, 6 δικλείδεσ DN150 και 2 δικλείδεσ DN200. Οι δικλείδεσ είναι ονομαςτικισ 

διαμζτρου αντίςτοιχθσ με τθ διάμετρο του αγωγοφ ςτον οποίο ςυνδζονται και κλάςθσ πίεςθσ PN16. Θ 

ακριβισ κζςθ τοποκζτθςθσ των δικλείδων φαίνεται ςτθν οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. 

Στον κόμβο Ν4 του δικτφου τοποκετείται διαφραγματικι βαλβίδα διπλοφ καλάμου ωσ μειωτισ πίεςθσ, 

ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 και κλάςθσ πίεςθσ PN16, προκειμζνου θ πίεςθ να μθν κυμαίνεται ςε 

υψθλά επίπεδα ςτθν κατάντθ αυτοφ ηϊνθ φδρευςθσ. Ο μειωτισ ρυκμίηεται ςε πίεςθ εξόδου 4,7 bar και 

τοποκετείται ςε ειδικό φρεάτιο με φίλτρο και μετρθτι παροχισ ςτθν είςοδο, δικλείδεσ DN150 και 

αεροεξαγωγοφσ DN50, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Στουσ αγωγοφσ παράκαμψθσ (by pass) τθσ 

διάταξθσ του μειωτι πίεςθσ τοποκετείται υδραυλικι βαλβίδα μείωςθσ τθσ πίεςθσ με ζμβολο, ονομαςτικισ 

διαμζτρου DN150 και κλάςθσ πίεςθσ PN16, ςυνοδευόμενθ από δικλείδεσ ελζγχου, ςφμφωνα με τα ςχζδια 

τθσ μελζτθσ. 

Στα χαμθλότερα ςθμεία των αγωγϊν Α-5, Α-7 και Α-10 του πρωτεφοντοσ δικτφου τίκενται τρείσ (3) 

εκκενωτζσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN100 και κλάςθσ πίεςθσ PN16 ςυνοδευόμενοι ο κακζνασ από δφο (2) 

επιπλζον δικλείδεσ ελζγχου DN100 ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Στα υψθλότερα ςθμεία των 

αγωγϊν Α-5 (2 τεμάχια), Α-16 , -71 και -74 του πρωτεφοντοσ δικτφου τίκενται πζντε (5) αερεξαγωγοί 

DN80 και ςτο δευτερεφον δίκτυο τοποκετείται ζνασ (1) αερεξαγωγόσ DN50. Οι αεροεξαγωγοί κα είναι 

κλάςθσ πίεςθσ PN16 και κα ςυνοδεφονται από αντίςτοιχθ τθσ ονομαςτικισ τουσ διαμζτρου δικλείδα. 

Στο δίκτυο φδρευςθσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν και δεκατρία (13) νζα ςτόμια πυρόςβεςθσ διαμζτρου 

ςφνδεςθσ DN100, δφο (2) εξόδων 2.5” και κλάςθσ πίεςθσ PN16. 
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Τα δεκατρία (13) νζα ςτόμια πυρόςβεςθσ τοποκετοφνται ςε κόμβουσ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν 

οριηοντιογραφία του δικτφου φδρευςθσ. Κακζνα από αυτά ελζγχεται από δικλείδα DN100 τοποκετθμζνθ 

ςε ειδικό φρεάτιο πλθςίον του ςτομίου πυρόςβεςθσ. 

Επίςθσ προβλζπεται για τθν καταμζτρθςθ του παρεχόμενου όγκου φδατοσ, θ τοποκζτθςθ, ςτθν ζξοδο τθσ 

δεξαμενισ, μετρθτι παροχισ τφπου WOLTMANN ι θλεκτρομαγνθτικόσ ονομαςτικισ διαμζτρου DN200 και 

κλάςθσ πίεςθσ PN16. Ο μετρθτισ παροχισ τοποκετείται ςε ειδικό φρεάτιο ςυνοδευόμενοσ από δικλείδα 

και ειδικό εξαρμωτικό τεμάχιο αντίςτοιχθσ διαμζτρου και κλάςθσ πίεςθσ. 

Τζλοσ προβλζπεται να ςυνδεκοφν ςτο νζο δίκτυο 150 ιδιωτικζσ παροχζσ. Συγκεκριμζνα προβλζπονται 100 

παροχζσ Φ25, 38 παροχζσ Φ32, 7 παροχζσ Φ40 και 5 παροχζσ Φ50 που κα καταλιγουν ςτο φρεάτιο 

παροχισ του καταναλωτι όπου κα εγκαταςτακοφν και τα αντίςτοιχα εξαρτιματα, δθλαδι θ δικλείδα 

ελζγχου, θ βαλβίδα αντεπιςτροφισ και το υδρόμετρο. 

Επιςθμαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων δεν πρζπει να 

μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 156 

και 337 ν. 4412/2016.  

Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: 

 Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 

περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

 Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου. 

 Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 

 Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν του 

ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, 

ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται 

υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. Τα ποςά που 

εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν ιςόποςα τθ 

δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ χριςθ των 

«επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τεχνικοφ Συμβουλίου, 

φςτερα από ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται 

θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε ομάδεσ εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που 

υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο 

καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με τθν με αρικμ. 

ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 1956) 

«Κακοριςμόσ «Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων του ν. 

4412/2016», θ οποία ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ εργαςιϊν 

ανά κατθγορία ζργων. 

Το προσ καταςκευι ζργο κατατάςςεται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων: 
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CPV 45231300-8 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για αγωγοφσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ). 

Άρκρο 12: Ρροκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 

Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικότερα ςτοιχεία για τισ προκεςμίεσ  του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ. 

 

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν 

13.1 Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 264 του ν. 

4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

13.2 Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 κακϊσ και ςτο άρκρο 3 παρ. 3.5 περ. γ ζωσ 

ςτ τθσ παροφςασ. 

13.3  Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.4  Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

13.5 Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 14: Κριτιριο Ανάκεςθσ 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

Άρκρο 15: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  

15.1 Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαεννζα χιλιάδων Ευρϊ (19.000,00) €. 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 

ζνωςθ. 

15.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο 302 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

 α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

 β) τον εκδότθ,  

 γ) τον κφριο (Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλασ) του ζργου «Καταςκευι δικτφου φδρευςθσ Διμου Καβάλασ – 

Ολοκλιρωςθ εςωτερικοφ δικτφου Οικιςμοφ Ηυγοφ Δ.Ε. Φιλίππων» προσ τον οποίο 
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απευκφνονται,  

 δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

 ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ),  

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. (Θ υποπερ. ααϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων) ,  

 θ) τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου) και τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν,  

 κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ 

ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον 

οποίο απευκφνεται.  

15.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 19-12-2022, άλλωσ θ 

προςφορά απορρίπτεται. Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από 

τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

15.4 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

 αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,  

 παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22  

 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ δικαιολογθτικά  

 ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για 

υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ 

και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 

18 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των,  

 δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

 υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου  2 του ν. 
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4412/2016 

 δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ του ανακζτοντα φορζα εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ, 

ςτο άρκρο 4.1 (θ) προκεςμίασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, ςε περίπτωςθ αςυνικιςτα 

χαμθλισ προςφοράσ, 

15.5  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ. 

 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 16: Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ – ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ) 

16.1 Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο ζωσ 15%, ςφμφωνα με το άρκρο 150 του ν. 

4412/2016. υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ από τον ανάδοχο ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ.  

Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο. Για το ποςό 

αυτό βαρφνεται ο ανάδοχοσ με τόκο, ο οποίοσ υπολογίηεται με ποςοςτό επιτοκίου που ανζρχεται ςε 

ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ ι, αν δεν 

εκδίδονται τζτοια, εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Το επιτόκιο μπορεί 

να αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν. 

Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά. Θ προκαταβολι 

απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 150 και 302 του ν. 4412/2016. (εφόςον τίκενται ειδικοί όροι 

ςυμπλθρϊνονται εδϊ ι ςτθν ΕΤ με παραπομπι ςτο ςχετικό άρκρο αυτισ) . 

Θ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ καταπίπτει με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα 

θ οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ  

16.2 Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο 17: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ζργου  

17.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό  5% επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ υποδιαίρεςθσ ςε 

τμιματα), χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται 

μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 337 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανακζτων φορζασ οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να 
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κατακζςει, μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το 

φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

χωρίσ ΦΡΑ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 

παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ, πλθν τθσ περ. (θ), και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ . 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 

όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του ανακζτοντα φορζα ι του κυρίου του ζργου 

ζναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά τρεισ (3) 

τουλάχιςτον μινεσ από το άκροιςμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ, τθσ οριακισ προκεςμίασ και του 

χρόνου υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 171 του ν. 4412/2016 και τα 

ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα, ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ 

από τον ανάδοχο των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντα 

φορζα, θ οποία εκδίδεται μετά από προθγοφμενθ ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

Ειδικά, ςε περίπτωςθ οριςτικοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, το ςφνολο των 

εγγυιςεων για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου, καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, ωσ ειδικι 

ποινικι ριτρα, και κατά μζγιςτο μζχρι το υπολειπόμενο προσ καταςκευι ποςό τθσ ςφμβαςθσ κα ι 

εφόςον λθφκεί υπόψθ προσ επιςτροφι αρνθτικόσ λογαριαςμόσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατόπιν τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ, κατά 

το άρκρο 337 του ν. 4412/2016, μειϊνεται αμζςωσ μετά από τθν ζγκριςθ τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ από 

τθ διευκφνουςα υπθρεςία, κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ ςυνολικισ αξίασ.  

Το ςφνολο των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται χωρίσ κακυςτζρθςθ, αμζςωσ μετά από τθν 

ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ του ζργου.  

17.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ .......................................... 

17. 3 Οι κρατιςεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριαςμϊν και 

πιςτοποιιςεων, μπορεί να αντικαταςτακοφν οποτεδιποτε από τον ανάδοχο, μερικά ι ολικά, με 

ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι. Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιορίηονται κατά ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 

επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτισ υποβεβλθμζνεσ ςτθν υπθρεςία επιμετριςεισ. 

Θ μείωςθ αποφαςίηεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου, θ οποία 

ςυνοδεφεται από ειδικό απολογιςμό των εργαςιϊν των οποίων ζχουν υποβλθκεί οι επιμετριςεισ.  
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Άρκρο 17Α: Ζκδοςθ εγγυθτικϊν 

17.Α.1 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 

ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 

Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
 

17.Α.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/αναδόχου από ζνα ι 

περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 

Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ επίςθμεσ 

γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.3. τθσ παροφςασ. 

Ο Ανακζτων Φορζασ επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

Άρκρο 18: Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν-αποςφράγιςθσ 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 19-01-2022, θμζρα 

Τετάρτθ και ϊρα 23:55 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ 24-01-2022 θμζρα 

Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ.. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα 

θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι 

θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα. Θ 

απόφαςθ αυτι κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “Επικοινωνία”, πζντε (5) 

τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ, ςτθν ιςτοςελίδα του 

ανακζτοντα φορζα, εφόςον διακζτει, κακϊσ και ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί 

διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν 

καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και 

νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. Σε 

περίπτωςθ που και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι 

δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, διεξάγεται νζα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για το εν λόγω 

ζργο με τθν εκ νζου τιρθςθ όλων των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ 

του παρόντοσ (επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 98 παρ. 1 περ. α 

του ν. 4412/2016). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

19.1 Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του 

άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δζκα (10) μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των προςφορϊν. 

19.2 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτο παρόν 

απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

19.3 Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ. κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο ςτθν παρ. 19.1 . Μετά 

από τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο ανακζτων φορζασ 

κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν από τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 

ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ. Θ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

19.4 Αν λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, ο 

ανακζτων φορζασ δφναται, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει, εκ των υςτζρων, από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τον χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ, κακϊσ και τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, οπότε θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι οποίοι 

προζβθςαν ςτισ ανωτζρω ενζργειεσ. 

 

Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα/ Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ αναρτικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2. Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ καταχωρικθκαν ςτο ςχετικό θλεκτρονικό 

χϊρο του ΕΣΘΔΘΣ- Δθμόςια Ζργα με Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 185925 και αναρτικθκαν ςτθ 

Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

3. Στθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντα φορζα (www.deyakav.gr), (αναρτάται ςχετικι ενθμζρωςθ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ.  

4. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 

296 του ν. 4412/2016 και αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ περίλθψθσ τθσ δθμοπραςίασ 

ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό 

πλθρωμισ του ζργου. Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ 

του ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τον 

ανακζτοντα φορζα και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

 

Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν 

αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια 

επιλογισ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ   

21. 1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςε ζργα Κατθγορίασ Υδραυλικά ι Θλεκτρομθχανολογικά με προχπολογιςμό 949.971,51 € (με ΓΕ και Ο.Ε. 

18 % και απρόβλεπτα 15 %) και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 

οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ 

και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ 

εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

21.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, 

21.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και 
των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 

προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 

που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 

κοινοπραξία). 

 

Άρκρο 22: Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ  

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ιςχφουν τα εξισ: 

- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, αυτζσ κα πρζπει να ικανοποιοφνται από 
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κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ  

- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22.Β τθσ παροφςασ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ άνω άρκρο, 

τουλάχιςτον ςε μια από τισ κατθγορίεσ που αφορά ςτο υπό ανάκεςθ ζργο. Ρεραιτζρω, ακροιςτικά πρζπει 

να καλφπτονται όλεσ οι κατθγορίεσ του ζργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει 

ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν 

πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

22.A.1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

δωροδοκίασ, ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 

192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 

εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-

4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 

τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 

Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 

(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 

(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 

(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 

των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 

ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ 

απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 

διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 

του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 

2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 

εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). Ο οικονομικόσ φορζασ 

αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε ), τουσ διαχειριςτζσ. 

β) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

γ) Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι 

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον, κατά περίπτωςθ, νόμιμο εκπρόςωπο. 

22.A.2 

α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία 

ι/και  

β) ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί 

λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 

τουσ, ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ 

22.A.3 α) Διαγράφεται.  

β) Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων 
ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά 
με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 73 παρ. 2 περ. β' του ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ 
παράγραφοσ 22.Α.2. (το ανϊτατο ποςοτικό όριο των φόρων ι των ειςφορϊν μζχρι το οποίο ιςχφει θ 
παρζκκλιςθ ανζρχεται ςε 100 Ευρϊ). 

22.Α.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

προςφζρων ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016, περί 

αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι 

τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παροφςα περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανακζτων φορζασ 

ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 

του ν. 4412/2016),  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011(Αϋ93), περί ποινικϊν 

κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, ο ανακζτων φορζασ διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που 

οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 
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μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 

φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 

άρκρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 

τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, περί 

Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, κακϊσ και του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 

αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε 

αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του. 

22.Α.5. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), 

οικονομικόσ φορζασ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005 (εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ 

ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει 

προςφορά ι ςε νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ:  

α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ 

Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ,  

β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι 

εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα 

πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ 

ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α. 

 





 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – 

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΡΡΩΝ                                                                                  -37-                                 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΚΘ»  

2014 - 2020 

 

 

22.Α.6. Ο ανακζτων φορζασ αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 

παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων 

παραγράφων.  

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

παραγράφου 22.Α.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 22.Α.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 22.Α.1 και 22.Α.4, εκτόσ από τθν περίπτωςθ β, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου 

να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 

ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι 

ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το 

παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 

ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ 

και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 

παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ 

με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα 

ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 

απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με 

τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 

δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 

ςτθν εν λόγω απόφαςθ 

22.Α.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016.  

22.Α.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει 

αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Κριτιρια επιλογισ (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) για το χρονικό διάςτθμα που 

εξακολουκοφν να ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019 ι ςτο Μθτρϊο 

Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμόςιων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου ι ςτα 
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Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, ανά περίπτωςθ, ςτθν κατθγορία/-ιεσ ζργου του άρκρου 21 τθσ 

παροφςασ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να διακζτει ίδια κεφάλαια, πάγια ςτοιχεία, κατακζςεισ ςε τράπεηα, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 100 του ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008) ι όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 51 του 

π.δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), και ςυγκεκριμζνα:  

- Στθν κατθγορία των ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ι ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΩΝ:  

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 100 του ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008).  

(Επικουρικά για τα ανωτζρω λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο ν.3669/2008 και ςτο π.δ.71/2019 

(ΦΕΚ112/Α/03-07-2019))  

Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΡ, για το χρονικό διάςτθμα που 

εξακολουκοφν να ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα 

με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχφει. 

Μετά από τθ λιξθ των ωσ άνω μεταβατικϊν διατάξεων και τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του π.δ 71/2019, οι 

εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τα 

ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 64 αυτοφ 

22.Δ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Γίνονται δεκτοί θμεδαποί ι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ περιλαμβάνουν ςτθν ςτελζχωςθ τουσ 

τουλάχιςτον:  

-Στθν κατθγορία των ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ι Θ/Μ ΕΓΩΝ : όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 100 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 

116/Α/18-06-2008)  

(Επικουρικά για τα ανωτζρω λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο ν.3669/2008 και ςτο π.δ.71/2019 

(ΦΕΚ112/Α/03-07-2019))  

Επιςθμαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ, που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ωσ άνω κατθγορίεσ 

ζργων, πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθ ςτελζχωςθ τουσ τουλάχιςτον ταυτοςιμου αρικμοφ και ιςοδυνάμων 

προςόντων και εμπειρίασ τεχνικοφσ. Τονίηεται ότι ι παραπομπι ςε διατάξεισ του ΡΔ71/2019, ςκοπεί 

αποκλειςτικά ςτθν περιγραφι των απαιτιςεων ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό, ανεξαρτιτωσ τθσ 

εγγραφισ των οικονομικϊν φορζων ςε τάξεισ και βακμίδεσ του ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε και του Μ.Ε.Κ. 

22.Ε. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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22.ΣΤ. Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία) 

Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με 

τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ 

δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 

ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι φορείσ 

είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα). 

Ο ανακζτων φορζασ ελζγχει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, εάν οι φορείσ, ςτισ 

ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο προςφζρων, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και, 

εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Ο ανακζτων φορζασ απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί 

ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α τθσ 

παροφςασ. 

Θ αντικατάςταςθ του φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ που δεν πλθροί 

ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ, γίνεται κατόπιν 

πρόςκλθςθσ προσ τον οικονομικό φορζα, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό φορζα, για κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Ο φορζασ με τον οποίο αντικακίςταται ο φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

Άρκρο 23: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 

23.1 Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο ιςοδυναμεί 

με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι 

απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
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α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β-Ε τθσ 

παροφςασ. 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 

προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ, κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο 

ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ του ανακζτοντα 

φορζα. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ.  

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22.Α.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 

υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 

οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια ςτον ανακζτοντα 

φορζα, ωσ ζχουςα τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ελζγχου για τθν τυχόν ςυνδρομι λόγων αποκλειςμοφ, 

τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και ςτο 

άρκρο 22.Α τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ 

τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ερϊτθμα του ΕΕΕΣ ι άλλου αντίςτοιχου 

εντφπου ι διλωςθσ για ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ τριετισ παραγραφι τθσ παρ. 10 του άρκρου 73, περί 

λόγων αποκλειςμοφ, ι θ εφαρμογι τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλφεται ςτο 

ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ απαντιςεισ ςτο ανωτζρω ερϊτθμα του ΕΕΕΣ ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 

διλωςθσ, από οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 

του ν. 3959/2011, δεν ςτοιχειοκετοφν τον λόγο αποκλειςμοφ των περ. η’ ι/ και κ’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 
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του παρόντοσ και δεν απαιτείται να δθλωκοφν κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και κάκε αντίςτοιχου 

εντφπου. 

Πςον αφορά τισ υποχρεϊςεισ για τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του.  

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

(ΕΕΕΣ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του 

υπεργολάβου. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 

φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 

ςτθρίηεται. 

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι οι προςφζροντεσ δθλϊνουν το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο εργολαβικϊν ςυμβάςεων 

ςτο Μζροσ IV του ΕΕΕΣ, Ενότθτα Β («Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι Επάρκεια»), ςτο πεδίο «Λοιπζσ 

οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ. 

23.2. Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 22 

τθσ παροφςασ, κρίνονται: 

α) κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν υποβολι του ΕΕΕΣ,  

β) κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (α ζωσ δ) και  

γ) κατά τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 316 του 

ν.4412/16, και ςτο άρκρο 4.2 (ε) τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 22.ΣΤ τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που 

αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν 

τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρου 22 Β – Ε). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 





 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΔΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – 

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΡΡΩΝ                                                                                  -42-                                 ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

 

ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑΚΘ»  

2014 - 2020 

 

 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ διλωςθ για τθν 

πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο 

οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ 

απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ανακζτων φορζασ που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 

Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 23.3 ζωσ 23.10 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται και γίνονται 

αποδεκτά, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 (β) τθσ παροφςασ. Τα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςασ. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί από 

προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

23.3 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ από τον ανακζτοντα φορζα, 

υποβάλλει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ: 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 

υποβάλλει αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

(α) για τθν παράγραφο Α.1 του άρκρου 22 τθσ παροφςασ:  

απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ 

προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των τελευταίων τεςςάρων εδαφίων τθσ 

παραγράφου Α.1 του άρκρου 22. 

(β) για τθν παράγραφο Α.2 του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, 

άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

που υποβάλλονται είναι: 

β1) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα 
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δθμόςια ζργα που είναι ςε εξζλιξθ. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί 

του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ 

κα υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Θ αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ φυςικό 

ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που εκτελεί μόνοσ 

του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ) για τα ςτελζχθ-μθχανικοφσ του που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ 

εργολθπτικισ επιχείρθςθσ και που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτον eΕΦΚΑ (τομζασ πρϊθν ΕΤΑΑ –

ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ 

εργαςίασ. Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ των φυςικϊν προςϊπων που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί 

προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ 

ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν 

ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

β3) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

(γ) για τθν παράγραφο Α.4(β) του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 

τθν υποβολι του.  

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα: 

γ1) «Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ», με το οποίο βεβαιϊνεται ότι δεν τελοφν υπό 

πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ 

κακϊσ και ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ. Το εν λόγω 

πιςτοποιθτικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.  

γ2) πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί 

υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

Τα φυςικά πρόςωπα δεν υποβάλλουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  

γ3) εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 

προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 

το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 

Γ.Ε.Μ.Θ. 
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(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα 

πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α, το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα ι τα 

πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του 

άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ  

Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ. 

Ειδικά για τθν περίπτωςθ κ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που 

είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια 

επιμελθτιρια και φορείσ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπωσ προβλζπεται ςτθ με αρικ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 

(Βϋ 1105) απόφαςθ, περί ενθμερότθτασ πτυχίου, όπωσ ιςχφει, από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα 

πρόςωπα με βεβαίωςθ του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Μετά τθ λιξθ ιςχφοσ των μεταβατικϊν διατάξεων του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019 και τθν πλιρθ ζναρξθ 

ιςχφοσ των διατάξεϊν του τελευταίου, για τισ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Θ.Ε.Ε.Δ.Ε. εργολθπτικζσ επιχειριςεισ, 

θ μθ ςυνδρομι του ωσ άνω λόγου αποκλειςμοφ περί ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, 

αποδεικνφεται με τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ του Τμιματοσ ΙΙ του εν λόγω μθτρϊου που ςυνιςτά 

επίςθμο κατάλογο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 47 του ωσ άνω π.δ. 

(ςτ) Δικαιολογθτικά τθσ παρ. Α.5 του Άρκρου 22 Διαγράφεται 

(η) Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 22.Α.9. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ.  

23.4. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

του άρκρου 22.Β 

(α) Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 

προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ104 

105 ι ςτο Μθτρϊο εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.) εφόςον ανικουν ςτθν 

κατθγορία ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ι ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΩΝ. 

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ 
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Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 

μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 

και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. 

Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν 

φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

23.5. Δικαιολογθτικά Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ του άρκρου 22.Γ 

Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικθ επάρκεια των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:  

(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ/ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που 

περιζχει, μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, 

και από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου, βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Τμιμα ΙΙ του Μθτρϊου 

Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  

 είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Γ δεν καλφπτονται από τθν ωσ άνω βεβαίωςθ 

εγγραφισ, με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο 

Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Ρροςαρτιματοσ Α 

του ν. 4412/2016. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων 

απαιτιςεων οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 22.Γ, ενϊ για τθν απόδειξθ των 

λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που 

προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016, ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο 

22.Γ απαίτθςθ. 

Ειδικά, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ μθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων ανεκτζλεςτου 

υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων: 

 με τθν υποβολι ενθμερότθτασ πτυχίου εν ιςχφει, ςυνοδευόμενθσ, ανά περίπτωςθ, από πίνακα 

όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι 
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υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό ανεκτζλεςτο, 

για τα ζργα που είναι υπό εξζλιξθ και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενθμερότθτα πτυχίου ι 

 με τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςυνοδευόμενθσ από πίνακα 

όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι 

υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό ανεκτζλεςτο, 

για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου, κατά τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

Ειδικά για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Γ 

αποδεικνφονται με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο 

Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν 

να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 83 

ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ δικαιολογθτικά ζνα ι 

περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 

4412/2016. 

23.6. Δικαιολογθτικά Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ  

Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:  

(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. /ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

 είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που 

περιζχει μζχρι τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, και 

από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου, βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Τμιμα ΙΙ του Μθτρϊου 

Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Δ δεν καλφπτονται από τθν ωσ άνω βεβαίωςθ 

εγγραφισ, με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ 

του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016, ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο 22.Δ απαίτθςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ βεβαίωςθ εγγραφισ μπορεί να υποβάλλεται για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων 

απαιτιςεων τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ, ενϊ για τθν απόδειξθ των λοιπϊν 

απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηονται ζνα ι περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται 

ςτο Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
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Ειδικά για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτα Μθτρϊα Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων, οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Δ 

αποδεικνφονται με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο 

Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι 

διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο 

από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ δικαιολογθτικά ζνα ι 

περιςςότερα από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του ν. 

4412/2016. 

Οικονομικοί φορείσ που αποδεικνφουν ότι εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 22. Γ 
και 22.Δ, τθσ παροφςασ, ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
εγγραφισ και τθσ κατάταξισ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ των οικείων μθτρϊων. 
 

23.7. Δικαιολογθτικά για πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ του άρκρου 22.Ε 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

23.8. Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», 

με κζμα: “Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου- Κατακφρωςθ’’, τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα 

οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί 

ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ  

Ειδικότερα: 

Α. Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ υποβάλλονται: 

1) ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι 

προαιρετικά ςτο ΓΕΜΘ και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ: 

α) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, υποβάλλει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

β) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, Γενικό 

Ριςτοποιθτικό Μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 
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2) Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα, κατά περίπτωςθ, νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 

οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 

από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 

εξουςίεσ.  

Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Γ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Δ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο/ ατομικι επιχείρθςθ, τα φυςικά, εφόςον ζχει 

χορθγιςει εξουςίεσ εκπροςϊπθςθσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ 

φορζα. 

23.9. Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων 

(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 

πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, 

μποροφν να υποβάλλουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 

αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 

λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 

κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
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πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΡ. ςτισ τάξεισ 3θ ζωσ και 7θ, μζχρι τθ λιξθ 

τθσ μεταβατικισ περιόδου ιςχφοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντασ 

«Ενθμερότθτα Ρτυχίου»  εν ιςχφ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν:  

- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Ρρόεδρο και Διευκφνοντα 

Σφμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. Για τα λοιπά μζλθ του Δ.Σ τθσ εταιρείασ, κα πρζπει να 

υποβλθκεί αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα πρόςωπα αυτά δεν καλφπτονται 

από τθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου.  

- φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ. 

- τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο και το ΓΕΜΘ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ παροφςασ υπό 

τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ) από τθν 

Ενθμερότθτα Ρτυχίου. 

- το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του άρκρου 22. 

Α.4. (κ). 

- το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν του άρκρου 23.3. 

(ςτ). 

- τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό 

δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του 

πτυχίου του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτον eΕΦΚΑ (τομζασ πρϊθν ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο 

προςφζρων προςκομίηει επιπλζον τθσ ενθμερότθτασ πτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα 

ςτελζχθ αυτά. 

Από τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ του π.δ/τοσ 71/2019 το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Τμιμα ΙΙ του 

Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων (ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίςθμο κατάλογο 

και απαλλάςςει τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ από τθν προςκόμιςθ των αποδεικτικϊν 

μζςων που προβλζπονται ςτα άρκρα 47 επόμενα. 

23.10 Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ ςτιριξθσ ςε ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνειασ εμπειρίασ) 

του άρκρου 22.ΣΤ 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ 

απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται με τθν  υποβολι ςχετικοφ 

ςυμφωνθτικοφ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.  
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Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του 

αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του 

οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 

ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 

τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 

διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να 

αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 

τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι 

κακίςταται από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 

ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του 

Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα 

δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 

ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 

23. 11 Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

•οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

•οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ.  

 

Άρκρο 24: Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ 

24.1 Θ προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ υποφακζλουσ:  

(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»  

(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

24.2 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι  αποκλειςμοφ, να 

περιζχει τα ακόλουκα υπό (α) και (β) ςτοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Επίςθσ δφναται να περιλαμβάνει και ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ μπορεί να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ. Θ ςυνοδευτικι 

υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 79 Α του ίδιου ν. 

4412/2016 
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β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, του άρκρου 15 τθσ παροφςασ.  

24.3 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει το αρχείο pdf, το οποίο 

παράγεται από το υποςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρωκοφν καταλλιλωσ οι ςχετικζσ φόρμεσ και 

υπογράφεται, τουλάχιςτον με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από 

αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό  

24.4 Στθν περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται δθμόςια ι/ και ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 β τθσ παροφςασ.  

24.5 Επιςθμαίνεται ότι οικονομικόσ φορζασ παράγει, κατά περίπτωςθ, από το Υποςφςτθμα 

ΕΣΘΔΘΣ-Δθμόςια Ζργα τα θλεκτρονικά αρχεία («εκτυπϊςεισ») των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςε μορφι αρχείου Portable Document 

Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμζνα, τουλάχιςτον, με 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 

πιςτοποιθτικό και επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ τθσ 

προςφοράσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 

Άρκρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 

προτείνει. Αν ο ανάδοχοσ πρότεινε ςυγκεκριμζνουσ υπεργολάβουσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, 

υποχρεοφται, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ, να προςκομίςει τθν υπεργολαβικι ςφμβαςθ. Θ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να χορθγιςει προκεςμία ςτον ανάδοχο κατ’ αίτθςι του, για τθν 

προςκόμιςθ τθσ υπεργολαβικισ ςφμβαςθσ με τον αρχικϊσ προτακζντα υπεργολάβο ι άλλον, που διακζτει 

τα αναγκαία, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, προςόντα, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ. 

25.2. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 253 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν 

αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

25.4 Ο ανακζτων φορζασ: 

α) ελζγχει τθν επαγγελματικι καταλλθλότθτα του υπεργολάβου να εκτελζςει το προσ ανάκεςθ τμιμα, 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 22.Β (άρκρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλθκεφει τθ μθ 

ςυνδρομι, ςτο πρόςωπό του, των λόγω αποκλειςμοφ του άρκρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρκρα 73 παρ. 

1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), ςφμφωνα με τα κατά περίπτωςθ ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ 

παροφςασ (άρκρα 79 ζωσ 81 ν. 4412/2016).  

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν κατόπιν του 

ελζγχου και τθσ επαλικευςθσ τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ (α), διαπιςτϊνεται ότι δεν πλθροφνται οι όροι 

επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ του υπεργολάβου ι όταν ςυντρζχουν οι ωσ άνω λόγοι αποκλειςμοφ του. 

 

 Άρκρο 25Α : Εφαρμοςτζο Δίκαιο- Επίλυςθ Διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει ι ςχετίηεται με τθν ερμθνεία και/ ι το 

κφροσ και/ι τθν εφαρμογι και/ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςυμβάςθσ επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο διοικθτικό εφετείο τθσ περιφζρειασ, ςτθν οποία ζχει υπογράφει θ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 175 ν. 4412/2016.  

*Θϋ(Εναλλακτικά) ιτρα διαιτθςίασ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του οικείου Τεχνικοφ Συμβουλίου  

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται ότι όλεσ οι διαφορζσ που προκφπτουν ι 

ςχετίηονται με τθν ερμθνεία και/ ι το κφροσ και/ι τθν εφαρμογι και/ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

επιλφονται οριςτικά από διαιτθτικό δικαςτιριο /όργανο το οποίο διορίηεται και διεξάγει τθ διαιτθςία 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που εκάςτοτε ιςχφουν για τισ διαιτθςίεσ του Δθμοςίου. (Κατά παρζκκλιςθ από 

τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τισ διαιτθςίεσ του Δθμοςίου, ο ανακζτων φορζασ μπορεί να κακορίςει ςτο 

ςθμείο αυτό, κατά περίπτωςθ, το περιεχόμενο τθσ διαιτθτικισ ριτρασ ςφμφωνα με τον επιλεγζντα φορζα 

διαιτθςίασ, περιζχον μεταξφ άλλων, τουσ κανόνεσ που διζπουν τον οριςμό των διαιτθτϊν, τουσ 

εφαρμοςτζουσ κανόνεσ διαιτθςίασ, τθν ζδρα του διαιτθτικοφ δικαςτθρίου (ι οργάνου), τισ αμοιβζσ των 
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διαιτθτϊν (εφόςον δεν ορίηονται από τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ διαιτθςίασ), τθ γλϊςςα ςτθν οποία κα 

διεξαχκεί θ διαιτθςία και κάκε άλλο ςχετικό κζμα). 

Θ διεξαγωγι τθσ διαιτθςίασ υπόκειται ςτον «Κανονιςμό Διαφάνειασ ςτισ δυνάμει Συνκικθσ Διαιτθςίεσ 

Επενδυτϊν-Κρατϊν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) τθσ Επιτροπισ των 

Θνωμζνων Εκνϊν για το Διεκνζσ Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεισ του οποίου κατιςχφουν των 

εφαρμοςτζων κανόνων διαιτθςίασ που κακορίηονται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 175 ν. 

4412/2016, 

Τθσ προςφυγισ ςτο διαιτθτικό δικαςτιριο/ όργανο προθγείται ςτάδιο ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. 

Για τθ ςυμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ ςυγκροτείται Συμβοφλιο Επίλυςθσ Διαφορϊν (ΣΕΔ). Θ αμοιβι 

κάκε μζλουσ του ΣΕΔ κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), περί αμοιβισ 

διαμεςολαβθτι. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι παρ. 7 και 8 του άρκρου 176 ν. 4412/2016 και ο ν. 

4640/2019. 

 

Άρκρο 26 : Διάφορεσ ρυκμίςεισ  

26.1 Θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν απόφαςθ με αρικμό 

311/28-12-2021 του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

26.2 Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Τεχνικό Σφμβουλο. Ο Ανάδοχοσ 

του ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου, που 

πθγάηουν από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Υπθρεςίασ με αυτόν.  

26.3 Οι προςφζροντεσ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  

26.4 Ο ανακζτων φορζασ ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ 

προςφζρων ι ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι  και για 

λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ 

προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων 

ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ 

αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ 

επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων. 

26.5 Αν, μετά από τθν τυχόν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 160 του ν. 4412/2016, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι αποφαςίςει τθν ολοκλιρωςθ του 

ζργου, προςκαλεί τον επόμενο κατά ςειρά μειοδότθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και του προτείνει να 

αναλάβει αυτόσ το ζργο ολοκλιρωςθσ τθσ ζκπτωτθσ εργολαβίασ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που υπζβαλε ςτον διαγωνιςμό. Θ ςφμβαςθ εκτζλεςθσ 

ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόταςθσ περιζλκει ςτθν 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ 
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κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν ο ανωτζρω μειοδότθσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι προςκαλεί τον επόμενο κατά ςειρά μειοδότθ, ακολουκϊντασ κατά τα 

λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. Εφόςον και αυτόσ απορρίψει τθν πρόταςθ, θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου ςτο ζργο προςφεφγει κατά τθν κρίςθ τθσ είτε ςτθν ανοικτι δθμοπραςία είτε ςτθ 

διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ του ν. 4412/2016.  

Θ διαδικαςία τθσ παροφςασ δεν εφαρμόηεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι κρίνει, 

ότι οι παραπάνω προςφορζσ δεν είναι ικανοποιθτικζσ για τον κφριο  του ζργου ι ζχουν επζλκει λόγω 

εφαρμογισ νζων κανονιςμϊν αλλαγζσ ςτον τρόπο καταςκευισ του ζργου, ενϊ μπορεί να 

εφαρμόηεται αναλογικά και ςε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου, φςτερα από αυτοδίκαιθ διάλυςθ 

τθσ ςφμβαςθσ κατόπιν πτϊχευςθσ του αναδόχου ι διάλυςθ με υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Καβάλα, 29-12-2021 

 Ο ΡΟΕΔΟΣ 

του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 

  

 

 

Απόςτολοσ Χρόνθσ 

 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ  

Με τθ με αρικμό 311/28-12-2021 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
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