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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το Πρακτικό 11/2022 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

Αριθμός Απόφασης  73 / 2022 

Περίληψη: «Περί προσφυγής στην επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός 

όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με 

τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ καθώς και συγκρότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης». 

Στο Ανθηρό σήμερα την 10ην  Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την 
αριθ. 1724 / 06-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 
σε όλα τα μέλη της,  δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το  άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
77 του Ν. 4555 / 2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας 
διατάξεως. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά  (7) 
Μελών ήταν: 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

      Τ.Κ. 43060                                     
Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως 

Στο Ανθηρό σήμερα την 14ην του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. ο υπογραφόμενος Σακκάς Νικόλαος (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος την αρίθμ. 73 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθη σε τακτική 

συνεδρίαση αυτής στις 10-06-2022. 

Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων  μαρτύρων:  

 1) Πινακούλα Αθανασίου  

 2) Κλάρα Δήμητρα 

 Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό 

Το τοιχοκόλλησε Οι Μάρτυρες 

        Τ.Σ.Υ. 

Σακκάς Νικόλαος ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές αντίγραφο 

Ανθηρό 14-06-2022 

O Πρόεδρος 
 

Ανδρέας Στεργίου 
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 Στη συνεδρίαση παρέστη ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Σακκάς για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το  06ο  θέμα της  ημερησίας διατάξεως: «περί Προσφυγή στη επαναληπτική 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, για 

επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης» 

είπε τα εξής: 

Την εισήγηση του  Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργιθέας, η οποία έχει ως εξής:   

 

 α) Προσφυγή στην επαναληπτική  διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 

4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης 

 β) Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σε όλους τους  οικονομικούς φορείς για την επιλογή του 

αναδόχου της σύμβασης. 

 γ) 

δ) 

 

Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων 

Καθορισμός της επιτροπής αξιολόγησης της σύμβασης 

 

α/α  Μ   έ   λ  η Παρόντες Απόντες 

1 Στεργίου            Ανδρέας Πρόεδρος  Χ  

2 Πούλιος             Χαράλαμπος Μέλος Χ    

3 Τσιατσιάνης       Ηλίας Μέλος  Χ  

4. Γραμμένος         Κωνσταντίνος Μέλος Χ  

5. Καμπούρης        Δημήτριος Μέλος Χ  

6. Σακελλάρης       Γεώργιος Μέλος Χ  

7. Μερεντίτης          Κωνσταντίνος Μέλος Χ  

Τα απόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα 
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ΣΧΕΤ.: 1. Την αρ. πρωτ. 6918/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας 

2. Την αρ. πρωτ. 2106/17-3-2021  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί παράτασης της  κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας 

3. Την αρ. πρωτ. 8159/06-09-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί παράτασης της  κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας 

4. Την εισήγηση του  Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργιθέας 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

 

Έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τις αρμοδιότητες 

της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων. 

Το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Στις ειδικές περιπτώσεις και 

περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν 

σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό». 

Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που 

είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

Το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (προσθ. άρθρου 32Α με την παρ. 1 του άρθρου. 43 του Ν. 4605/19), 

σύμφωνα με το οποίο: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 

1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι 

ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: [α) ...], β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης 

σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή [γ) ...]. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία 
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διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η 

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από 

τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης», 

Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με το οποίο «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας». 

Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τα όργανα 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Την Εγκύκλιο 6/2018 (αρ. πρωτ.: ∆11/οικ.82/28.03.2018) του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών, 

σύμφωνα με την οποία: «Συνεπώς για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κ.λπ.) δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής 

διαγωνισμού µέσω του ΜηΜΕ∆». 

Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι ζημιές στις Τ.Κ. που αναφέρονται 

παρακάτω.  

Το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα 

Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 

ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αφετέρου σε καμία 

περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παραλαβή της  μελέτης  του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΠΕΤΡΙΛΟΥ»  αποφασίστηκε με την 140-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Τον  ορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή του  

αναδόχου  της  συμβάσης  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ»  

συγκροτήθηκε με την αριθμ. 140-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Την αριθμ.140-2021 Απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, 

καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ» 

καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης ». 

Με την αριθμ.35/2022 Απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό διενέργεια της 

δημοπρασίας και αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού και η επανάληψη της  διαδικασία 

σύναψης σύμβασης του έργου. 

Την αντίρρηση του οικονομικού φορέα : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ»  κατά της απόφασης 35/2022 της 

Ο.Ε. του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» και του 

από 3-3-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ» 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 140-2021  Απόφαση οικονομικής  Επιτροπής και συγκεκριμένα το 
άρθρο 4.3 της πρόσκλησης : «4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών/ Προσωρινή δικαστική προστασία»  ως εξής: « Κάθε 
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. 
Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης 
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τουi». 

Συνεπώς ο οικονομικός φορέας : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» δεν έχει υποβάλλει 

προδικαστική προσφυγή ,αλλά αντίρρηση,  με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξεταστεί 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 Την προσφυγή στην επαναληπτική διαδικασία   της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 

συμβάσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ» 

 Τον καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΠΕΤΡΙΛΟΥ»  

 Τον καθορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή 

του αναδόχου της σύμβασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤHN Τ.Κ. 

ΠΕΤΡΙΛΟΥ όπως αυτή αποφασίστηκε σύμφωνα με την αριθμ 140-2021 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής 

 Τον καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της συμβάσης 

του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ»  ως εξής:  

 

Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της 

πρόσκλησης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του Προέδρου, 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε 

με την αριθ. 78 / 2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την  υπ' 
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αριθμ. 11283 / 20-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας και 
μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την μη εξέταση της  αντίρρησης  του οικονομικού φορέα : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ»  

κατά της απόφασης 35/2022 της Ο.Ε. του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» και του από 3-3-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ» , καθώς σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν.4412/2016 δεν προβλέπετε η υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον της Ο.Ε. αλλά 

η υποβολή προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

  Την προσφυγή στην επαναληπτική διαδικασία   της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 

συμβάσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ»   

 Τον καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της συμβάσης 

του έργου:  ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ»   ως εξής:  

«Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της 

πρόσκλησης, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου » 

 Τον καθορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή 

του αναδόχου της σύμβασης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤHN Τ.Κ. 

ΠΕΤΡΙΛΟΥ όπως αυτή αποφασίστηκε σύμφωνα με την αριθμ 140-2021 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής 

 Τον καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΠΕΤΡΙΛΟΥ»  ως εξής: 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 
Ο Δήμος Αργιθέας  

Προσκαλεί και Κηρύσσει 

την έναρξη της επαναληπτικής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη Δημοσίευση 

με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 

 

για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤHN Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας 140.000,00Ευρώ 

Με Φ.Π.Α.), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 
παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αργιθεας  

Οδο ς   Ανθηρό   
Ταχ. Κωδ. :  

Τηλ. :  

Telefax :  

E-mail : a
t
h
i
n
a
t
s
i
g
a
g
m
a
i
l
com  

Πληροφορί ες  Αθηνά Τσίγκα 

1.2 Εργοδότης ή Κύρίος του Έργου: Δήμος Αργιθεας 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Αργιθεας 
1.4 Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας 
1.5 Δίευθύνουσα ή Επίβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Καρδίτσας  
1.6 Αρμόδίο Τεχνίκό Συμβούλίο : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας  

 

Η δίαδίκασία της δίαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα δίενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 30/06/2022, ημέρα 
Πέμπτη . 

Εφόσον οί ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη δίάρκεία της δίαδίκασίας σύναψης ή εκτέλεσης 
του έργου, υποχρεούνταί να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοίχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οί ανωτέρω υπηρεσίες ή/καί τα αποφαίνόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποίονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη δίάρκεία της δίαδίκασίας  σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνταί να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες  ή στον ανάδοχο τα 
στοίχεία των υπηρεσίών ή αποφαίνόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολίκό 
δίάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπείσέρχονταί στα δίκαίώματα καί υποχρεώσείς τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοία της περίπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
γία την παρούσα δίαπραγμάτευση είναί τα ακόλουθα : 

α) η παρούσα πρόσκληση, 
β) το έντυπο οίκονομίκής προσφοράς, 
γ) ο προϋπολογίσμός δημοπράτησης,  
δ) το τίμολόγίο δημοπράτησης,  
ε) η είδίκή συγγραφή υποχρεώσεων, 
στ) η τεχνίκή συγγραφή υποχρεώσεων 
ζ) το τεύχος τεχνίκής περίγραφής, 
η) τυχόν συμπληρωματίκές πληροφορίες καί δίευκρίνίσείς που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

Π
ρ
ο
σ
φ
ε 
ρ
ε
τ
α
ί
 
ε
λ

 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχεί σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη δίαδίκασία δίαπραγμάτευσης συμπληρωματίκές πληροφορίες σχετίκά με τίς 
προδίαγραφές καί οποίαδήποτε σχετίκά δίκαίολογητίκά, το αργότερα μία ώρα πρίν την έναρξη της 
δίαπραγμάτευσης. 

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
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Οί οίκονομίκοί φορείς δεσμεύονταί ότί: 
 
α) τηρούν καί θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επίλεγούν,  τίς 
υποχρεώσείς τους που απορρέουν από τίς δίατάξείς της περίβαλλοντίκής, κοίνωνίκοασφαλίστίκής καί 
εργατίκής νομοθεσίας, που έχουν θεσπίστεί με το δίκαίο της Ένωσης, το εθνίκό δίκαίο, συλλογίκές 
συμβάσείς ή δίεθνείς δίατάξείς περίβαλλοντίκού, κοίνωνίκού καί εργατίκού δίκαίου, οί οποίες 
απαρίθμούνταί στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεταί καί βεβαίώνεταί από τα όργανα που επίβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων καί τίς αρμόδίες δημόσίες αρχές καί υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
καί της αρμοδίότητάς τους iii, 

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμίτα, παράνομα ή καταχρηστίκά καθ΄ όλη τη δίάρκεία της δίαδίκασίας ανάθεσης, 
αλλά καί κατά το στάδίο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επίλεγούν καί 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα γία να δίαφυλάξουν την εμπίστευτίκότητα των πληροφορίών που 
έχουν χαρακτηρίσθεί ως τέτοίες από την αναθέτουσα αρχή. 
 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1. Οί φάκελοί των προσφορών υποβάλλονταί μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή 
τους στην Επίτροπή Δίαγωνίσμού είτε (β) με συστημένη επίστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομίκή δίεύθυνση Σαρανταπόρου 140, 
ΤΚ: 43132). Σε περίπτωση ταχυδρομίκής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οί φάκελοί 
προσφοράς γίνονταί δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
δίεξάγεί τον δίαγωνίσμό, το αργότερο μέχρί την ημερομηνία καί ώρα του δίαγωνίσμού, όπως ορίζονταί 
στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρεί ευθύνη γία τυχόν ελλείψείς του περίεχομένου 
των προσφορών που αποστέλλονταί ταχυδρομίκά ούτε γία καθυστερήσείς στην άφίξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοί ή άλλα έγγραφα από οποίοδήποτε ταχυδρομίκό κατάστημα, ακόμα κί αν η 
αναθέτουσα αρχή είδοποίηθεί εγκαίρως. 

3.2. Οί προσφορές υποβάλλονταί μέσα σε σφραγίσμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπεί να 
αναγράφονταί ευκρίνώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤHN Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ με αναθέτουσα αρχή 
“Δήμος Αργιθέας ” 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 30/06/20221 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεταί από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο δίαγωνίσμό, η 
οποία αναγράφεί το δίαγωνίσμό τον οποίο αφορά, τα στοίχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσίκού προσώπου), απαραίτητα 
στοίχεία επίκοίνωνίας (ταχυδρομίκή δίεύθυνση, αρίθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονταί τα ακόλουθα: 

                                                           
1  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
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α) ένας (υπο)φάκελος, με την ένδείξη «Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής» κατά τα ορίζόμενα στο άρθρο 24.2 
καί 

β) ένας (υπο)φάκελος, με την ένδείξη «Οίκονομίκή Προσφορά», ο οποίος περίέχεί τα οίκονομίκά στοίχεία 
της προσφοράς, κατά τα ορίζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οί δύο ως άνω ξεχωρίστοί σφραγίσμένοί φάκελοί φέρουν επίσης τίς ενδείξείς του κυρίως φακέλου της 
παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περίέρχονταί στην αναθέτουσα αρχή με οποίοδήποτε τρόπο πρίν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονταί, αλλά παραδίδονταί στην Επίτροπή 
Δίαγωνίσμού κατά τα ορίζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Γία τυχόν προσφορές που υποβάλλονταί εκπρόθεσμα,2  η Επίτροπή Δίαγωνίσμού σημείώνεί στο 
πρακτίκό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία καί ακρίβή ώρα που περίήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επίστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) καί τίς απορρίπτεί ως μη κανονίκές.. 

3.6. Οί προσφορε ς υπογρα φονταί καί μονογρα φονταί ανα  φυ λλο απο  τον οίκονομίκο  φορε α η , σε 
περί πτωση νομίκω ν προσω πων, απο  το νο μίμο εκπρο σωπο αυτω ν. 
Στίς ως α νω περίπτω σείς που με την προσφορα  υποβα λλονταί ίδίωτίκα  ε γγραφα, αυτα  γί νονταί 
αποδεκτα  εί τε κατα  τα προβλεπο μενα στίς δίατα ξείς του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εί τε καί σε απλη  
φωτοτυπί α, εφο σον συνυποβα λλεταί υπευ θυνη δη λωση, στην οποί α βεβαίω νεταί η ακρί βεία  τους καί η 
οποί α φε ρεί υπογραφη  μετα  την ε ναρξη ίσχυ ος της δίαδίκασί ας συ ναψης της συ μβασης (η τοί μετα  την 
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Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση /  Σύναψη 
σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 – 4.2 Αποσφράγιση / Αξιολόγηση / Έγκριση πρακτικού / Κατακύρωση / 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
α) Η ε ναρξη υποβολη ς των προσφορω ν που κατατί θενταί κατα  την καταληκτίκη  ημερομηνί α στην 
Επίτροπη  Δίαγωνίσμου , σε δημο σία συνεδρί αση, κηρυ σσεταί απο  τον Προ εδρο αυτη ς, μίση  ω ρα πρίν απο  
την ω ρα λη ξης της προθεσμί ας του α ρθρου 18 της παρου σας.  
Ο Πρόεδρος της Επίτροπής Δίαγωνίσμού επίκοίνωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  γία να δίαπίστώσεί αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 
της παρούσας (σημείώνεταί ότί, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο καί στον κυρίως φάκελο αναγράφεταί η ώρα 
καί ημέρα υποβολής καί η σχετίκή καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεταί από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 
καί σε καταφατίκή περίπτωση μεταβαίνεί μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της καί παραλαμβάνεί τίς 
προσφορές γία να τηρηθεί η υπόλοίπη δίαδίκασία του δίαγωνίσμού. 

β) Οί προσφορές που παραλαμβάνονταί καταχωρίζονταί κατά σείρά κατάθεσής τους σε σχετίκό πρακτίκό 
της Επίτροπής Δίαγωνίσμού, στο οποίο είδίκότερα αναφέρονταί  η σείρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οίκονομίκού φορέα, η τάξη καί κατηγορία του καί ο εξουσίοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοί οί φάκελοί 
αρίθμούνταί με τον αύξοντα αρίθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτίκό καί 
μονογράφονταί από τον Πρόεδρο καί τα μέλη της Επίτροπής Δίαγωνίσμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών καί καταγραφής των 
δίκαίολογητίκών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγίση των οίκονομίκών προσφορών, 

                                                           
2  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού 

του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

3   Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019 
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η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο καί τα μέλη της Επίτροπής Δίαγωνίσμού καί η ανακοίνωση των επί 
μέρους στοίχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονταί στο ίδίο ως άνω πρακτίκό.  

δ) Στη συνέχεία η Επίτροπή Δίαγωνίσμού προβαίνεί σε έλεγχο της ολόγραφης καί αρίθμητίκής αναγραφής 
των επίμέρους ποσοστών έκπτωσης καί της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Γία την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησίμοποίείταί από την Επίτροπή Δίαγωνίσμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα ορίζόμενα στα άρθρα 95 καί 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οί οίκονομίκές προσφορές καταχωρίζονταί, μετά τίς τυχόν αναγκαίες δίορθώσείς, σε πίνακα κατά τη 
σείρά μείοδοσίας (αρχίζοντας από τη μίκρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεταί από τα μέλη της 
Επίτροπής Δίαγωνίσμού καί αποτελεί μέρος του πρακτίκού της. 

ε) Στη συνέχεία, η Επίτροπή Δίαγωνίσμού ελέγχεί τα δίκαίολογητίκά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδία ημέρα κατά τη σείρά της μείοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μείοδότη. Ο έλεγχος 
των δίκαίολογητίκών συμμετοχής συνίσταταί στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης καί υποβολής τους. 

Αν κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δίκαίολογητίκω ν δίαπίστωθεί  ο τί: 

i) δεν υποβλη θηκαν τα απαίτου μενα πρωτο τυπα η  αντί γραφα, των ζητου μενων δίκαίολογητίκω ν, η  

ii) αν από τα δίκαίολογητίκά που προσκομίσθηκαν νομίμως καί εμπροθέσμως, δεν αποδείκνύονταί οί όροί 
καί οί προϋποθέσείς συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 καί 23 της παρούσας 

απορρίπτεταί η προσφορά του οίκονομίκού φορέα. 

 
Ως ασυνήθίστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονταί οίκονομίκές προσφορές που εμφανίζουν απόκλίση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστίαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των 
παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
 
Στίς παραπάνω περίπτώσείς, η αναθέτουσα αρχή απαίτεί από τους οίκονομίκούς φορείς να εξηγήσουν 
την τίμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλείστίκής προθεσμίας είκοσί (20) 
ημερών από την κοίνοποίηση της σχετίκής πρόσκλησης. 
 
Αν οίκονομίκός φορέας δεν ανταποκρίθεί στη σχετίκή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω 
προθεσμίας καί δεν υποβάλλεί εξηγήσείς, η προσφορά του απορρίπτεταί ως μη κανονίκή καί καταπίπτεί 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητίκή επίστολή συμμετοχής. Αν οί εξηγήσείς δεν γίνουν αποδεκτές, η 
προσφορά απορρίπτεταί, ωστόσο δεν καταπίπτεί η εγγυητίκή επίστολή συμμετοχής. 
 
Οί παρεχόμενες εξηγήσείς του οίκονομίκού φορέα, ίδίως ως προς τον προσδίορίσμό οίκονομίκών μεγεθών, 
με τίς οποίες ο προσφέρων δίαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτίκές συμφωνίες καί τμήμα 
της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη δίάρκεία εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοίπά εφαρμόζονταί τα αναλυτίκά αναφερόμενα στα άρθρα 88 καί 89 του ν. 4412/2016 
 

στ) Η Επίτροπή Δίαγωνίσμού ολοκληρώνεί τη σύνταξη καί έκδοση του σχετίκού πρακτίκού με το 
αποτέλεσμα της δίαδίκασίας, με το οποίο είσηγείταί την ανάθεση της σύμβασης στον μείοδότη (ή τη 
ματαίωση), καί το υποβάλλεί στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνεί4.  

Η αποδοχή ή απόρρίψη των εξηγήσεων των οίκονομίκών φορέων, κατόπίν γνώμης της Επίτροπής 
Δίαγωνίσμούiv, η οποία περίλαμβάνεταί στο ως άνω πρακτίκό, ενσωματώνεταί στην απόφαση της της 

                                                           
4 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
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Αναθέτουσας Αρχής . Γία την εξέταση των εξηγήσεων δύναταί να συγκροτούνταί καί έκτακτες επίτροπές 
ή ομάδες εργασίας, κατά τα ορίζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκόμίσε ένα ή περίσσότερα από τα απαίτούμενα 
δίκαίολογητίκά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξεί ότί πληροί τα κρίτήρία ποίοτίκής 
επίλογής του άρθρου 22, η δίαδίκασία ανάθεσης ματαίώνεταί. 

ζ) Επίσημαίνεταί ότί σε περίπτωση που οί προσφορές έχουν την ίδία ακρίβώς τίμή (ίσότίμες), η 
αναθέτουσα αρχή επίλέγεί τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οίκονομίκών φορέων που υπέβαλαν 
ίσότίμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεταί ενώπίον της Επίτροπής Δίαγωνίσμού καί παρουσία των 
οίκονομίκών φορέων που υπέβαλαν τίς ίσότίμες προσφορές.  

η) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνεί, είτε ματαίώνεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τίς δίατάξείς των 
άρθρων 105 καί 106 του ν. 4412/2016. 

Θ)Η αναθέτουσα αρχή κοίνοποίεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του Πρακτίκού, 
σε όλους τους  προσφέροντες  με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως  π.χ. με ηλεκτρονίκό ταχυδρομείο, επί 
αποδείξεί. Όσοί υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δίκαίολογητίκών του 
προσωρίνού αναδόχου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνίκών Υπηρεσίών (Σαρανταπόρου 140, 2ος όροφος) 
την επομένη εργάσίμη ημέρα της κοίνοποίησης της απόφασης κατακύρωσης. Κατά της απόφασης αυτής 
χωρεί προδίκαστίκή προσφυγή. 

   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταταί ορίστίκή, εφόσον συντρέξουν οί ακόλουθες προϋποθέσείς:v 
 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχεί κοίνοποίηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
 

ii. παρέλθεί άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδίκαστίκής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθεί άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ καί 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης, με την επίφύλαξη της χορήγησης προσωρίνής δίαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονταί 
στο τελευταίο εδάφίο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

 
Μετά από την ορίστίκοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
να προσέλθεί γία την υπογραφή του συμφωνητίκού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοίνοποίηση σχετίκής έγγραφης είδίκής πρόσκλησης, vi  προσκομίζοντας καί την απαίτούμενη 
εγγυητίκή επίστολή καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείταί συναφθείσα με την κοίνοποίηση της ως άνω 
είδίκής πρόσκλησης.vii 

Πρίν από την υπογραφή του συμφωνητίκού υποβάλλεταί η υπεύθυνη δήλωση της κοίνής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης καί Επίκρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθεί να υπογράψεί το συμφωνητίκό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεταί στην 
είδίκή πρόκληση, καί με την επίφύλαξη αντίκείμενίκών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεταί έκπτωτος καί 
ακολουθείταί η δίαδίκασία του παρόντος άρθρου 4.2 γία τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οίκονομίκή άποψη προσφορά βάσεί τίμής viii . Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθεί γία την υπογραφή του συμφωνητίκού, η δίαδίκασία ανάθεσης της 
σύμβασης ματαίώνεταί, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσεί αποζημίωση, ίδίως δυνάμεί των 
άρθρων 197 καί 198 ΑΚ. ix 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνεί στον ανάδοχο την ως άνω είδίκή πρόσκληση, εντός χρονίκού 
δίαστήματος εξήντα (60) ημερών από την ορίστίκοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, καί με την 
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επίφύλαξη της ύπαρξης επίτακτίκού λόγου δημόσίου συμφέροντος ή αντίκείμενίκών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δίκαίούταί να απέχεί από την υπογραφή του συμφωνητίκού, χωρίς να εκπέσεί η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς καί να αναζητήσεί αποζημίωση ίδίως δυνάμεί των άρθρων 197 καί 198 ΑΚ.x 
 
 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 

Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδίαφερόμενος, ο οποίος έχεί ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκρίμένη δημόσία σύμβαση 
καί έχεί υποστεί ή ενδέχεταί να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλείψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσίακής ή εσωτερίκής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχεί δίκαίωμα να προσφύγεί στην Αρχή Εξέτασης Προδίκαστίκών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 
σύμφωνα με τα είδίκότερα ορίζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 καί 1επ. Π.Δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδίκαστίκή προσφυγή, κατά πράξης ή παράλείψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδίορίζοντας είδίκώς τίς νομίκές καί πραγματίκές αίτίάσείς που δίκαίολογούν το αίτημά τουxi. 

 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία γία την άσκηση της 
προδίκαστίκής προσφυγής είναί: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοίνοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδίαφερόμενο οίκονομίκό 
φορέα αν η πράξη κοίνοποίήθηκε με ηλεκτρονίκά μέσα ή τηλεομοίοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοίνοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησίμοποίήθηκαν άλλα μέσα επίκοίνωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματίκή ή τεκμαίρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτεί τα 
συμφέροντα του ενδίαφερόμενου οίκονομίκού φορέα. Είδίκά γία την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεταί μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλείψης που αποδίδεταί στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία γία την άσκηση της 
προδίκαστίκής προσφυγής είναί δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλείψηςxii. 
 
Η προδίκαστίκή προσφυγή, επείδή η δίαδίκασία δεν δίενεργείταί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με βάση τα 
ορίζόμενα στο άρθρο 32Α του ν. 4412/2016, κατατίθεταί στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα ορίζόμενα στο 
άρθρο 363 του ν. 4412/2016, επίσυνάπτοντας το σχετίκό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 
Οί προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδίκαστίκών προσφυγών καί των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοίνοποίησης ή γνώσης καί λήγουν όταν 
περάσεί ολόκληρη η τελευταία ημέρα καί ώρα 23:59:59 καί, αν αυτή είναί εξαίρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσεί ολόκληρη η επομένη εργάσίμη ημέρα καί ώρα 23:59:59xiii 
 
Γία το παραδεκτό της άσκησης της προδίκαστίκής προσφυγής κατατίθεταί παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνίκού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονταί στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016xiv. 
Η επίστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεταί: α) σε περίπτωση ολίκής ή μερίκής αποδοχής 
της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνεί στην 
οφείλόμενη ενέργεία πρίν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως καί δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
 
Η προθεσμία γία την άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής καί η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποίνή ακυρότητας, η οποία δίαπίστώνεταί με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδίκαστίκής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 καί 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής δεν κωλύεί την πρόοδο της δίαγωνίστίκής δίαδίκασίας, 
υπό την επίφύλαξη χορήγησης από το Κλίμάκίο προσωρίνής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 
1-2 Ν. 4412/2016 καί 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017xv.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεταί στην περίπτωση που, κατά τη δίαδίκασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφοράxvi. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω κατάθεση της προδίκαστίκής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή: 
  
α) Κοίνοποίεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσίμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδίαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεταί από την αποδοχή της προσφυγής, προκείμένου να 
ασκήσεί το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 καί 7 Π.Δ. 39/2017, δίκαίωμα παρέμβασής του στη 
δίαδίκασία εξέτασης της προσφυγής, γία τη δίατήρηση της ίσχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσίμα έγγραφα που έχεί στη δίάθεσή του. 
 
β) Δίαβίβάζεί στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδείκτίκά κοίνοποίησης στους ενδίαφερόμενους τρίτους αλλά καί την 
Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσεί αρχίκή ή συμπληρωματίκή αίτίολογία γία την υποστήρίξη της προσβαλλόμενης με την 
προδίκαστίκή προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοίνοποίεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τίς Παρεμβάσείς καί τα σχετίκά έγγραφα που τυχόν 
τη συνοδεύουν, το αργότερο έως την επομένη εργάσίμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματίκά υπομνήματα κατατίθενταί από οποίοδήποτε από τα μέρη, το αργότερο εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοίνοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχήςxvii. 
 
Η άσκηση της προδίκαστίκής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση γία την άσκηση των ένδίκων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής καί της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχήςxviii. 
 

Β. Όποίος έχεί έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσεί, με το ίδίο δίκόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογίκά των 
δίατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ καί την ακύρωσή της 
ενώπίον του Δίοίκητίκού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχήςxix. Το αυτό ίσχύεί καί σε περίπτωση 
σίωπηρής απόρρίψης της προδίκαστίκής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δίκαίωμα άσκησης του ως άνω 
ένδίκου βοηθήματος έχεί καί η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνεί δεκτή την προδίκαστίκή προσφυγή, 
αλλά καί αυτός του οποίου έχεί γίνεί εν μέρεί δεκτή η προδίκαστίκή προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονταί ως συμπροσβαλλόμενες καί όλες οί συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξείς ή παραλείψείς της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντίστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δίκαστήρίο. 

Η αίτηση αναστολής καί ακύρωσης περίλαμβάνεί μόνο αίτίάσείς που είχαν προταθεί με την προδίκαστίκή 
προσφυγή ή αφορούν στη δίαδίκασία ενώπίον της Α.Ε.Π.Π. ή το περίεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσεί την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλεί καί οψίγενείς ίσχυρίσμούς αναφορίκά με τους επίτακτίκούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οί 
οποίοί καθίστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.xx 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεταί στο ως αρμόδίο δίκαστήρίο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοίνοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας γία την έκδοση της 
απόφασης επί της προδίκαστίκής προσφυγής, ενώ η δίκάσίμος γία την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπεί να απέχεί πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δίκογράφου.xxi 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοίνοποίείταί με τη φροντίδα του αίτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχεί ασκήσεί αυτή την αίτηση, καί προς κάθε τρίτο ενδίαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου δίατάσσεί με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδίου Δίκαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αίτών υποχρεούταί επί ποίνή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στίς παραπάνω κοίνοποίήσείς εντός αποκλείστίκής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση καί την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δίκαστηρίου. Εντός αποκλείστίκής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοίνοποίηση της αίτησης κατατίθεταί η παρέμβαση καί 
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δίαβίβάζονταί ο φάκελος καί οί απόψείς των παθητίκώς νομίμοποίούμενων. Εντός της ίδίας προθεσμίας 
κατατίθενταί στο Δίκαστήρίο καί τα στοίχεία που υποστηρίζουν τους ίσχυρίσμούς των δίαδίκων. 

Επίπρόσθετα, η παρέμβαση κοίνοποίείταί με επίμέλεία του παρεμβαίνοντος στα λοίπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλίώς λογίζεταί ως απαράδεκτη. Το δίατακτίκό της 
δίκαστίκής απόφασης εκδίδεταί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία γία την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία γία την άσκηση καί η άσκηση της αίτησης ενώπίον του αρμοδίου δίκαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρί την έκδοση της ορίστίκής δίκαστίκής απόφασης, εκτός εάν με προσωρίνή 
δίαταγή ο αρμόδίος δίκαστής αποφανθεί δίαφορετίκά. Επίσης, η προθεσμία γία την άσκηση καί η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της δίαδίκασίας ανάθεσης γία χρονίκό δίάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρίνή δίαταγή ο αρμόδίος δίκαστής αποφανθεί 
δίαφορετίκά xxii . Γία την άσκηση της αίτήσεως κατατίθεταί παράβολο, σύμφωνα με τα είδίκότερα 
ορίζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδίαφερόμενος δεν αίτήθηκε ή αίτήθηκε ανεπίτυχώς την αναστολή καί η σύμβαση υπογράφηκε καί 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πρίν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεταί αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δίκαστήρίο ακυρώσεί πράξη ή παράλείψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεταί, εκτός αν πρίν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η δίαδίκασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναί άκυρη, ο ενδίαφερόμενος δίκαίούταί 
να αξίώσεί αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επίφύλαξη των δίατάξεων του ν. 4412/2016, γία την εκδίκαση των δίαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονταί οί δίατάξείς του π.δ. 18/1989. 
 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
Σχετίκά με την υπογραφή της σύμβασης, ίσχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 4,5,7,8  άρθρου 105 καί 135 
του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναί τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περίεχομένων σε αυτά όρων, η σείρά ίσχύος καθορίζεταί  ως κατωτέρω. 
  

1. Το συμφωνητίκό. 

2. Η παρούσα Πρόσκληση. 

3. Η Οίκονομίκή Προσφορά. 

4. Το Τίμολόγίο Δημοπράτησης  

5. Η Είδίκή Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνίκή Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκές Προδίαγραφές καί τα 
Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνίκή Περίγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογίσμός Δημοπράτησης. 

9. Οί εγκεκρίμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκρίμένο Χρονοδίάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ίσχύουν, όπως δίαμορφώθηκαν, με τίς συμπληρωματίκές 
πληροφορίες καί δίευκρίνίσείς που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των 
ανωτέρω. 

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονταί υποχρεωτίκά στην ελληνίκή γλώσσα καί προαίρετίκά 

καί σε άλλες γλώσσες, συνολίκά ή μερίκά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περίσσότερες γλώσσες, επίκρατεί η ελληνίκή 
έκδοσηxxiii. Τυχόν προδίκαστίκές προσφυγές υποβάλλονταί στην ελληνίκή γλώσσα. 
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6.2.  Οί προσφορές καί τα περίλαμβανόμενα σε αυτές στοίχεία, καθώς καί τα αποδείκτίκά έγγραφα 
συντάσσονταί στην ελληνίκή γλώσσα ή συνοδεύονταί από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνίκή γλώσσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσία έγγραφα καί δίκαίολογητίκά εφαρμόζεταί η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα ορίζόμενα στο άρθρο 4.2.β) 
της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσία καί ίδίωτίκά έγγραφα  συνοδεύονταί από μετάφρασή τους 
στην ελληνίκή γλώσσα επίκυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδίο κατά τίς δίατάξείς της εθνίκής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδίο της χώρας στην οποία έχεί συνταχθεί το 
έγγραφο xxiv  καί γίνονταί αποδεκτά σύμφωνα με τα ορίζόμενα, ομοίως, στο άρθρο 4.2.β) της 
παρούσας.   

 

6.4.    
               Ενημερωτίκά καί τεχνίκά φυλλάδία καί άλλα έντυπα-εταίρίκά ή μη – με είδίκό τεχνίκό 

περίεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμίγώς τεχνίκά χαρακτηρίστίκά, όπως αρίθμούς, αποδόσείς σε 
δίεθνείς μονάδες, μαθηματίκούς τύπους καί σχέδία, που είναί δυνατόν να δίαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα καί δεν είναί απαραίτητη η μετάφρασή τους, xxv  μπορούν να υποβάλλονταί σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονταί από μετάφραση στην ελληνίκή. 

 

6.5. Η  επίκοίνωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς καί μεταξύ αυτής καί του αναδόχου, θα γίνονταί 
υποχρεωτίκά στην ελληνίκή γλώσσα. 

6.6        Κατά παρέκκλίση, γίνεταί δεκτή η υποβολή των ακόλουθων: 
 ……………… 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Γία τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης καί την κατασκευή του, εφαρμόζονταί 

οί δίατάξείς των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ίσχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

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

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

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

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

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» xxvi 

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

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

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

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

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxvii 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

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

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

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

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

29. της με αρ.166278/2021   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα». 
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30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 64239Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

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

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

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

   
7.2   Οί σε εκτέλεση των ανωτέρω δίατάξεων εκδοθείσες κανονίστίκές πράξείςxxviii, καθώς καί λοίπές 

δίατάξείς που αναφέρονταί ρητά ή απορρέουν από τα ορίζόμενα στα συμβατίκά τεύχη της 
παρούσας καθώς καί το σύνολο των δίατάξεων του ασφαλίστίκού, εργατίκού, περίβαλλοντίκού 
καί φορολογίκού δίκαίου καί γενίκότερα κάθε δίάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) καί ερμηνευτίκή 
εγκύκλίος που δίέπεί την ανάθεση καί εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω καί αν 
δεν αναφέρονταί ρητά. 

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και 
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.47006/23-6-2021(ΑΔΑ:6Φ0346ΜΤΛ6-ΜΙΠ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
(ΣΑΕ055) 

 Το ε ργο υπο κείταί στίς κρατη σείςxxix που προβλε πονταί γία τα ε ργα αυτα , περίλαμβανομε νης 
της κρα τησης υ ψους 0,07 % υπε ρ των λείτουργίκω ν αναγκω ν της Ενίαί ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς 
Δημοσί ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011xxx, της κρα τησης υ ψους 
0,06 % υπε ρ των λείτουργίκω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξε τασης Προδίκαστίκω ν Προσφυγω ν, 
συ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κρα τησης 6‰, συ μφωνα με τίς 
δίατα ξείς του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 καί της υπ' αρίθμ. 
ΔΝΣγ/οίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απο φασης του Υπουργου  Υποδομω ν καί Μεταφορω ν (Β' 
53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 καί ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απο φασης του 
Υπουργου  Υποδομω ν καί Μεταφορω ν (Β' 2780), καθω ς καί της κρα τησης υ ψους 0,02% υπε ρ 
της ανα πτυξης καί συντη ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με το α ρθρο 36 παρ. 6 του ν. 

       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής 
απόφασης). 

 
8.2. Τα γενίκά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου καί οί επίβαρύνσείς από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονταί στο αντίστοίχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνεί τον Κύρίο του Έργου.  
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8.3. Οί πληρωμές θα γίνονταί σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 καί το αντίστοίχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβίκού τίμήματος θα γίνεταί σε EURO. 
 
 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 

Η αναθε τουσα αρχη xxxi  τηρω ντας τίς αρχε ς της ί σης μεταχεί ρίσης καί της δίαφα νείας, ζητα  απο  τους 
προσφε ροντες οίκονομίκου ς φορεί ς, ο ταν οί πληροφορί ες η  η τεκμηρί ωση που πρε πεί να υποβα λλονταί 
εί ναί η  εμφανί ζονταί ελλίπεί ς η  λανθασμε νες η  ο ταν λεί πουν συγκεκρίμε να ε γγραφα, να υποβα λλουν, να 
συμπληρω νουν, να αποσαφηνί ζουν η  να ολοκληρω νουν τίς σχετίκε ς πληροφορί ες η  τεκμηρί ωση, εντο ς 
προθεσμί ας ο χί μίκρο τερης των δε κα (10) ημερω ν καί ο χί μεγαλυ τερης των εί κοσί (20) ημερω ν απο  την 
ημερομηνί α κοίνοποί ησης σε αυτου ς της σχετίκη ς προ σκλησης συ μφωνα με τα είδίκο τερα ορίζο μενα στίς 
δίατα ξείς των α ρθρων  102 καί 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνίση ζητείταί καί γίνεταί αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότί δεν 
τροποποίείταί η προσφορά του οίκονομίκού φορέα καί ότί αφορά σε στοίχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναί αντίκείμενίκά εξακρίβώσίμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτίκής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ίσχύουν κατ΄ αναλογίαν καί γία τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσείς, υπό την προϋπόθεση ότί βεβαίώνουν γεγονότα αντίκείμενίκώς εξακρίβώσίμα.xxxii 

 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
Γία την παρούσα δίαδίκασία έχεί εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  493/16-2-2022(ΑΔΑ: 68Β0ΩΨ3-
ΙΟ5))Απόφαση ανάληψης υποχρεωσης   για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 
140.000,00€ (συμπερίλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάρίθμου έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤHN Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ»,της ΣΑΕ055 του Π.Δ.Ε. καί η υπ. ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.47006/23-6-
2021(ΑΔΑ:6Φ0346ΜΤΛ6-ΜΙΠ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

 Ο τίτλος του έργου είναί:  

 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤHN Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ», 

 

 Προϋπολογισμός έργου 

Ο προϋπολογίσμός του έργου ανέρχεταί σε 140.000,00 Ευρώ καί αναλύεταί σε: 

Δαπάνη Εργασιών 83.062,50 Ευρώ 

Γενίκά έξοδα καί Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε) 14.951,25 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασίών καί του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)  14.702,06 Ευρώ, 
που αναλώνονταί σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογίστίκά: 0,00 Ευρώ  
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Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογίστίκών: 0,00 Ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεταί αναθεώρηση στίς τίμές ποσού 187,42 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4412/2016. 

Δεν προβλέπεταί Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πρίμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδίαίρείταί σε τμήματα καί ανατίθεταί ως ενίαίο σύνολο γία τους ακόλουθους 
λόγους: αρτίότητα καί πληρότητα κατασκευής, χρόνος υλοποίησης έργου. Είδίκότερα, οί εργασίες 
αφορούν αντίκείμενο ενίαίας μελέτης, ενώ η εκτέλεση τους θα πρέπεί να γίνεί συντονίσμένα καί 
παράλληλα γία την επίτυχή εκτέλεση του έργου. Σημείώνεταί ότί ενδεχόμενη ανάθεση του έργου σε 
τμήματα θα οδηγούσε το πίθανότερο σε δίαφορετίκούς αναδόχους, με αποτέλεσμα σημαντίκά 
προβλήματα συντονίσμού. 

 

 Το πος εκτε λεσης του ε ργου  

Τ.Κ. Πετρίλου 

 

 Περίγραφή καί ουσίώδη χαρακτηρίστίκά του έργου 

 

 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία στις 18-19 

Σεπτεμβρίου στην Τ.Κ. Πετρίλου  του Δήμου Αργιθέας. Ειδικότερα: 

Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή τοιχείου στη θέση Κρανιά λόγω της ολίσθησης του πρανούς και 

αποκατάσταση του τμήματος του οδικού δικτύου που υποχώρησε καθώς και κατασκευή τεχνικού 

απορροής υδάτων και τσιμεντοστρώσεις. 

 

Επισημαίνεται ότί, το φυσίκό καί οίκονομίκό αντίκείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπεί να 
μεταβάλλεταί ουσίωδώς κατά τη δίάρκεία εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα ορίζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταταί, μόνο υπό τίς προϋποθέσείς των άρθρων 
132 καί 156 ν. 4412/2016.  

Επίτρέπεταί η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους καί περίορίσμούς: 

 Δεν τροποποίεί ταί το «βασίκο  σχε δίο» της προκη ρυξης, ου τε οί προδίαγραφε ς του ε ργου, ο πως 
περίγρα φονταί στα συμβατίκα  τευ χη, ου τε καταργεί ταί ομα δα εργασίω ν της αρχίκη ς συ μβασης.  

 Δεν θί γεταί η πληρο τητα, ποίο τητα καί λείτουργίκο τητα του ε ργου.  

 Δεν χρησίμοποίεί ταί γία την πληρωμη  νε ων εργασίω ν που δεν υπη ρχαν στην αρχίκη  συ μβαση.  

 Δεν υπερβαί νεί η δαπα νη αυτη , κατα  τον τελίκο  εγκεκρίμε νο Ανακεφαλαίωτίκο  Πί νακα Εργασίω ν 
του ε ργου, ποσοστο  εί κοσί τοίς εκατο  (20%) της συμβατίκη ς δαπα νης ομα δας εργασίω ν του ε ργου 
ου τε, αθροίστίκα , ποσοστο  δε κα τοίς εκατο  (10%) της δαπα νης της αρχίκη ς αξί ας συ μβασης χωρί ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρηση τίμω ν καί απρο βλεπτες δαπα νες. Στην αθροίστίκη  αυτη  ανακεφαλαί ωση 
λαμβα νονταί υπο ψη μο νο οί μεταφορε ς δαπα νης απο  μί α ομα δα εργασίω ν σε α λλη. 
Τα ποσα  που εξοίκονομου νταί, εφο σον υπερβαί νουν τα ανωτε ρω ο ρία (20% η  καί 10%), μείω νουν 
ίσο ποσα τη δαπα νη της αξί ας συ μβασης χωρί ς Φ.Π.Α., αναθεωρη σείς καί απρο βλεπτες δαπα νες. 
Γία τη χρη ση των «επί  ε λασσον δαπανω ν» απαίτεί ταί σε κα θε περί πτωση η συ μφωνη γνω μη του 
Τεχνίκου  Συμβουλί ου, υ στερα απο  είση γηση του φορε α υλοποί ησης. 
Ο πρου πολογίσμο ς των ε ργων στα οποί α εφαρμο ζεταί η παρα γραφος αυτη  αναλυ εταί σε ομα δες 
εργασίω ν, οί οποί ες συντί θενταί απο  εργασί ες που υπα γονταί σε ενίαί α υποσυ νολα του τεχνίκου  
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αντίκείμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοίο τρο πο κατασκευη ς καί επίδε χονταί το ί δίο ποσοστο  
ε κπτωσης στίς τίμε ς μονα δας τους. Με απο φαση του Υπουργου  Υποδομω ν καί Μεταφορω ν, η 
οποί α μετα  την ε κδοση  της θα ε χεί εφαρμογη  σε ο λα τα ως α νω ε ργα, προσδίορί ζονταί οί ομα δες 
εργασίω ν ανα  κατηγορί α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
Η συνολίκή προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεταί σε ΕΞΙ  (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης.  

Οί αποκλείστίκές καί ενδείκτίκές τμηματίκές προθεσμίες του έργου αναφέρονταί στην Ε.Σ.Υ. 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 Η επίλογη  του Αναδο χου, θα γί νεί συ μφωνα με την παρου σα καί τα α ρθρα 32 παρ. 
2γ καί 32Α του ν. 4412/2016 καί υπο  τίς πρου ποθε σείς του νο μου αυτου .  

 Η οίκονομίκη  προσφορα  των δίαγωνίζομε νων, θα συνταχθεί  καί υποβληθεί  
συ μφωνα με τα ορίζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 Κα θε προσφε ρων μπορεί  να υποβα λεί μο νο μί α προσφορα .  

 Δεν επίτρε πεταί η υποβολη  εναλλακτίκω ν προσφορω ν. 

 Δε γί νονταί δεκτε ς προσφορε ς γία με ρος του αντίκείμε νου της συ μβασης.  

 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
Κρίτήρίο γία την ανάθεση της σύμβασης είναί η πλέον συμφέρουσα από οίκονομίκή άποψη προσφορά 
μόνο βάσεί τίμής (χαμηλότερη τίμή). 

 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
15.1 Γία την συμμετοχή στην πρόσκληση δεν απαίτείταί η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οίκονομίκούς φορείς, σύμφωνα με τα ορίζόμενα στο άρθρο 32Α του ν. 4412/2016.  

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

 ΔΕΝ προβλε πεταί η χορη γηση προκαταβολη ς στον Ανα δοχο, συ μφωνα με τους ο ρους 
του α ρθρου 150 του ν.4412/2016 

1. ΔΕΝ  προβλε πεταί  η πληρωμη  πρίμ στην παρου σα συ μβαση  

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
17.1 Γία την υπογραφή της σύμβασης απαίτείταί η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεταί σε ποσοστό  5%  επί της 
εκτίμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδίαίρεσης σε 
τμήματα), χωρίς να συμπερίλαμβάνονταί τα δίκαίώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. καί κατατίθεταί 
μέχρί καί την υπογραφή του συμφωνητίκούxxxiii . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεταί 
αύξηση της συμβατίκής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλεί να απαίτεί από τον ανάδοχο να καταθέσεί, 
μέχρί καί την υπογραφή της τροποποίημένης σύμβασης, συμπληρωματίκή εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεταί σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.  

Οί εγγυητίκές επίστολές καλής εκτέλεσης περίλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κατ’ ελάχίστον τα ακόλουθα στοίχεία :  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  
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γ) τον κύρίο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ προς τον οποίο 
απευθύνονταί,  

δ) τον αρίθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτεί η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. καί τη δίεύθυνση του οίκονομίκού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεταί 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονταί όλα τα παραπάνω γία κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότί: αα) η εγγύηση παρέχεταί ανέκκλητα καί ανεπίφύλακτα, ο δε εκδότης παραίτείταί του 
δίκαίώματος της δίαίρέσεως καί της δίζήσεως, καί ββ) ότί σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκείταί στο εκάστοτε ίσχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοίχεία της παρούσας πρόσκλησης (αρίθμός, έτος, τίτλος έργου) καί την καταληκτίκή ημερομηνία 
υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ίσχύος της εγγύησης,  

ί) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλεί το ποσό της εγγύησης ολίκά ή 
μερίκά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη είδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεταί.  

ία) τον αρίθμό καί τον τίτλο της σχετίκής σύμβασης. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτεί συνολίκά καί χωρίς δίακρίσείς την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης καί κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντί του αναδόχου. 

Ο χρόνος ίσχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπεί να είναί μεγαλύτερος κατά τρείς (3) 
τουλάχίστον μήνες από το άθροίσμα της συμβατίκής προθεσμίας, της ορίακής προθεσμίας καί του 
χρόνου υποχρεωτίκής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 καί τα έγγραφα 
της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτεί υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης 
από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή είδίκότερα ορίζεί. 

Οί εγγυητίκές επίστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αίτίολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία εκδίδεταί μετά από προηγούμενη είσήγηση της Δίευθύνουσας Υπηρεσίας. xxxiv 

Είδίκά, σε περίπτωση ορίστίκοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων γία την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτεί υπέρ του κυρίου του έργου, ως είδίκή 
ποίνίκή ρήτρα, καί κατά μέγίστο μέχρί το υπολείπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης καί 
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επίστροφή αρνητίκός λογαρίασμός.xxxv 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή δίαμορφώθηκε κατόπίν τροποποίήσεων της σύμβασης, κατά 
το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μείώνεταί αμέσως μετά από την έγκρίση της τελίκής επίμέτρησης 
από τη δίευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοίς εκατό (70%) της συνολίκής αξίας.xxxvi  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επίστρέφεταί χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την 
έγκρίση του πρωτοκόλλου παραλαβής καί την έγκρίση του τελίκού λογαρίασμού του έργου.  

 

17.2 Εγγύηση καλής λείτουργίας 

..........................................xxxvii 

 

17. 3 Οί κρατήσείς της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαρίασμών καί 
πίστοποίήσεων, μπορεί να αντίκατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερίκά ή ολίκά, με 
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ίσόποση εγγυητίκή επίστολή. Οί εγγυήσείς αυτές περίορίζονταί κατά ποσοστό πέντε τοίς εκατό (5%) 
επί της αξίας των εργασίών που περίλαμβάνονταί στίς υποβεβλημένες στην υπηρεσία επίμετρήσείς. 
Η μείωση αποφασίζεταί από τη δίευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία 
συνοδεύεταί από είδίκό απολογίσμό των εργασίών των οποίων έχουν υποβληθεί οί επίμετρήσείς. xxxviii 

 

 Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οί εγγυητίκές επίστολές των άρθρων 15, 16 καί 17 εκδίδονταί από πίστωτίκά ή 
χρηματοδοτίκά ίδρύματα ή ασφαλίστίκές επίχείρήσείς κατά την έννοία των περίπτώσεων β΄ καί γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λείτουργούν νόμίμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οίκονομίκού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ καί έχουν, σύμφωνα με 
τίς ίσχύουσες δίατάξείς, το δίκαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονταί από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονταί με γραμμάτίο του Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοίχου χρηματίκού ποσού. xxxix  Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτίο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων, τα τοκομερίδία ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη δίάρκεία της εγγύησης επίστρέφονταί μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οίκονομίκό 
φορέα. 
 
 
17.Α.2 Οί εγγυητίκές επίστολές εκδίδονταί κατ’ επίλογή του οίκονομίκού φορέα/αναδόχου από ένα 
ή περίσσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   
 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxl.  
Άρθρο 18: Ημερομηνία καί ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγίσης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνxli ορίζεταί η 30/06/2022 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ, με 
παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016, και τεκμηρίωση της 
επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε 
απόφαση που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των  όρων του διαγωνισμού και αναφέρεται 
στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)] 
 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  30/06/2022, ημέρα 
Πέμπτη  και ώρα 13:00 

 

Αν, γία λόγους ανωτέρας βίας ή γία τεχνίκούς λόγους δεν δίενεργηθεί η αποσφράγίση κατά την ορίσθείσα 
ημέρα ή αν μέχρί τη μέρα αυτή δεν έχεί υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγίση καί η καταληκτίκή 
ημερομηνία αντίστοίχα μετατίθενταί σε οποίαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Η απόφαση αυτή κοίνοποίείταί  στους προσφέροντες, καί αναρτάταί στην ίστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον δίαθέτεί. Αν καί στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγίση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορίσθεί καί νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά 
τα λοίπά των δίατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που καί στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγίση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
δίεξάγεταί νέα δίαδίκασία σύναψης δημόσίας σύμβασης γία το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση 
όλων των δίατυπώσεων δημοσίότητας που προβλέπονταί στίς δίατάξείς του παρόντος 
(επαναληπτίκός δίαγωνίσμός, σύμφωνα με τίς δίατάξείς του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 
4412/2016). 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
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19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύεί τον συμμετέχοντα στον δίαγωνίσμό κατά τη δίάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, γία δίάστημα 10 (δέκα)  μηνώνxlii, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 

19.2 Προσφορά που ορίζεί χρόνο ίσχύος μίκρότερο από αυτόν που προβλέπεταί στο παρόν 
απορρίπτεταί ως μη κανονίκήxliii. 
 

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πρίν τη λήξη του χρόνου ίσχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη δίάρκεία ίσχύος της προσφοράς τους καί της εγγύησης 
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όρίο γία χρονίκό δίάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . Μετά 
από τη λήξη καί του παραπάνω ανώτατου χρονίκού ορίου παράτασης ίσχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της παρούσας δίαδίκασίας ανάθεσης ματαίώνονταί, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνεί, κατά περίπτωση, αίτίολογημένα, ότί η συνέχίση της δίαδίκασίας  εξυπηρετεί το δημόσίο 
συμφέρον, οπότε οί οίκονομίκοί φορείς που συμμετέχουν στη δίαδίκασία μπορούν να επίλέξουν να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πρίν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η δίαδίκασία  ανάθεσης συνεχίζεταί με όσους παρέτείναν τίς 
προσφορές τους καί αποκλείονταί οί λοίποί οίκονομίκοί φορείς.  
 
19.4 Αν λήξεί ο χρόνος ίσχύος των προσφορών καί δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναταί, με αίτίολογημένη απόφασή της, εφόσον  η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσίο συμφέρον, να ζητήσεί, εκ των υστέρων, από τους οίκονομίκούς φορείς που 
συμμετέχουν στη δίαδίκασία να παρατείνουν τον χρόνο ίσχύος της προσφοράς τους, καθώς καί της 
εγγύησης συμμετοχής, οπότε η δίαδίκασία συνεχίζεταί με τους οίκονομίκούς φορείς, οί οποίοί 
προέβησαν στίς ανωτέρω ενέργείες. 
 
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
Δεν απαίτείταί δημοσίευση της Πρόσκλησης ούτε περίληψης αυτής, όπως αναφέρεταί στο άρθρο 32 
παράγραφος 1 καί 2γ καί στο άρθρο 61 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με την επίφύλαξη των αναφερομένων 
στο άρθρο 38 του ίδίου νόμου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεταί βάσεί του κρίτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεταί από τη συμμετοχή βάσεί της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας καί πληροί τα κρίτήρία 
επίλογής των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δίκαίωμα συμμετοχής έχουν φυσίκά ή νομίκά πρόσωπα, ή ενώσείς αυτών xliv    που 
δραστηρίοποίούνταί στην κατηγορία έργου  οδοποιίας καί που είναί εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οίκονομίκού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψεί καί κυρώσεί τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσία 
σύμβαση καλύπτεταί από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 καί 7xlv καί τίς γενίκές σημείώσείς του σχετίκού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς καί 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου καί έχουν συνάψεί 
δίμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα δίαδίκασίών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσηςxlvi. 
 
21.2 Οίκονομίκός φορέας συμμετέχεί είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσηςxlvii, 
 
21.3 Οί ενώσείς οίκονομίκών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 καί 4 του άρθρου 19 καί 
των παρ. 1 (γ) καί (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαίτείταί από τίς εν λόγω ενώσείς να περίβληθούν συγκεκρίμένη νομίκή μορφή γία την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδείχθεί ανάδοχος η νομίκή της μορφή πρέπεί να είναί τέτοία 
που να εξασφαλίζεταί η ύπαρξη ενός καί μοναδίκού φορολογίκού μητρώου γία την ένωση (πχ 
κοίνοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οί μεμονωμένοί προσφέροντες πρέπεί να ίκανοποίούν όλα τα κρίτήρία ποίοτίκής επίλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οίκονομίκών φορέων, ίσχύουν τα εξής : 

- αναφορίκά με τίς απαίτήσείς του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπεί να ίκανοποίούνταί από 
κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορίκά με τίς απαίτήσείς του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπεί να είναί 
εγγεγραμμένο στο σχετίκό επαγγελματίκό μητρώο, σύμφωνα με τα είδίκότερα στο ως άνω άρθρο, 
τουλάχίστον σε μία από τίς κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαίτέρω, αθροίστίκά πρέπεί 
να καλύπτονταί όλες οί κατηγορίες του έργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα δίαδίκασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχεί στο πρόσωπό του (αν πρόκείταί γία μεμονωμένο φυσίκό ή νομίκό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (αν πρόκείταί περί ένωσης οίκονομίκών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περίπτώσεων: 
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22.A.1. Όταν υπάρχεί είς βάρος του αμετάκλητηxlviii καταδίκαστίκή απόφαση γία ένα από τα ακόλουθα  
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεταί στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσίο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, γία την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), καί τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποίνίκού Κώδίκα 
(εγκληματίκή οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεταί στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονταί υπάλληλοί των Ευρωπαϊκών Κοίνοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) καί στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσίο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, γία την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ίδίωτίκό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς καί όπως ορίζεταί στο εθνίκό δίκαίο του 
οίκονομίκού φορέα, καί τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολίτίκών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δίκαστίκών λείτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επίρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ίδίωτίκό τομέα) του Ποίνίκού Κώδίκα, 

γ) απάτη, είς βάρος των οίκονομίκών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοία των άρθρων 3 καί 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοίνοβουλίου καί του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετίκά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποίνίκού δίκαίου, της απάτης είς βάρος των οίκονομίκών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) καί τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολίτίκών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δίκαστίκών λείτουργών), 
242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (δίακεκρίμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογίστή), 386Β (απάτη σχετίκή με τίς επίχορηγήσείς), 390 (απίστία) του Ποίνίκού Κώδίκα 
καί των άρθρων 155 επ. του Εθνίκού Τελωνείακού Κώδίκα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονταί 
κατά των οίκονομίκών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονταί με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς καί τα εγκλήματα των άρθρων 23 (δίασυνορίακή απάτη σχετίκά με τον ΦΠΑ) καί 
24 (επίκουρίκές δίατάξείς γία την ποίνίκή προστασία των οίκονομίκών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατίκές δραστηρίότητες, όπως 
ορίζονταί, αντίστοίχως, στα άρθρα 3-4 καί 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοίνοβουλίου καί του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, γία την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καί 
την αντίκατάσταση της απόφασης-πλαίσίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου καί γία την τροποποίηση 
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθίκή αυτουργία ή συνέργεία ή 
απόπείρα δίάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονταί στο άρθρο 14 αυτής, καί τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α καί 187Β του Ποίνίκού Κώδίκα, καθώς καί τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονταί στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοίνοβουλίου καί του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετίκά με την πρόληψη της χρησίμοποίησης του χρηματοπίστωτίκού 
συστήματος γία τη νομίμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρίότητες ή γία τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονίσμού (ΕΕ) αρίθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοίνοβουλίου 
καί του Συμβουλίου, καί την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοίνοβουλίου καί του 
Συμβουλίου καί της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επίτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) καί τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 καί 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονταί στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοίνοβουλίου καί του Συμβουλίου της 5ης Απρίλίου 2011, γία την πρόληψη 
καί την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων καί γία την προστασία των θυμάτων της, καθώς καί γία 
την αντίκατάσταση της απόφασης-πλαίσίο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 
1), καί τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποίνίκού Κώδίκα (εμπορία ανθρώπων). Ο οίκονομίκός φορέας 
αποκλείεταί επίσης όταν το πρόσωπο είς βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδίκαστίκή 
απόφαση είναί μέλος του δίοίκητίκού, δίευθυντίκού ή εποπτίκού οργάνου του εν λόγω οίκονομίκού φορέα 
ή έχεί εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
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α) Στίς περίπτώσείς εταίρείών περίορίσμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπίκών εταίρείών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί 
Ιδίωτίκών Κεφαλαίουχίκών Εταίρείών ( Ι.Κ.Ε ), τους δίαχείρίστές. 

β) Στίς περίπτώσείς ανωνύμων εταίρείών (Α.Ε.) τον Δίευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Δίοίκητίκού 
Συμβουλίου, καθώς καί τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Δίοίκητίκού Συμβουλίου έχεί ανατεθεί το 
σύνολο της δίαχείρίσης καί εκπροσώπησης της εταίρείας. 
 
γ) Στίς περίπτώσείς των συνεταίρίσμών, τα μέλη του Δίοίκητίκού Συμβουλίου, ή 

δ) στίς υπόλοίπες περίπτώσείς νομίκών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμίμο  εκπρόσωποxlix. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχεί αθετήσεί τίς υποχρεώσείς του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή είσφορών 
κοίνωνίκής ασφάλίσης καί αυτό έχεί δίαπίστωθεί από δίκαστίκή ή δίοίκητίκή απόφαση με τελεσίδίκη καί 
δεσμευτίκή ίσχύ, σύμφωνα με δίατάξείς της χώρας όπου είναί εγκατεστημένος ή την εθνίκή νομοθεσία  
ή/καί  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξεί με τα κατάλληλα μέσα ότί ο προσφέρων έχεί αθετήσεί τίς 
υποχρεώσείς του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή είσφορών κοίνωνίκής ασφάλίσης. 

Αν ο προσφέρων είναί Έλληνας πολίτης ή έχεί την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οί υποχρεώσείς του 
που αφορούν τίς είσφορές κοίνωνίκής ασφάλίσης καλύπτουν, τόσο την κύρία, όσο καί την επίκουρίκή 
ασφάλίση. 

Οί υποχρεώσείς των περ. α’ καί β’ θεωρείταί ότί δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξίπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτίκό δίακανονίσμό που τηρείταί. 

Δεν αποκλείεταί ο προσφέρων, όταν έχεί εκπληρώσεί τίς υποχρεώσείς του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τίς είσφορές κοίνωνίκής ασφάλίσης που οφείλεί, συμπερίλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτίκό δίακανονίσμό γία την καταβολή 
τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτίκού κανονίσμούl 

 

22.A.3  α) Κατ’ εξαίρεση, γία τους πίο κάτω επίτακτίκούς λόγους δημόσίου συμφέροντος............li (όπως 
δημόσίας υγείας ή προστασίας του περίβάλλοντος, οί οποίοί συμπληρώνονταί από την αναθέτουσα αρχή 
) δεν εφαρμόζονταί οί παράγραφοί  22.A.1 καί 22.A.2. 

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

β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλείσμός είναί σαφώς δυσανάλογος, ίδίως όταν μόνο μίκρά ποσά των φόρων 
ή των είσφορών κοίνωνίκής ασφάλίσης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετίκά 
με το ακρίβές ποσό που οφείλεταί λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή είσφορών κοίνωνίκής ασφάλίσης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβεί 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφίο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πρίν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρμόζεταί lii η 
παράγραφος 22.Α.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
 

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

(α) έχεί αθετήσεί τίς υποχρεώσείς που προβλέπονταί στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονταί στίς δίαδίκασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    
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(β) εάν ο οίκονομίκός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχεί υπαχθεί σε δίαδίκασία  είδίκής εκκαθάρίσης ή 
τελεί υπό αναγκαστίκή δίαχείρίση από εκκαθαρίστή ή από το δίκαστήρίο ή έχεί υπαχθεί σε δίαδίκασία 
πτωχευτίκού συμβίβασμού ή έχεί αναστείλεί τίς επίχείρηματίκές του δραστηρίότητες ή έχεί υπαχθεί σε 
δίαδίκασία εξυγίανσης καί δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεταί σε οποίαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοία δίαδίκασία, προβλεπόμενη σε εθνίκές δίατάξείς νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείεί έναν οίκονομίκό φορέα, ο οποίος βρίσκεταί σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονταί στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότί η αναθέτουσα αρχή 
έχεί αποδείξεί ότί ο εν λόγω φορέας είναί σε θέση να εκτελέσεί τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τίς 
ίσχύουσες δίατάξείς καί τα μέτρα γία τη συνέχίση της επίχείρηματίκής του λείτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 
του ν. 4412/2016), liv 

(γ) εάν, με την επίφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποίνίκών 
κυρώσεων καί άλλων δίοίκητίκών συνεπείών, η αναθέτουσα αρχή δίαθέτεί επαρκώς εύλογες ενδείξείς 
που οδηγούν στο συμπέρασμα ότί ο οίκονομίκός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οίκονομίκούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνίσμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοία του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματίκά με άλλα, λίγότερο παρεμβατίκά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνίσμού από την πρότερη συμμετοχή των οίκονομίκών 
φορέων κατά την προετοίμασία της δίαδίκασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονταί στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λίγότερο παρεμβατίκά, μέσα, 

(στ) εάν ο οίκονομίκός φορέας έχεί επίδείξεί σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεία κατά την εκτέλεση 
ουσίώδους απαίτησης στο πλαίσίο προηγούμενης δημόσίας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημίώσείς ή άλλες παρόμοίες κυρώσείς, 

(ζ) εάν ο οίκονομίκός φορέας έχεί κρίθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά την 
παροχή των πληροφορίών που απαίτούνταί γία την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλείσμού ή 
την πλήρωση των κρίτηρίων επίλογής, έχεί αποκρύψεί τίς πληροφορίες αυτές ή δεν είναί σε θέση να 
προσκομίσεί τα δίκαίολογητίκά που απαίτούνταί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, περί 
Ευρωπαϊκού Ενίαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς καί του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν ο οίκονομίκός φορέας επίχείρησε να επηρεάσεί με αθέμίτο τρόπο τη δίαδίκασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσεί εμπίστευτίκές πληροφορίες που ενδέχεταί να του 
αποφέρουν αθέμίτο πλεονέκτημα στη δίαδίκασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχεί με απατηλό τρόπο 
παραπλανητίκές πληροφορίες που ενδέχεταί να επηρεάσουν ουσίωδώς τίς αποφάσείς που αφορούν τον 
αποκλείσμό, την επίλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οίκονομίκός φορέας έχεί δίαπράξεί σοβαρό επαγγελματίκό παράπτωμα, το οποίο θέτεί σε 
αμφίβολία την ακεραίότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεταί από τη συμμετοχή στη δίαδίκασία σύναψης δημόσίας σύμβασης (δίαγωνίσμό), 
οίκονομίκός φορέας εάν συντρέχουν οί προϋποθέσείς εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). lv 

Οί υποχρεώσείς της παρούσης αφορούν στίς ανώνυμες εταίρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς 
ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχίκό κεφάλαίο άλλου νομίκού προσώπου που υποβάλλεί 
προσφορά ή σε νομίκά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντίστοίχούν σε ανώνυμη εταίρεία. 
 
Εξαίρούνταί της υποχρέωσης αυτής:  

α) οί είσηγμένες στα χρηματίστήρία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανίσμού 
Οίκονομίκής Συνεργασίας καί Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταίρείες,  

β) οί εταίρείες, τα δίκαίώματα ψήφου των οποίων ελέγχονταί από μία ή περίσσότερες επίχείρήσείς 
επενδύσεων (investment firms), εταίρείες δίαχείρίσης κεφαλαίων/ενεργητίκού (asset/fund managers) ή 
εταίρείες δίαχείρίσης κεφαλαίων επίχείρηματίκών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 
προϋπόθεση ότί οί τελευταίες αυτές εταίρείες ελέγχουν, συνολίκά ποσοστό που υπερβαίνεί το εβδομήντα 
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πέντε τοίς εκατό (75%) των δίκαίωμάτων ψήφων καί είναί εποπτευόμενες από Επίτροπές 
Κεφαλαίαγοράς ή άλλες αρμόδίες χρηματοοίκονομίκές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ο.Ο.Σ.Α.lvi 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείεί οίκονομίκό φορέα σε οποίοδήποτε χρονίκό σημείο κατά τη δίάρκεία 
της δίαδίκασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδείκνύεταί ότί αυτός βρίσκεταί λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πρίν είτε κατά τη δίαδίκασία, σε μία από τίς περίπτώσείς των προηγούμενων 
παραγράφων. lvii  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.lviii 

 

22.Α.7. Οίκονομίκός φορέας που εμπίπτεί σε μία από τίς καταστάσείς που αναφέρονταί στίς 
παραγράφους 22.Α.1 καί 22.Α.4 lix , εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζεί στοίχεία lx 
προκείμένου να αποδείξεί ότί τα μέτρα που έλαβε επαρκούν γία να αποδείξουν την αξίοπίστία του, παρότί 
συντρέχεί ο σχετίκός λόγος αποκλείσμού. Γία τον σκοπό αυτόν, ο οίκονομίκός φορέας αποδείκνύεί ότί έχεί 
καταβάλεί ή έχεί δεσμευθεί να καταβάλεί αποζημίωση γία ζημίες που προκλήθηκαν από το ποίνίκό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότί έχεί δίευκρίνίσεί τα γεγονότα καί τίς περίστάσείς με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τίς ερευνητίκές αρχές, καί έχεί λάβεί συγκεκρίμένα τεχνίκά καί οργανωτίκά 
μέτρα, καθώς καί μέτρα σε επίπεδο προσωπίκού κατάλληλα γία την αποφυγή περαίτέρω ποίνίκών 
αδίκημάτων ή παραπτωμάτων. lxi  Τα μέτρα που λαμβάνονταί από τους οίκονομίκούς φορείς 
αξίολογούνταί σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα καί τίς ίδίαίτερες περίστάσείς του ποίνίκού αδίκήματος 
ή του παραπτώματος. Εάν τα στοίχεία κρίθούν επαρκή, ο εν λόγω οίκονομίκός φορέας δεν αποκλείεταί 
από τη δίαδίκασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κρίθούν ανεπαρκή, γνωστοποίείταί στον οίκονομίκό 
φορέα το σκεπτίκό της απόφασης αυτής. Οίκονομίκός φορέας που έχεί αποκλείστεί, σύμφωνα με τίς 
κείμενες δίατάξείς, με τελεσίδίκη απόφαση, από τη συμμετοχή σε δίαδίκασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνεί χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλείσμού που ορίζεταί στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση γία την δίαπίστωση της επάρκείας ή μη των επανορθωτίκών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεταί σύμφωνα με τα ορίζόμενα στίς παρ. 8 καί 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. lxii 

 
22.Α.9. Οίκονομίκός φορέας, σε βάρος του οποίου έχεί επίβληθεί η κύρωση του ορίζόντίου αποκλείσμού 
σύμφωνα με τίς κείμενες δίατάξείς, καί γία το χρονίκό δίάστημα που αυτή ορίζεί αποκλείεταί από την 
παρούσα δίαδίκασία σύναψης της σύμβασης. 
 

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

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα γία την άσκηση της επαγγελματίκής δραστηρίότητας, απαίτείταί  οί 
οίκονομίκοί φορείς να είναί εγγεγραμμένοί στο σχετίκό επαγγελματίκό μητρώο που τηρείταί στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Είδίκά οί προσφέροντες που είναί εγκατεστημένοί στην Ελλάδα απαίτείταί να είναί 
εγγεγραμμένοί στο Μητρώο Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) γία το χρονίκό δίάστημα που 
εξακολουθούν να ίσχύουν οί μεταβατίκές δίατάξείς του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο 
Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων Δημόσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ίσχύος του τελευταίου ή στα 
Μητρώα Περίφερείακών Ενοτήτωνlxiv, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της 
παρούσας lxv . Οί προσφέροντες που είναί εγκατεστημένοί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαίτείταί να είναί εγγεγραμμένοί στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxvi 

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

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

Σε περίπτωση ένωσης οίκονομίκών φορέων, οί παραπάνω ελάχίστες απαίτήσείς καλύπτονταί αθροίστίκά 
από τα μέλη της ένωσης.  

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα τουλάχιστον μέλος 
της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότηταςlxvii.] 
 

Είδίκά οί εργοληπτίκές επίχείρήσείς που είναί εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, γία το χρονίκό δίάστημα που 
εξακολουθούν να ίσχύουν οί μεταβατίκές δίατάξείς του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπεί να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επίτρεπτά όρία ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβίκών συμβάσεων, σύμφωνα 
με τα είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ίσχύεί. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατίκών δίατάξεων καί την πλήρη έναρξη ίσχύος του π.δ 71/2019, οί 
εργοληπτίκές επίχείρήσείς που είναί εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπεί να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επίτρεπτά όρία ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβίκών συμβάσεων, σύμφωνα με τα είδίκότερα 
ορίζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxviii 

Οί οίκονομίκοί φορείς απαίτείταί να δίαθέτουν, κατ’ ελάχίστο την παρακάτω τεχνίκή στελέχωση: 

γία την κατηγορία έργων Οδοποιίας: 1 τεχνίκό ΜΕΚ Β βαθμίδας ή 2 τεχνίκούς ΜΕΚ Α βαθμίδας 

- γία ΜΕΚ Β βαθμίδας:  
- τεχνίκό υπάλληλο ή τεχνίκούς υπαλλήλους (δίπλωματούχους ανώτατου εκπαίδευτίκού 
ίδρύματος της ημεδαπής ή ίσότίμης σχολής της αλλοδαπής) με συνολίκή απασχόληση 
τουλάχίστον 6 έτη στην κατασκευή, 12 έτη επίβλεψη 
- τεχνίκό υπάλληλο ή τεχνίκούς υπαλλήλους (πτυχίούχοί τεχνίκής σχολής της ημεδαπής ή 
ίσότίμης σχολής της αλλοδαπής) με συνολίκή απασχόληση τουλάχίστον 8,5 έτη στην 
κατασκευή, 17 έτη επίβλεψη 

- γία ΜΕΚ Α βαθμίδας:  
- τεχνίκό υπάλληλο ή τεχνίκούς υπαλλήλους (δίπλωματούχους ανώτατου εκπαίδευτίκού 
ίδρύματος της ημεδαπής ή ίσότίμης σχολής της αλλοδαπής) με συνολίκή απασχόληση 
τουλάχίστον 3 έτη στην κατασκευή, 6 έτη επίβλεψη 
- τεχνίκό υπάλληλο ή τεχνίκούς υπαλλήλους (πτυχίούχοί τεχνίκής σχολής της ημεδαπής ή 
ίσότίμης σχολής της αλλοδαπής) με συνολίκή απασχόληση τουλάχίστον 5 έτη στην 
κατασκευή, 10 έτη επίβλεψη 

Σε περίπτωση ένωσης οίκονομίκών φορέων, οί παραπάνω ελάχίστες απαίτήσείς καλύπτονταί αθροίστίκά 
από τα μέλη της ένωσης.  

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας lxix , ήτοι από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότηταςlxx.] 

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν 
των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων 
μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν 
προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 
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Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή 
προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι 
απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το 
αντικείμενό της.lxxi] 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxii 

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

[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης να 
αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων]. 

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

Όσον αφορά τα κρίτήρία της οίκονομίκής καί χρηματοοίκονομίκής επάρκείας καί τα κρίτήρία σχετίκά με 
την τεχνίκή καί επαγγελματίκή ίκανότητα, ένας οίκονομίκός φορέας μπορεί, να στηρίζεταί στίς 
ίκανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομίκής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδείκνύουν ότί θα έχουν στη δίάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμίση της σχετίκής 
δέσμευσης των φορέων στην ίκανότητα των οποίων στηρίζονταί. 

Όσον αφορά τα κρίτήρία που σχετίζονταί με τους τίτλους σπουδών καί τα επαγγελματίκά προσόντα που 
ορίζονταί στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
ή με την σχετίκή επαγγελματίκή εμπείρία, οί οίκονομίκοί φορείς, μπορούν να βασίζονταί στίς ίκανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οί τελευταίοί θα εκτελέσουν τίς εργασίες ή τίς υπηρεσίες γία τίς οποίες 
απαίτούνταί οί συγκεκρίμένες ίκανότητες. 

Όταν ο οίκονομίκός φορέας στηρίζεταί στίς ίκανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κρίτήρία που 
σχετίζονταί με την οίκονομίκή καί χρηματοοίκονομίκή επάρκεία, ο οίκονομίκός φορέας καί αυτοί οί 
φορείς είναί από κοίνού υπεύθυνοίlxxiii γία την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οίκονομίκών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεταί στίς ίκανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (γία τα κρίτήρία της οίκονομίκής καί χρηματοοίκονομίκής 
επάρκείας καί τα κρίτήρία σχετίκά με την τεχνίκή καί επαγγελματίκή ίκανότητα). 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχεί, σύμφωνα με τα ορίζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οί φορείς, στίς 
ίκανότητες των οποίων προτίθεταί να στηρίχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετίκά κρίτήρία επίλογής 
καί, εάν συντρέχουν λόγοί αποκλείσμού κατά τα ορίζόμενα στην παρούσα δίακήρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαίτεί από τον οίκονομίκό φορέα να αντίκαταστήσεί έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετίκό κρίτήρίο επίλογής ή γία τον οποίο συντρέχουν οί λόγοί αποκλείσμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας. 
 
Η αντίκατάσταση του φορέα, στίς ίκανότητες του οποίου στηρίζεταί ο οίκονομίκός φορέας που δεν 
πληροί σχετίκό κρίτήρίο επίλογής  ή γία τον οποίον συντρέχουν λόγοί αποκλείσμού της παρούσας, γίνεταί 
κατόπίν πρόσκλησης προς τον οίκονομίκό φορέα, εντός τρίάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
κοίνοποίησης της πρόσκλησης στον οίκονομίκό φορέα, γία κάθε τρίτο στίς ίκανότητες του οποίου 
στηρίζεταί, στο πλαίσίο της παρούσας δίαδίκασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο 
αντίκαθίσταταί ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επίτρέπεταί να αντίκατασταθεί εκ νέου. 
 

Η εκτέλεση των ......lxxiv γίνεταί υποχρεωτίκά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεταί από 
ένωση οίκονομίκών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οί οίκονομίκοί φορείς υποβάλλουν επί ποίνή αποκλείσμού όλα τα 
δίκαίολογητίκά που αναφέρονταί ακολούθως στα άρθρα 23.2 έως 23.7.  

Ως εκπρόσωπος του οίκονομίκού φορέα, γία την εφαρμογή του παρόντος, νοείταί ο νόμίμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτεί από το ίσχύον καταστατίκό ή το πρακτίκό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσίοδοτημένο φυσίκό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οίκονομίκό φορέα γία δίαδίκασίες σύναψης συμβάσεων ή γία τη συγκεκρίμένη δίαδίκασία σύναψης 
σύμβασης. 

Στην περί πτωση που προσφε ρων οίκονομίκο ς φορε ας δηλω νεί την προ θεση  του γία ανα θεση 
υπεργολαβί ας, υποβα λλεί μαζί  με τα δίκα  δίκαίολογητίκα  καί τα δίκαίολογητίκα  του υπεργολα βου. 
 

23. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δίκαίωμα συμμετοχής καί οί όροί καί προϋποθέσείς συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 καί 22 
της παρούσας, κρίνονταί κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δίκαίολογητίκών 
(στην παρούσα πρόσκληση ταυτίζονταί), σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) καί κατά τη σύναψη της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας.  

Όλα τα αποδείκτίκά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.7 της παρούσας, υποβάλλονταί, σύμφωνα με τίς 
δίατάξείς του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκά τα αποδείκτίκά τα οποία αποτελούν ίδίωτίκά έγγραφα, μπορεί 
να γίνονταί αποδεκτά καί σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεταί υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαίώνεταί η ακρίβείά τους. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρίνός ανάδοχος, κατόπίν σχετίκής ηλεκτρονίκής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλεί τα ακόλουθα δίκαίολογητίκά, κατά τα είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσαςlxxv: 

Γία την απόδείξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλείσμού του άρθρου 22Α, ο προσωρίνός ανάδοχος 
υποβάλλεί  αντίστοίχα τα παρακάτω δίκαίολογητίκά: 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψεί αυτού, ίσοδύναμου εγγράφου που εκδίδεταί από 
αρμόδία δίκαστίκή ή δίοίκητίκή αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναί 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οίκονομίκός φορέας, από το οποίο προκύπτεί ότί πληρούνταί αυτές οί 
προϋποθέσείς, που να έχεί εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν από την υποβολή του lxxvi . Η υποχρέωση 
προσκόμίσης του ως άνω αποσπάσματος αφορά καί τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  
της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστοποίητίκό που εκδίδεταί από την αρμόδία αρχή του 
οίκείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότί έχουν εκπληρωθεί οί υποχρεώσείς του οίκονομίκού φορέα, 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) καί στην καταβολή των είσφορών 
κοίνωνίκής ασφάλίσης (ασφαλιστική ενημερότητα) lxxvii , σύμφωνα με την ίσχύουσα νομοθεσία του 
κράτους εγκατάστασης ή την ελληνίκή νομοθεσία αντίστοίχα, που να είναί εν ίσχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεταί σε αυτό χρόνος ίσχύος, που να έχεί εκδοθεί 
έως τρείς (3) μήνες πρίν από την υποβολή τουlxxviii. 

Γία τους προσφέροντες που είναί εγκατεστημένοί ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετίκά 
δίκαίολογητίκά που υποβάλλονταί είναί: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεταί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γία τον οίκονομίκό φορέα καί γία τίς κοίνοπραξίες στίς οποίες συμμετέχεί γία τα 
δημόσία έργα που είναί σε εξέλίξη. Οί αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωσηlxxix περί 
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του ότί δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοία 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετίκό αποδείκτίκό της  Α.Α.Δ.Ε. 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 
4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 
4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά 
αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]lxxx 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα 
βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεταί από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλίστίκή 
ενημερότητα καλύπτεί τίς ασφαλίστίκές υποχρεώσείς του προσφέροντος οίκονομίκού φορέα α) ως 
φυσίκό ή νομίκό πρόσωπο γία το προσωπίκό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) γία έργα που εκτελεί 
μόνος του ή σε κοίνοπραξία καθώς καί γ)  γία τα στελέχη-μηχανίκούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εργοληπτίκής επίχείρησης καί που έχουν υποχρέωση ασφάλίσης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –
ΤΜΕΔΕ). Οί εγκατεστημένοί στην Ελλάδα οίκονομίκοί φορείς υποβάλλουν αποδείκτίκό ασφαλίστίκής 
ενημερότητας (κύρίας καί επίκουρίκής ασφάλίσης) γία το προσωπίκό τους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. Δεν αποτελούν απόδείξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταίρίας, αποδείκτίκά 
ασφαλίστίκής ενημερότητας  των φυσίκών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταίρίας ως 
εταίροί. Οί αλλοδαποί προσφέροντες (φυσίκά καί νομίκά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδείκτίκά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότί δεν απασχολούν προσωπίκό, γία το οποίο 
υπάρχεί υποχρέωση ασφάλίσης σε ημεδαπούς ασφαλίστίκούς οργανίσμούς. Αν απασχολούν τέτοίο 
προσωπίκό, πρέπεί να υποβάλλουν σχετίκό αποδείκτίκό ασφαλίστίκής ενημερότητας εκδίδόμενο από τον 
eΕΦΚΑ.  

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη 
διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. Σε αυτήν την 
περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν 
έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότί δεν έχεί εκδοθεί δίκαστίκή ή δίοίκητίκή απόφαση με 
τελεσίδίκη καί δεσμευτίκή ίσχύ γία την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή είσφορών κοίνωνίκής ασφάλίσης.  

 
(γ) γία την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 lxxxi : πίστοποίητίκό που εκδίδεταί από την αρμόδία 
δίκαστίκή ή δίοίκητίκή αρχή του οίκείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχεί εκδοθεί έως τρείς (3) 
μήνες πρίν από την υποβολή τουlxxxii.  
 
Γία τους οίκονομίκούς φορείς που είναί εγκαταστημένοί ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»lxxxiii, με το οποίο βεβαίώνεταί ότί δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτίκό συμβίβασμό, αναγκαστίκή δίαχείρίση, δεν έχουν υπαχθεί σε δίαδίκασία 
εξυγίανσης  καθώς καί  ότί το νομίκό πρόσωπο δεν έχεί τεθεί υπό εκκαθάρίση με δίκαστίκή απόφαση. Το 
εν λόγω πίστοποίητίκό εκδίδεταί από το αρμόδίο πρωτοδίκείο της έδρας του οίκονομίκού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.σύμφωνα με τίς κείμενες δίατάξείς, ως κάθε φορά 
ίσχύουν.  Τα φυσίκά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πίστοποίητίκό περί μη θέσης σε εκκαθάρίση.  
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γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονταί στο taxisnet,  από την οποία να 
προκύπτεί η μη αναστολή της επίχείρηματίκής δραστηρίότητάς τους. 

 
Προκείμένου γία τα σωματεία καί τους συνεταίρίσμούς, το Ενίαίο Πίστοποίητίκό Δίκαστίκής 
Φερεγγυότητας εκδίδεταί γία τα σωματεία από το αρμόδίο Πρωτοδίκείο, καί γία τους συνεταίρίσμούς γία 
το χρονίκό δίάστημα έως τίς 31.12.2019 από το Είρηνοδίκείο καί μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδεί τα υπό των περ. (α), (β) καί (γ) πίστοποίητίκά ή όπου τα 
πίστοποίητίκά αυτά δεν καλύπτουν όλες τίς περίπτώσείς υπό  1 καί 2 καί 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πίστοποίητίκό μπορεί να αντίκαθίσταταί από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στίς 
χώρες όπου δεν προβλέπεταί ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδίαφερομένου ενώπίον 
αρμόδίας δίκαστίκής ή δίοίκητίκής αρχής, συμβολαίογράφου ή αρμόδίου επαγγελματίκού ή εμπορίκού 
οργανίσμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναί εγκατεστημένος ο 
οίκονομίκός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οί αρμόδίες δημόσίες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεταί ότί 
δεν εκδίδονταί τα έγγραφα ή τα  πίστοποίητίκά της παρούσας παραγράφου ή ότί τα έγγραφα ή τα  
πίστοποίητίκά αυτά δεν καλύπτουν όλες τίς περίπτώσείς που αναφέρονταί στα υπό  1 καί 2 καί 4 (β) του 
άρθρου 22 Α της παρούσας  

Οί επίσημες δηλώσείς καθίστανταί δίαθέσίμες μέσω του επίγραμμίκού αποθετηρίου πίστοποίητίκών (e-

Certis) lxxxiv του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Γία τίς λοίπές περίπτώσείς της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxv, υποβάλλεταί υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότί δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οί ορίζόμενοί λόγοί αποκλείσμούlxxxvi. 

Είδίκά γία την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 lxxxvii , γία τίς εργοληπτίκές 
επίχείρήσείς που είναί εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονταί πίστοποίητίκά χορηγούμενα από τα 
αρμόδία επίμελητήρία καί φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεταί στη με αρίθ. 
Δ15/οίκ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ίσχύεί, από τα οποία 
αποδείκνύεταί ότί τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτίκή επίχείρηση, 
δεν έχουν δίαπράξεί σοβαρό επαγγελματίκό παράπτωμα. 

Μετά τη λήξη ίσχύος των μεταβατίκών δίατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 καί την πλήρη έναρξη 
ίσχύος των δίατάξεών του τελευταίου, γία τίς εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτίκές επίχείρήσείς, 
η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλείσμού περί σοβαρού επαγγελματίκού παραπτώματος, 
αποδείκνύεταί με την υποβολή του πίστοποίητίκού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω μητρώου που συνίστά 
επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα είδίκότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ως άνω π.δ. 

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

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται) 

Γία την απόδείξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλείσμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονταί, εφόσον ο προσωρίνός ανάδοχος είναί ανώνυμη εταίρία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών lxxxviii, εφόσον ο προσωρίνός ανάδοχος είναί ανώνυμη 
εταίρία ή νομίκό πρόσωπο στη μετοχίκή σύνθεση του οποίου συμμετέχεί ανώνυμη εταίρεία ή νομίκό 
πρόσωπο της αλλοδαπής  που αντίστοίχεί σε ανώνυμη εταίρεία lxxxix  (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Γία την απόδείξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστίκοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδίου άρθρου, γία την απόδείξη του ελέγχου δίκαίωμάτων 
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταίρείας καί, εάν αυτή είναί δίαφορετίκή του προσωρίνού 
αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στίς οποίες αναφέρονταί οί επίχείρήσείς 
επενδύσεων, οί εταίρείες δίαχείρίσης κεφαλαίων/ενεργητίκού ή κεφαλαίων επίχείρηματίκών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση καί το συνολίκό ποσοστό των δίκαίωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταίρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

ΑΔΑ: ΨΤ3ΦΩΨ3-ΣΥΠ



36 

 

βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου 
εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  22.Α.5. xc 
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πίστοποίητίκό ΓΕΜΗ, από το οποίο να προκύπτεί ότί οί μετοχές είναί ονομαστίκές που να έχεί εκδοθεί 
έως τρίάντα (30) εργάσίμες ημέρες πρίν από την υποβολή του.xci 
- Αναλυτίκή κατάσταση με τα στοίχεία των μετόχων της εταίρείας καί τον αρίθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγίο), όπως τα στοίχεία αυτά είναί καταχωρημένα στο βίβλίο μετόχων της εταίρείας, το 
πολύ τρίάντα (30) εργάσίμες ημέρες  πρίν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Είδίκότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομίζουν μόνο την αναλυτίκή κατάσταση με τα στοίχεία των μετόχων της εταίρείας καί τον αρίθμό 
των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγίο), όπως τα στοίχεία αυτά είναί καταχωρημένα στο βίβλίο 
μετόχων της εταίρείας, το πολύ τρίάντα (30) εργάσίμες ημέρες πρίν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς καθώς η απαίτηση γία την υποβολή του πίστοποίητίκού από το οποίο να προκύπτεί ότί οί 
μετοχές είναί ονομαστίκές, καλύπτεταί σύμφωνα με τα ορίζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες 
εταιρείες εφόσον,κατά το δίκαίο της έδρας τους, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πίστοποίητίκό αρμόδίας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτεί ότί οί μετοχές 

είναί ονομαστίκές, 
ii) αναλυτίκή κατάσταση μετόχων, με αρίθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοίχεία 

αυτά είναί καταχωρημένα στο βίβλίο μετόχων της εταίρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσίμες μέρες 
πρίν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοίχείο από το οποίο να προκύπτεί η ονομαστίκοποίηση μέχρί φυσίκού προσώπου 
των μετοχών, που έχεί συντελεστεί τίς τελευταίες 30 (τρίάντα) εργάσίμες ημέρες πρίν την υποβολής της 
προσφοράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστίκοποίησης των μετοχών από αρμόδία αρχή, εφόσον 

υπάρχεί σχετίκή πρόβλεψη, δίαφορετίκά προσκομίζεταί υπεύθυνη δήλωση του δίαγωνίζόμενου, 
ii) έγκυρη καί ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχίστον 1% των μετοχών 

ή δίκαίωμάτων ψήφου, 
iii) εάν δεν τηρείταί τέτοία κατάσταση, προσκομίζεταί σχετίκή κατάσταση προσώπων, που 

κατέχουν τουλάχίστον ένα τοίς εκατό (1%) των μετοχών ή δίκαίωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενίκή Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναί γνωστά στην εταίρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταίρεία αίτίολογεί τους λόγους που δεν είναί γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν 
δίαθέτεί δίακρίτίκή ευχέρεία κατά την κρίση της αίτίολογίας αυτής. Εναπόκείταί στην αναθέτουσα αρχή 
να αποδείξεί τη δυνατότητα της εταίρείας να υποβάλλεί την προαναφερόμενη κατάσταση, δίαφορετίκά η 
μη υποβολή της σχετίκής κατάστασης δεν επίφέρεί έννομες συνέπείες σε βάρος της εταίρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπεί να είναί επίκυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδία αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου καί να συνοδεύονταί από επίσημη μετάφραση στην ελληνίκή. 
       
Ελλείψείς στα δίκαίολογητίκά ονομαστίκοποίησης των μετοχών συμπληρώνονταί, κατά το άρθρο 9 της 
παρούσας. 

Περαίτέρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεταί η υπεύθυνη δήλωση της κοίνής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης καί Επίκρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη σύμφωνα με το 
άρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 
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(ζ) Γία την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας δίακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότί δεν έχεί εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλείσμού. 

 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα γία την άσκηση της επαγγελματίκής δραστηρίότητας, οί 
προσφέροντες που είναί εγκατεστημένοί στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρί 
τη λήξη της μεταβατίκής περίόδου ίσχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, καί από την πλήρη 
έναρξη ίσχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτίκών 
Επίχείρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) xcii , ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περίφερείακών 
Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 
 
(β) Οί προσφέροντες που είναί εγκατεστημένοί σε λοίπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τίς δηλώσείς καί πίστοποίητίκά που περίγράφονταί στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οί προσφέροντες που είναί εγκατεστημένοί σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οίκονομίκού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψεί καί κυρώσεί τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσία σύμβαση καλύπτεταί από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 καί 7 καί τίς γενίκές σημείώσείς του 
σχετίκού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη  περίπτωση καί έχουν συνάψεί δίμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα δίαδίκασίών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πίστοποίητίκό αντίστοίχου 
επαγγελματίκού ή εμπορίκού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοίο μητρώο, το έγγραφο 
ή το πίστοποίητίκό μπορεί να αντίκαθίσταταί από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στίς χώρες 
όπου δεν προβλέπεταί ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδίαφερομένου ενώπίον αρμόδίας 
δίκαστίκής ή δίοίκητίκής αρχής, συμβολαίογράφου ή αρμόδίου επαγγελματίκού ή εμπορίκού οργανίσμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναί εγκατεστημένος ο οίκονομίκός φορέας, ότί δεν τηρείταί 
τέτοίο μητρώο καί ότί ασκεί τη δραστηρίότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
 Τα ως άνω δίκαίολογητίκά υπό α), β) καί γ) γίνονταί αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρίάντα (30) 
εργάσίμες ημέρες πρίν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τίς είδίκότερες δίατάξείς έκδοσης 
αυτών προβλέπεταί συγκεκρίμένος χρόνος ίσχύος καί είναί σε ίσχύ κατά την υποβολή τουςxciii 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οίκονομίκή καί χρηματοοίκονομίκή επάρκεία των οίκονομίκών φορέων αποδείκνύεταί: 
 
(α) γία τίς εγγεγραμμένες εργοληπτίκές επίχείρήσείς στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήρίο των πληροφορίών που 

περίέχεί κατηγορία έργου  Οδοποιίας (A2 τάξης και άνω), μέχρί τη λήξη της μεταβατίκής 
περίόδου ίσχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, καί από την πλήρη έναρξη ίσχύος 
του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οί απαίτήσείς του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονταί  από την ως άνω  
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περίσσότερων από τα αποδείκτίκά μέσα που 
προβλέπονταί στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκά μέσα γία τα κρίτήρία επίλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεταί γία την απόδείξη μόνο ορίσμένων 
απαίτήσεων οίκονομίκής καί χρηματοοίκονομίκής επάρκείας του άρθρου 22.Γ, ενώ γία την απόδείξη των 
λοίπών απαίτήσεων μπορούν να προσκομίζονταί  ένα ή περίσσότερα από τα αποδείκτίκά μέσα που 
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προβλέπονταί στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τίθέμενη στο άρθρο 
22.Γ απαίτηση. 
 
Είδίκά, γία την απόδείξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επίτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβίκών συμβάσεων: 
 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ίσχύεί, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσίο κοίνοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) καί αναφορά γία το ανεκτέλεστο υπόλοίπο ανά έργο καί το συνολίκό 
ανεκτέλεστο, γία τα έργα που είναί υπό εξέλίξη καί δεν συμπερίλαμβάνονταί στην ενημερότητα 
πτυχίου ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρίνού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσίο κοίνοπραξίας ή 
υπεργολαβίας) καί αναφορά γία το ανεκτέλεστο υπόλοίπο ανά έργο καί το συνολίκό 
ανεκτέλεστο, γία τίς εργοληπτίκές επίχείρήσείς που δεν δίαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά 
τίς κείμενες δίατάξείς.  

 
 
Είδίκά γία τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περίφερείακών Ενοτήτων,  οί απαίτήσείς του άρθρου 22.Γ 
αποδείκνύονταί με την υποβολή ενός ή περίσσότερων από τα αποδείκτίκά μέσα που προβλέπονταί στο 
Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκά μέσα γία τα κρίτήρία επίλογής) του Προσαρτήματος Α του 
ν. 4412/2016. 
  
(β) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορείς που είναί εγγεγραμμένοί σε επίσημους καταλόγους ή δίαθέτουν 
πίστοποίητίκό από οργανίσμούς πίστοποίησης που συμμορφώνονταί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πίστοποίησης, κατά την έννοία του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στίς αναθέτουσες αρχές πίστοποίητίκό εγγραφής εκδίδόμενο από την αρμόδία αρχή ή 
το πίστοποίητίκό που εκδίδεταί από τον αρμόδίο οργανίσμό πίστοποίησης, κατά τα ορίζόμενα στο άρθρο 
83 ν. 4412/2016 καί στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορείς που δεν είναί εγγεγραμμένοί σε επίσημους καταλόγους ή δίαθέτουν 
πίστοποίητίκό από οργανίσμούς πίστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δίκαίολογητίκά ένα ή 
περίσσότερα από τα αποδείκτίκά μέσα που προβλέπονταί στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 
4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνίκή καί επαγγελματίκή ίκανότητα των οίκονομίκών φορέων αποδείκνύεταί:  
 
(α) γία τίς εγγεγραμμένες εργοληπτίκές επίχείρήσείς στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήρίο των πληροφορίών που 

περίέχεί κατηγορία έργου  Οδοποιίας (A2 τάξης και άνω),  μέχρί τη λήξη της μεταβατίκής 
περίόδου ίσχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, καί από την πλήρη έναρξη ίσχύος 
του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οί απαίτήσείς του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονταί από την ως 
άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περίσσότερων από τα αποδείκτίκά 
μέσα που προβλέπονταί στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκά μέσα γία τα 
κρίτήρία επίλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τίθέμενη στο 
άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεταί γία την απόδείξη μόνο ορίσμένων 
απαίτήσεων τεχνίκής καί επαγγελματίκής ίκανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ γία την απόδείξη των λοίπών 
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απαίτήσεων μπορούν να προσκομίζονταί  ένα ή περίσσότερα από τα αποδείκτίκά μέσα που προβλέπονταί 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Είδίκά γία τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περίφερείακών Ενοτήτων,   οί απαίτήσείς του άρθρου 22.Δ 
αποδείκνύονταί με την υποβολή ενός ή περίσσότερων από τα αποδείκτίκά μέσα που προβλέπονταί στο 
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδείκτίκά μέσα γία τα κρίτήρία επίλογής) του Προσαρτήματος Α του 
ν. 4412/2016. 
  
(β) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορείς που είναί εγγεγραμμένοί σε επίσημους καταλόγους ή 
δίαθέτουν πίστοποίητίκό από οργανίσμούς πίστοποίησης που συμμορφώνονταί με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πίστοποίησης, κατά την έννοία του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στίς αναθέτουσες αρχές πίστοποίητίκό εγγραφής εκδίδόμενο 
από την αρμόδία αρχή ή το πίστοποίητίκό που εκδίδεταί από τον αρμόδίο οργανίσμό πίστοποίησης, 
κατά τα ορίζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .  
 
(γ) Οί αλλοδαποί οίκονομίκοί φορείς που δεν είναί εγγεγραμμένοί σε επίσημους καταλόγους ή δίαθέτουν 
πίστοποίητίκό από οργανίσμούς πίστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δίκαίολογητίκά ένα ή 
περίσσότερα από τα αποδείκτίκά μέσα που προβλέπονταί στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 
4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.xciv 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Εxcv 
 
................................................................................................................................................ 
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης). 
 
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζεί ίσοδύναμα πίστοποίητίκά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
δίαπίστευμένους από ίσοδύναμους Οργανίσμούς δίαπίστευσης, εδρεύοντες καί σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνεί δεκτά άλλα αποδείκτίκά στοίχεία γία ίσοδύναμα μέτρα δίασφάλίσης ποίότητας, εφόσον ο 
ενδίαφερόμενος οίκονομίκός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσεί τα εν λόγω πίστοποίητίκά 
εντός των σχετίκών προθεσμίών γία λόγους γία τους οποίους δεν ευθύνεταί ο ίδίος, υπό την προϋπόθεση 
ότί ο οίκονομίκός φορέας αποδείκνύεί ότί τα προτείνόμενα μέτρα δίασφάλίσης ποίότητας ή 
περίβαλλοντίκής δίαχείρίσης πληρούν τα απαίτούμενα πρότυπα. 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομίκού προσώπου, υποβάλλονταί ηλεκτρονίκά, τα νομίμοποίητίκά έγγραφα από τα οποία 
προκύπτεί η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου καί τα οποία πρέπεί να έχουν εκδοθεί έως 
τρίάντα (30) εργάσίμες ημέρες πρίν από την υποβολή τουςxcvi , εκτός αν σύμφωνα με τίς είδίκότερες 
δίατάξείς αυτών φέρουν συγκεκρίμένο χρόνο ίσχύος  
 
Είδίκότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στίς περίπτώσείς που ο οίκονομίκός φορέας είναί νομικό πρόσωπο καί εγγράφεταί υποχρεωτίκά ή 
προαίρετίκά στο ΓΕΜΗ καί δηλώνεί την εκπροσώπηση καί τίς μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:xcvii 
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α) γία την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του xcviii.   
 
β) Γία την απόδείξη της νόμίμης σύστασης καί των μεταβολών του νομίκού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπεί να έχεί εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πρίν από την 
υποβολή του. 
 
2) Στίς λοίπές περίπτώσείς τα, κατά περίπτωση, νομίμοποίητίκά έγγραφα σύστασης καί νόμίμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατίκά, πίστοποίητίκά μεταβολών, αντίστοίχα ΦΕΚ, αποφάσείς 
συγκρότησης οργάνων δίοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομίκή μορφή του οίκονομίκού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμίμου εκπροσώπου ότί εξακολουθούν να ίσχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που γία τη δίενέργεία της παρούσας δίαδίκασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονταί στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεταί επίπλέον απόφαση- 
πρακτίκό του αρμοδίου καταστατίκού οργάνου δίοίκησης του νομίκού προσώπου  χορηγήθηκαν οί 
σχετίκές εξουσίες.  
 
Β. Οί αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδείκτίκά έγγραφα, καί εφόσον δεν προβλέπονταί, υπεύθυνη δήλωση  του νόμίμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδείκνύονταί τα ανωτέρω ως προς τη νόμίμη σύσταση, μεταβολές καί 
εκπροσώπηση του οίκονομίκού φορέα. 
Οί ως άνω υπεύθυνες δηλώσείς γίνονταί αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοίνοποίηση της 
πρόσκλησης γία την υποβολή των δίκαίολογητίκών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπεί να προκύπτουν η νόμίμη σύσταση  του οίκονομίκού φορέα, όλες οί 
σχετίκές τροποποίήσείς των καταστατίκών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύεί/ουν νόμίμα την εταίρία 
κατά την ημερομηνία δίενέργείας του δίαγωνίσμού (νόμίμος εκπρόσωπος, δίκαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοί, στους οποίους έχεί χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς καί η θητεία του/των ή/καί 
των μελών του οργάνου δίοίκησης/ νόμίμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οί ενώσείς οίκονομίκών φορέων που υποβάλλουν κοίνή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δίκαίολογητίκά, γία κάθε οίκονομίκό φορέα που συμμετέχεί στην ένωση, σύμφωνα με τα 
είδίκότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναί φυσίκό πρόσωπο/ ατομίκή επίχείρηση, τα φυσίκά, εφόσον έχεί 
χορηγήσεί εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεταί εξουσίοδότηση του οίκονομίκού 
φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οί οίκονομίκοί φορείς που είναί εγγεγραμμένοί σε επίσημους καταλόγους ή δίαθέτουν 
πίστοποίηση από οργανίσμούς πίστοποίησης που συμμορφώνονταί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πίστοποίησης, κατά την έννοία του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στίς αναθέτουσες αρχές πίστοποίητίκό εγγραφής εκδίδόμενο από την 
αρμόδία αρχή ή το πίστοποίητίκό που εκδίδεταί από τον αρμόδίο οργανίσμό πίστοποίησης.  
Στα πίστοποίητίκά αυτά αναφέρονταί τα δίκαίολογητίκά βάσεί των οποίων έγίνε η εγγραφή των εν 
λόγω οίκονομίκών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πίστοποίηση καί η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 
Η πίστοποίούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδίους οργανίσμούς ή το 
πίστοποίητίκό, που εκδίδεταί από τον οργανίσμό πίστοποίησης, συνίστά τεκμήρίο καταλληλότητας 
όσον αφορά τίς απαίτήσείς ποίοτίκής επίλογής, τίς οποίες καλύπτεί ο επίσημος κατάλογος ή το 
πίστοποίητίκό. 
Οί οίκονομίκοί φορείς που είναί εγγεγραμμένοί σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονταί από την 
υποχρέωση υποβολής των δίκαίολογητίκών που αναφέρονταί στο πίστοποίητίκό εγγραφής τους.  
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(β) Οί οίκονομίκοί φορείς που είναί εγγεγραμμένοί στο Μ.Ε.ΕΠ. στίς τάξείς 3η έως καί 7η, μέχρί τη 
λήξη της μεταβατίκής περίόδου ίσχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ίσχύ απαλλάσσονταί από την υποχρέωση υποβολής των δίκαίολογητίκών 
xcix: 
- απόσπασμα ποίνίκού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας γία τον Πρόεδρο καί Δίευθύνοντα 
Σύμβουλο εργοληπτίκής επίχείρησης. Γία τα λοίπά μέλη του Δ.Σ της εταίρείας, θα πρέπεί να 
υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποίνίκού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονταί 
από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογίκή καί ασφαλίστίκή ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. c 
- τα πίστοποίητίκά από το αρμόδίο Πρωτοδίκείο καί το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 
την προϋπόθεση όμως ότί καλύπτονταί πλήρως (όλες οί προβλεπόμενες περίπτώσείς) από την 
Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πίστοποίητίκό από το αρμόδίο επίμελητήρίο όσον αφορά το λόγο αποκλείσμού του άρθρου 22. 
Α.4. (θ).ci 
- το πίστοποίητίκό της αρμόδίας αρχής γία την ονομαστίκοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 
(στ). 
- τα  αποδείκτίκά έγγραφα νομίμοποίησης  της εργοληπτίκής επίχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποίο από τα ανωτέρω δίκαίολογητίκά έχεί λήξεί, προσκομίζεταί το σχετίκό 
δίκαίολογητίκό εν ίσχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεταί ρητά ότί τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναί ασφαλίστίκώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζεί επίπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλίστίκή ενημερότητα 
γία τα στελέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ίσχύος του π.δ/τος 71/2019 το πίστοποίητίκό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο κατάλογο 
καί απαλλάσσεί τίς εγγεγραμμένες εργοληπτίκές επίχείρήσείς από την προσκόμίση των 
αποδείκτίκών μέσων που προβλέπονταί στα άρθρα 47 επόμενα.  
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οίκονομίκός φορέας επίθυμεί να στηρίχθεί στίς ίκανότητες άλλων φορέων, η 
απόδείξη ότί θα έχεί στη δίάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεταί με την  υποβολή σχετίκού 
συμφωνητίκού των φορέων αυτών γία τον σκοπό αυτό. 
 
Είδίκότερα, προσκομίζεταί έγγραφο (συμφωνητίκό ή σε περίπτωση νομίκού προσώπου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου δίοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσίκού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμεί του 
οποίου αμφότεροί, δίαγωνίζόμενος  οίκονομίκός φορέας καί τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία γία την κατά περίπτωση παροχή προς τον δίαγωνίζόμενο της χρηματοοίκονομίκής ή/καί 
τεχνίκής ή/καί επαγγελματίκής ίκανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναί στη δίάθεση του 
δίαγωνίζόμενου  γία την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετίκή αναφορά θα πρέπεί να είναί λεπτομερής καί 
να αναφέρεί κατ’ ελάχίστον τους συγκεκρίμένους πόρους που θα είναί δίαθέσίμοί γία την εκτέλεση της 
σύμβασης καί τον τρόπο δία του οποίου θα χρησίμοποίηθούν αυτοί γία την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεταί ρητά ότί θα δίαθέσεί στον δίαγωνίζόμενο τους συγκεκρίμένους πόρους κατά τη 
δίάρκεία της σύμβασης καί ο δίαγωνίζόμενος  ότί θα κάνεί χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί 
η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος δίαθέτεί χρηματοοίκονομίκή επάρκεία, θα δηλώνεί επίσης ότί 
καθίσταταί από κοίνού με τον δίαγωνίζόμενο υπεύθυνος γία την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που ο τρίτος δίαθέτεί στοίχεία τεχνίκής ή επαγγελματίκής καταλληλότητας που σχετίζονταί με τους 
τίτλους σπουδών καί τα επαγγελματίκά προσόντα που ορίζονταί στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετίκή επαγγελματίκή εμπείρία, θα 
δεσμεύεταί ότί θα εκτελέσεί τίς εργασίες ή υπηρεσίες γία τίς οποίες απαίτούνταί οί συγκεκρίμένες 
ίκανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσεί. 
 
23. 11 Επίσημαίνεταί ότί γίνονταί αποδεκτές: 

ΑΔΑ: ΨΤ3ΦΩΨ3-ΣΥΠ



42 

 

• οί ένορκες βεβαίώσείς που αναφέρονταί στην παρούσα Δίακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρείς (3) μήνες πρίν από την υποβολή τους,  
• οί υπεύθυνες δηλώσείς, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοίνοποίηση της πρόσκλησης γία την 
υποβολή των δίκαίολογητίκώνcii Σημείώνεταί ότί δεν απαίτείταί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους. 
 
 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των δίαγωνίζομένων περίλαμβάνεί, επί ποίνή αποκλείσμού, τα 
ακόλουθα: 

(α) ξεχωρίστό σφραγίσμένο υποφάκελο με την ένδείξη «Δίκαίολογητίκά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωρίστό σφραγίσμένο υποφάκελο με την ένδείξη «Οίκονομίκή Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το όλα 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23. 

Οί ενώσείς οίκονομίκών φορέων που υποβάλλουν κοίνή προσφορά, υποβάλλουν δίκαίοολογητίκά γία 
κάθε οίκονομίκό φορέα που συμμετέχεί στην ένωση. 

 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν  από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς . 
Επίσημαίνεταί ότί:  

α) αποκλείονταί από τον δίαγωνίσμό προσφορές, στίς οποίες δεν αναγράφεταί έστω καί ένα επίμέρους 
ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασίών του εντύπου της οίκονομίκής προσφοράς στην περίπτ. (α) της παρ. 
2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενίαίο ποσοστό έκπτωσης στην περίπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 
95 του ν. 4412/2016, ολογράφως καί αρίθμητίκώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επίμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερίσχύεί της αντίστοίχης αρίθμητίκής. 

γ) Αν παρουσίαστούν ελλείψείς στην αναγραφή των στοίχείων της οίκονομίκής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επίφέρουν αποκλείσμό), δίαφορές μεταξύ της ολόγραφης καί της αρίθμητίκής τίμής ή 
λογίστίκά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γίνόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επίτροπή Δίαγωνίσμού 
δίορθώνεί τα σφάλματα καί αναγράφεί την ορθή οίκονομίκή προσφορά.   

24.4  Οί προσφορές υπογράφονταί καί μονογράφονταί ανά φύλλο από τον οίκονομίκό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομίκών προσώπων, από το νόμίμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οίκονομίκών φορέων 
υποβάλλεί κοίνή προσφορά, η οποία υπογράφεταί υποχρεωτίκά είτε από όλους τους οίκονομίκούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσίοδοτημένο. Στην προσφορά, επί 
ποίνή απόρρίψης της προσφοράς,  προσδίορίζεταί η έκταση καί το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 
της ένωσης, συμπερίλαμβανομένης της κατανομής αμοίβής μεταξύ τους, καθώς καί ο 
εκπρόσωπος/συντονίστής αυτής. 

24.5 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονταί ίδίωτίκά έγγραφα, αυτά γίνονταί αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στίς δίατάξείς του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε καί σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεταί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαίώνεταί η ακρίβείά τους καί η οποία φέρεί υπογραφή 
μετά την έναρξη της δίαδίκασίας σύναψης σύμβασης (η ημερομηνία αποστολής προς τους οίκονομίκούς 
φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε δίαπραγμάτευση). 
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Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οίκονομίκός φορέας αναφέρεί στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεταί να αναθέσεί υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς καί τους υπεργολάβους που 
προτείνεί. Αν ο ανάδοχος πρότείνε συγκεκρίμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς του, 
υποχρεούταί, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσεί την υπεργολαβίκή σύμβαση. 
Η Δίευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσεί προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, γία την 
προσκόμίση της υπεργολαβίκής σύμβασης με τον αρχίκώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, που δίαθέτεί 
τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχεί σοβαρός λόγος. ciii  
 

 
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρεί την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 .................................................................... civ 
 
25.4  Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχεί την επαγγελματίκή καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσεί το προς ανάθεση τμήμα, 
κατά την έννοία του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ καί 2 ν. 4412/2016) καί επαληθεύεί τη μη 
συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλείσμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 καί 22.Α.9 (άρθρα 73 παρ. 
1 καί 2 καί 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση είδίκώς προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της 
παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). cv 
 
β) απαίτεί υποχρεωτίκά από τον οίκονομίκό φορέα να αντίκαταστήσεί έναν υπεργολάβο, όταν κατόπίν 
του ελέγχου καί της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), δίαπίστώνεταί ότί δεν πληρούνταί οί όροί 
επαγγελματίκής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οί ως άνω λόγοί αποκλείσμού 
του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε δίαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτεί ή σχετίζεταί με την  ερμηνεία καί/ ή το 
κύρος καί/ή την εφαρμογή καί/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επίλύεταί με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο δίοίκητίκό εφετείο της περίφέρείας 
 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
26.1 Η έγκρίση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αρίθμ. 
………………………………………. Απόφαση. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκρίση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αρίθμ. 

………………………………………. Απόφαση. 
 
26.2  Ο Κύρίος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσεί γία το έργο αυτό Τεχνίκό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος 
του έργου, έχεί την υποχρέωση να δίευκολύνεί τίς δραστηρίότητες του Τεχνίκού Συμβούλου, που 
πηγάζουν από τη συμβατίκή σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 
26.3 Οί προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονταί ανεπίφύλακτα τους όρους 
της παρούσας Δίακήρυξης  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνεί το φυσίκό πρόσωπο που υπογράφεί την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμίμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότί η ίδία ή καί τρίτοί, κατ’ εντολή καί γία 
λογαρίασμό της, θα επεξεργάζονταί προσωπίκά δεδομένα που περίέχονταί στους φακέλους της 
προσφοράς καί τα αποδείκτίκά μέσα τα οποία υποβάλλονταί σε αυτήν, στο πλαίσίο του παρόντος 
Δίαγωνίσμού, γία το σκοπό της αξίολόγησης των προσφορών καί της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο γία τη δίασφάλίση του απόρρητου καί 
της ασφάλείας της επεξεργασίας των δεδομένων καί της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμίτη 
επεξεργασία, σύμφωνα με τίς δίατάξείς της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπίκών 
δεδομένων. 
 
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν ορίστίκοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσεί την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σείρά μείοδότη του παρόντος  δίαγωνίσμού καί 
του προτείνεί να αναλάβεί αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδίους 
όρους καί προϋποθέσείς καί βάσεί της προσφοράς που υπέβαλε στον δίαγωνίσμό. Η σύμβαση 
εκτέλεσης συνάπτεταί, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοίνοποίηση της πρότασης 
περίέλθεί στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη καί ανεπίφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείταί ως απόρρίψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μείοδότης δεν δεχθεί την πρόταση 
σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σείρά μείοδότη, 
ακολουθώντας κατά τα λοίπά την ίδία δίαδίκασία. Εφόσον καί αυτός απορρίψεί την πρόταση, η 
Προϊσταμένη Αρχή γία την ανάδείξη αναδόχου στο έργο προσφεύγεί κατά  την κρίση της είτε στην 
ανοίκτή δημοπρασία είτε στη δίαδίκασία με δίαπραγμάτευση, κατά τίς οίκείες δίατάξείς του ν. 
4412/2016. 
 
Η δίαδίκασία της παρούσας δεν εφαρμόζεταί μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνεί, 
ότί οί παραπάνω προσφορές δεν είναί ίκανοποίητίκές γία τον κύρίο του έργου ή έχουν επέλθεί λόγω 
εφαρμογής νέων κανονίσμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να 
εφαρμόζεταί αναλογίκά καί σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαίη δίάλυση 
της σύμβασης κατόπίν πτώχευσης του αναδόχου ή δίάλυση με υπαίτίότητα του κυρίου του έργου 
κατά τίς κείμενες δίατάξείς. 
 
26.6 ………………………………………….cvi 
 
 

 

Καρδίτσα, 17/12/2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Πέτρος Τρυφ. Μανώλης 

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 

 Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

Βάιος Ελευθερίου 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
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Με τη με αριθμό  /2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας  

 

Ο Δήμαρχος Αργιθεας 

 

 

Ανδρέας Στεργίου 

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  73 / 2022 
 
          Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη 

 ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο Πρόεδρος 

 

 Ανδρέας Στεργίου   

 

 

ii Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 

iii Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

iv Ως προς τη γνωμοδότηση της Επίτροπής Δίαγωνίσμού γία την εξέταση των εξηγήσεων των ασυνήθίστα 
χαμηλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 καί ίδίως σκέψείς 15-21  

v Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  

vi Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

vii Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  

viii Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  

ix Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  

x Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  

xi Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  

xii  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 καί 4 του π.δ. 39/2017. 

xiii Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσία Έργα 

xiv Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
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xv Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 καί 6 του π.δ. 39/2017. 

xvi Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

xvii Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 

xviii Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 
4412/2016. 

xix Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016  

xx  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 καί 2 Ν. 4412/2016.  

xxi   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
xxii   Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

xxiii   Πρβλ.  άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 

xxiv Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 

xxv Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

xxvi  Τίθεταί μόνο εφόσον πρόκείταί γία συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

xxvii Από 1-1-2017 τέθηκε σε ίσχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 
113/2010. 

xxviii Νόμοί, ΠΔ καί υπουργίκές αποφάσείς που εκδίδονταί μετά την έναρξη της δίαδίκασίας σύναψης 
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμίκού πλαίσίου της δίακήρυξης. 

xxix Οί κρατήσείς προσαρμόζονταί ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

xxx   Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφίο του ν. 4013/2011, όπως αντίκαταστάθηκε από το άρθρο 44 
του ν. 4605/2019. 

xxxi  Ή/καί η Επίτροπή Δίαγωνίσμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσία Έργα). 

xxxii Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντίκαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ καί  
έκθεση συνεπείών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  

xxxiii  Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών καί Μεταφορών μπορεί να καθορίζεταί όρίο ποσοστού 
έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναί υποχρεωμένος να προσκομίζεί, επίπλέον της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλίμακωτά αυξανόμενη βάσεί του ποσοστού έκπτωσης. Πρβλ. 
άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφίο ν. 4412/2016. 

xxxiv  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 

xxxv Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 

xxxvi Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 

xxxvii  Οί αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση 
καλής λείτουργίας» γία την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημίών που 
προκαλούνταί από δυσλείτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λείτουργίας, εφόσον 
προβλέπεταί στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λείτουργίας καθορίζεταί στα 
έγγραφα της σύμβασης καί δεν μπορεί να υπερβαίνεί το πέντε τοίς εκατό (5%) της εκτίμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Η επίστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνεί χώρα μετά από την ολοκλήρωση της 
περίόδου εγγύησης καλής λείτουργίας..  Οί εγγυητίκές επίστολές καλής λείτουργίας περίλαμβάνουν 
κατ’ ελάχίστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας καί επίπρόσθετα, τον αρίθμό καί 
τον τίτλο της σχετίκής σύμβασης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 

xxxviii Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
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xxxix Τα γραμμάτία σύστασης χρηματίκής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, 

γία την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής καί καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτίκή παρακαταθήκη) 
συστήνονταί σύμφωνα με την είδίκή νομοθεσία που  δίέπεί αυτό καί είδίκότερα βάσεί του άρθρου 4 
του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως καί αποδόσεως 
παρακαταθηκών καί καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

xl Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς καί τα είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς 
τίς εγγυήσείς συμμετοχής. 

xli  Η ελα χίστη προθεσμί α παραλαβη ς των προσφορω ν καθορί ζεταί συ μφωνα με το α ρθρο 121 του ν. 
 

xlii Ορίζεταί ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ίδίαίτεροτήτων της δίαδίκασίας. Γία 
τον καθορίσμό του χρόνου ίσχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. σύμφωνα 
με τίς δίατάξείς του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η 
σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον 
μήνες αντίστοιχα».  

xliii Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

xliv Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επίσημαίνεταί ότί οί αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 
συγκεκρίμένες τάξείς/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

xlv Σύμφωνα με το ίσχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  

xlvi  Γία το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψεί συμφωνίες με την Ένωση δες την ίστοσελίδα της 
Επίτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

xlvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 

xlviii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποίήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 
4497/2017. Επίσημαίνεταί ότί, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδίκη καταδίκαστίκή απόφαση” νοείταί, 
δεδομένης της ως άνω νομοθετίκής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδίκαστίκή απόφαση”, η δε 
σχετίκή δήλωση του οίκονομίκού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδίκαστίκές αποφάσείς. 

xlix Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

l  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφίο του ν. 4412/2016. Σχετίκή δήλωση του προσφέροντος 
οίκονομίκού φορέα  περίλαμβάνεταί στο ΕΕΕΣ 

li  Επίσημαίνεταί ότί η εν λόγω πρόβλεψη γία παρέκκλίση από τον υποχρεωτίκό αποκλείσμό αποτελεί 
δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν 
επίθυμεί να προβλέψεί τη σχετίκή δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή δίαγράφεί την  παράγραφο αυτή. 

lii  Επίσημαίνεταί ότί  η εν λόγω πρόβλεψη γία παρέκκλίση από τον υποχρεωτίκό αποκλείσμό της  
αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περίπτωση που δεν επίθυμεί να προβλέψεί τη σχετίκή δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή δίαγράφεί την 
παράγραφο  αυτή. 

liii  Οί λόγοί της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητίκούς λόγους αποκλείσμού σύμφωνα με το άρθρο 
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεία, η αναθέτουσα αρχή δύναταί να επίλέξεί έναν, περίσσότερους, 
όλους ή ενδεχομένως καί κανέναν από τους λόγους αποκλείσμού συνεκτίμώντας τα ίδίαίτερα 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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χαρακτηρίστίκά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτίμώμενη αξία αυτής, είδίκές περίστάσείς κλπ), με 
σχετίκή πρόβλεψη στο παρόν σημείο της δίακήρυξης. . 

liv  Σχετίκή δήλωση του προσφέροντος οίκονομίκού φορέα περίλαμβάνεταί στο ΕΕΕΣ 

lv  Σημείώνεταί ότί ο ανωτέρω εθνίκός λόγος αποκλείσμού συμπληρώνεταί στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( 
Άλλοί Λόγοί Αποκλείσμού που ενδέχεταί να προβλέπονταί από την εθνίκή νομοθεσία του κράτους 
μέλους της α.α ή του α.φ ). 

lvi Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποίήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2 

lvii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 

lviii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετίκά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-
124/2017 Vossloh, ίδίως σκέψείς 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

lix Υπενθυμίζεταί ότί  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνεί μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα 
Αρχή επίλέξεί κάποίον από τους δυνητίκούς λόγους αποκλείσμού. 

lx  Σχετίκά με την προσκόμίση αποδείξεων γία τα επανορθωτίκά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19 

lxi Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 

lxii  Πρβλ. απόφαση υπ’ αρίθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 
εξακολουθεί να ίσχύεί έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

lxiii

 
Επίσημαί νεταί ο τί ο λα τα κρίτη ρία ποίοτίκη ς επίλογη ς, πλην της καταλληλο τητας γία την α σκηση 
επαγγελματίκη ς δραστηρίο τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμο  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), εί ναί 
προαίρετίκα  γία την αναθε τουσα αρχη  καί πρε πεί να σχετί ζονταί καί να εί ναί ανα λογα με το 
αντίκεί μενο της συ μβασης (α ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κα θε περί πτωση, πρε πεί να 
δίαμορφω νονταί κατα  τρο πο, ω στε να μην περίορί ζεταί δυσανα λογα η συμμετοχη  των 
ενδίαφερο μενων οίκονομίκω ν φορε ων στους δίαγωνίσμου ς. Κατα  το στα δίο του προσδίορίσμου  των 
κρίτηρί ων καταλληλο τητας των υποψηφί ων, εί ναί αναγκαί ο να τηρου νταί απο  τίς αναθε τουσες αρχε ς, 
οί θεμελίω δείς ενωσίακε ς αρχε ς, ίδί ως η αρχη  της ί σης μεταχεί ρίσης των συμμετεχο ντων, της 
αποφυγη ς των δίακρί σεων, της δίαφα νείας καί της ανα πτυξης του ελευ θερου ανταγωνίσμου . Τα 
κρίτη ρία επίλογη ς του α ρθρου 22.Β – 22.Ε εξετα ζονταί κατα  τη δίαδίκασί α ελε γχου της 
καταλληλο τητας του προσφε ροντος να εκτελε σεί τη συ μβαση (κρίτη ρία “on/off”).  

lxiv  Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ίσχύ τα άρθρα 105 καί 106 του 
ν. 3669/2008, μέχρί την έκδοση του π.δ. του άρθρου  

lxv  Επίσημαίνεταί ότί οί αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκρίμένες τάξείς/ πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ίσχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

lxvi  Οί αναθέτουσες αρχές μπορούν να επίβάλλουν απαίτήσείς που να δίασφαλίζουν ότί οί οίκονομίκοί 
φορείς δίαθέτουν την αναγκαία οίκονομίκή καί χρηματοδοτίκή ίκανότητα γία την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οί απαίτήσείς πρέπεί να σχετίζονταί καί να είναί ανάλογες με το αντίκείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφίο καί αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οί εν λόγω 
απαίτήσείς καθορίζονταί περίγραφίκά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξείς/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση καί γία το μεταβατίκό χρονίκό δίάστημα ίσχύος των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτεί από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 καί 
την πλήρη έναρξη ίσχύος του  τελευταίου, επίσημαίνεταί ότί, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περίγράφεί 
τίς σχετίκές απαίτήσείς ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των είδίκότερων 
ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορίκά με τίς πέραν των προβλεπόμενων απαίτήσεων 
γία την εγγραφή καί κατάταξη σε τάξη των οίκείων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοίχου 
προϋπολογίσμού ανά κατηγορία έργου. 

ΑΔΑ: ΨΤ3ΦΩΨ3-ΣΥΠ
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lxvii Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016 

lxviii  Οί αναθέτουσες αρχές μπορούν να επίβάλλουν απαίτήσείς που να δίασφαλίζουν ότί οί οίκονομίκοί 
φορείς δίαθέτουν την αναγκαία τεχνίκή καί επαγγελματίκή ίκανότητα γία την εκτέλεση της σύμβασης. 
Όλες οί απαίτήσείς πρέπεί να σχετίζονταί καί να είναί ανάλογες με το αντίκείμενο της σύμβασης (πρβ. 
άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφίο καί αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οί εν λόγω απαίτήσείς 
καταρχάς καθορίζονταί περίγραφίκά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξείς/πτυχία του ΜΕΕΠ 
ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση καί γία το μεταβατίκό 
χρονίκό δίάστημα ίσχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτεί από το 
άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 καί την πλήρη έναρξη ίσχύος του  τελευταίου, επίσημαίνεταί ότί,  η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να περίγράφεί τίς σχετίκές απαίτήσείς ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 
71/2019, τηρουμένων των είδίκότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορίκά με τίς 
πέραν των προβλεπόμενων απαίτήσεων γία την εγγραφή καί κατάταξη σε τάξη των οίκείων μητρώων 
του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίστοίχου προϋπολογίσμού ανά κατηγορία έργου..  

lxix ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρέπεί να συγχέεταί η έννοία της επαγγελματίκής καταλληλόλητας του άρθρου  22.Β  
με την έννοία της επαγγελματίκής ίκανότητας  

lxx  Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/2016. 

lxxi Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 4412/2016 

lxxii  Προαίρετίκή επίλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεταί κατά δίακρίτίκή ευχέρεία της αναθέτουσας αρχής καί 
συμπληρώνεταί σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επίσημαίνεταί ότί όλες οί απαίτήσείς 
πρέπεί να σχετίζονταί καί να είναί ανάλογες με το αντίκείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

lxxiii  Το εδάφίο αυτό προστίθεταί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως δίαγράφεταί. 

lxxiv  Προαίρετίκή επίλογή συμπλήρωσης του εδαφίου.  Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, 
στην περίπτωση συμβάσεων έργων οί Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να απαίτούν την εκτέλεση 
ορίσμένων κρίσίμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδίο τον προσφέροντα. 

lxxv Εφίστάταί η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότί πρέπεί να ζητείταί η προσκόμίση 
δίκαίολογητίκών προς απόδείξη μόνο των λόγων αποκλείσμού καί των κρίτηρίων επίλογής που έχουν 
τεθεί στην παρούσα δίακήρυξη. Επίσημαίνεταί, περαίτέρω, ότί, η αναθέτουσα αρχή δύναταί, κατά το 
αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποίοδήποτε χρονίκό σημείο κατά τη 
δίάρκεία της δίαδίκασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορίσμένα δίκαίολογητίκά, όταν αυτό απαίτείταί γία 
την ορθή δίεξαγωγή της δίαδίκασίας. 

lxxvi Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

lxxvii  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφίο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οίκονομίκός φορέας 
είναί Έλληνας πολίτης ή έχεί την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οί υποχρεώσείς του που αφορούν τίς 
είσφορές κοίνωνίκής ασφάλίσης καλύπτουν τόσο την κύρία όσο καί την επίκουρίκή ασφάλίση." 

lxxviii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

lxxix Οί υπεύθυνες δηλώσείς του παρόντος τεύχους υπογράφονταί καί γίνονταί αποδεκτές σύμφωνα με τα 
ορίζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας  

lxxx Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 έγγραφο της Αρχής «Ενημέρωση γία ζητήματα αποδείκτίκών 
φορολογίκής ενημερότητας (αυτόματη άντληση αποδείκτίκού - ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο)» 
(ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ). 

lxxxi  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επίλέξεί ως λόγο αποκλείσμού. 

lxxxii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true
ΑΔΑ: ΨΤ3ΦΩΨ3-ΣΥΠ
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lxxxiii  Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενίαίο Πίστοποίητίκό Δίκαστίκής 

Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 

lxxxiv  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επίτροπής eCertis γία την αναζήτηση ίσοδύναμων πίστοποίητίκών 
άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναί δίαθέσίμη, χωρίς κόστος, στη δίαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσημαίνεταί ότί η ΕΑΑΔΗΣΥ είναί ο αρμόδίος εθνίκός 
φορέας γία την καταχώρηση καί τήρηση των στοίχείων του eCertis γία την Ελλάδα. Πρβλ. το με αρίθμ. 
πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετίκό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

lxxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τίς επίλέξεί, όλες ή κάποία/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλείσμού. 

lxxxvi  Επίσημαίνεταί ότί η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσεί να αποδείξεί, με κατάλληλα μέσα, ότί 
συντρέχεί κάποία από τίς περίπτώσείς αυτές, αποκλείεί οποίονδήποτε οίκονομίκό φορέα από τη 
συμμετοχή στη δίαδίκασία σύναψης της δημόσίας σύμβασης.  

lxxxvii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επίλέξεί ως λόγο αποκλείσμού. 

lxxxviii Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 καί π.δ. 82/1996.   

lxxxix Γία τίς αλλοδαπές ανώνυμες  εταίρείες ίδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετίκό είναί το Παράρτημα 
Ι της οδηγίας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδίατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοίνοτήτων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (επταμελής). 

xc Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποίήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21. 

xci Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

xcii η οποία εκδίδεταί σύμφωνα με τίς είδίκές δίατάξείς του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επίσημαίνεταί ότί τα 
πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτίκών Επίχείρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναί σε ίσχύ 
κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ίσχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνταί 
οί προϋποθέσείς του νομοθετίκού πλαίσίου που ίσχυε έως καί την 2α Ιουλίου 2019 (Πρβλ. άρθρο 65 
παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντίκαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 
(Α΄ 256).  

xciii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  

xciv Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

xcv  Εφόσον έχεί αναφερθεί σχετίκή απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεταί αναλόγως σύμφωνα με το 
άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

xcvi Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

xcvii Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονταί υποχρεωτίκά:  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 
(Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, 
ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά 
τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 

     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
ΑΔΑ: ΨΤ3ΦΩΨ3-ΣΥΠ
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    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ 
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

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

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

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

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

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

 ίε. η Κοίνοπραξία που καταχωρίζεταί σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

xcviii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  

xcix  Σύμφωνα με τη δίάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Γία τη συμμετοχή σε δίαγωνίσμούς 
δημοσίων έργων χορηγείταί σε κάθε εργοληπτίκή επίχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα 
πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεταί από την υπηρεσία τήρησης 
του Μ.Ε.ΕΠ., συνίστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρίσμένων εργοληπτών [...] καί απαλλάσσεί τίς 
εργοληπτίκές επίχείρήσείς από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επίμέρους δίκαίολογητίκά στους 
δίαγωνίσμούς.” Επίσημαίνεταί ότί, σύμφωνα με το άρθρο 22  (Τροποποίήσείς του Ν. 4412/2016 ) περ. 
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφίο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 
377 αντίκαθίσταταί ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία 
παραμένουν σε ίσχύ μέχρί την έκδοση του προεδρίκού δίατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 
4 καί 5 του άρθρου 20 καί της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

c  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτεί τίς είσφορές επίκουρίκής ασφάλίσης, 
τα σχετίκά δίκαίολογητίκά υποβάλλονταί ξεχωρίστά. 

ci  Μόνο στην περίπτωση που έχεί επίλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλείσμού. 

cii  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

ciii Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

civ Οί αναθε τουσες αρχε ς μπορου ν να προβλε πουν στα ε γγραφα της συ μβασης ο τί, κατο πίν αίτη ματος του 
υπεργολα βου καί εφο σον η φυ ση της συ μβασης το επίτρε πεί, η αναθε τουσα αρχη  καταβα λλεί 
απευθεί ας στον υπεργολα βο την αμοίβη  του γία την εκτε λεση προμη θείας, υπηρεσί ας η  ε ργου, δυνα μεί 
συ μβασης υπεργολαβί ας με τον ανα δοχο. Στην περί πτωση αυτη , στα ε γγραφα της συ μβασης 
καθορί ζονταί τα είδίκο τερα με τρα η  οί μηχανίσμοί  που επίτρε πουν στον κυ ρίο ανα δοχο να εγεί ρεί 
αντίρρη σείς ως προς αδίκαίολο γητες πληρωμε ς, καθω ς καί οί ρυθμί σείς που αφορου ν αυτο ν τον τρο πο 
πληρωμη ς. Στην περί πτωση αυτη  δεν αί ρεταί η ευθυ νη του κυ ρίου αναδο χου. Συμπληρω νεταί 
αναλο γως. 

cv  Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016  

cvi Στο παρόν σημείο της Δίακήρυξης ή στην ΕΣΥ μπορεί να τεθεί ρητά η πρόβλεψη γία τη σύσταση 
κατασκευαστίκής κοίνοπραξίας, σύμφωνα με τα είδίκότερα ορίζόμενα στο άρθρο 165 παρ. 4-6 του ν. 
4412/2016. 

ΑΔΑ: ΨΤ3ΦΩΨ3-ΣΥΠ
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