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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Ωρθρο 1 Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ 

1.1 Αναθϋτουςα αρχό: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ(Ε.Δ..Ν.Α.) 
 
 
Οδϐσ : Ωντερςεν 6 και Μωραύτη 90 
Σαχ.Κωδ. : 115 25 
Σηλ. 
Γενικό Διεϑθυνςη  
ςτο διαδύκτυο (URL) 

: 
 
: 

+30 213 2148300 
 
www.edsna.gr 

E-Mail : d.perivallontos@edsna.gr  
Αριθμϐσ Υορολογικοϑ 
Μητρώου (Α.Υ.Μ.) 

 
: 

 
997495445  

Πληροφορύεσ: 
 

: Μαρύα Μανιϊτη 
 

1.2 Εργοδϐτησ ό Κϑριοσ του Ϊργου: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 
(Ε.Δ..Ν.Α.) 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 
(Ε.Δ..Ν.Α.) 
1.4 Προώςταμϋνη Αρχό: ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟY ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟY ΤΝΔΕΜΟY 
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Ε.Δ..Ν.Α.) 
1.5 Διευθϑνουςα: Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ 
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 
1.6 Αρμϐδιο Σεχνικϐ υμβοϑλιο: TEXNIKO ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΨΝ ΪΡΓΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
ΑΣΣΙΚΗ 

 
Εφϐςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεοϑνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του 
Διαγωνιςμοϑ. Εφϐςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινϐμενα ϐργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθοϑν, ςυγχωνευτοϑν ό με οποιονδόποτε τρϐπο μεταβληθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ςϑναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεοϑνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ προςφϋροντεσ2 ό ςτον 
ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινϐμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νϐμο αποτελοϑν 
καθολικϐ διϊδοχο των εν λϐγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 

Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 

2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρϐντα ηλεκτρονικϐ διαγωνιςμϐ,  εύναι τα ακϐλουθα : 
α) η 2023/S 002-002890 προκόρυξη ςϑμβαςησ ϐπωσ δημοςιεϑθηκε ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕΕΕ), 
β) η παροϑςα διακόρυξη με τα παραρτόματα τησ 

 Παρϊρτημα Ι Περιεχϐμενα Σεχνικόσ Προςφορϊσ 
 Παρϊρτημα ΙΙ Πύνακασ υμμϐρφωςησ 

γ) το τεϑχοσ των τυχϐν τροποποιόςεων μετϊ τη διαδικαςύα τησ διαβοϑλευςησ του αρ. 20Α τησ 
παροϑςασ 
δ) το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ)3   
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ε) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο, ϐπωσ παρϊγεται απϐ την ειδικό 
ηλεκτρονικό φϐρμα του υποςυςτόματοσ,  
ςτ) ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ, 
ζ) το τιμολϐγιο δημοπρϊτηςησ, 
η) τεϑχοσ υπολογιςμοϑ και τεκμηρύωςησ για τον καθοριςμϐ του προϒπολογιςμοϑ δημοπρϊτηςησ, 
θ) Κανονιςμϐσ Μελετών Ϊργου,  
ι) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,  
ια)απαιτόςεισ εκτϋλεςησ (performance requirements) του προσ ανϊθεςη ϋργου, 
ιβ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,  
ιγ) το τεϑχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ (περιλαμβϊνεται ςτην ΣΤ), 
ιδ) η Απϐφαςη Ϊγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων,4 
ιε) τυχϐν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την αναθϋτουςα 
αρχό επύ ϐλων των ανωτϋρω. 
 
Επιςημαύνεται ϐτι τα ανωτϋρω υπϐ (η), (θ), (ια), (ιγ) και (ιδ) ϋγγραφα τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, καθώσ 
και τα λοιπϊ ςτοιχεύα που προβλϋπονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 50 του ν. 4412/2016, θα πρϋπει να 
υφύςτανται ςωρευτικϊ, το αργϐτερο μϋχρι την οριςτικό ανακόρυξη αναδϐχου, και ςτον βαθμϐ που δεν 
διαφοροποιεύται ουςιωδώσ το προσ ανϊθεςη φυςικϐ αντικεύμενο, ϋπειτα δε απϐ γνώμη του τεχνικοϑ 
ςυμβουλύου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδομών, αν 
ςτην αναθϋτουςα αρχό δεν υφύςταται τεχνικϐ ςυμβοϑλιο, ϊλλωσ αναςτϋλλεται η ςϑναψη τησ 
παροϑςασ δημϐςιασ ςϑμβαςησ μϋχρι την πλόρωςό τουσ.5 
 
2.2 Προςφϋρεται ελεϑθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ6 ςτον ειδικϐ, δημϐςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πϑλησ 
www.promitheus.gov.gr. την ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (http://www.edsna.gr) αναρτϊται 
ςχετικό ενημϋρωςη με αναφορϊ ςτον ςυςτημικϐ αριθμϐ διαγωνιςμοϑ και διαςϑνδεςη ςτον ανωτϋρω 
ψηφιακϐ χώρο του «ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κϊθε εύδουσ επικοινωνύα και ανταλλαγό πληροφοριών πραγματοποιεύται μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πϑλησ www.promitheus.gov.gr του «ΟΠ- Ε..Η.ΔΗ. » 
 
2.3 Εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ δϋκα ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
προςφορών η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, 
το αργϐτερο ςτισ ϋξι (6) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.7 
 
Απαντόςεισ ςε τυχϐν διευκρινύςεισ που ζητηθοϑν, αναρτώνται ςτον δημϐςια προςβϊςιμο ηλεκτρονικϐ 
χώρο του διαγωνιςμοϑ ςτην προαναφερϐμενη πϑλη www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ- ΔΗΜΟΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζύ με τα υπϐλοιπα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ προσ ενημϋρωςη των ενδιαφερϐμενων οικονομικών 
φορϋων, οι οπούοι εύναι υποχρεωμϋνοι να ενημερώνονται με δικό τουσ ευθϑνη μϋςα απϐ τον υπϐψη 
ηλεκτρονικϐ χώρο. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, οϑτωσ ώςτε ϐλοι οι 
ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ να μποροϑν να λϊβουν γνώςη ϐλων των αναγκαύων πληροφοριών 
για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 
 
α) ϐταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν απϐ τον οικονομικϐ φορϋα 
ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργϐτερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα που ορύζεται για 
την παραλαβό των προςφορών,  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.edsna.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) ϐταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.  
 
Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών που ζητόθηκαν ό 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα 
κατϊλληλων προςφορών, η παρϊταςη τησ προθεςμύασ εναπϐκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. 
 
2.4 Σροποπούηςη των ϐρων τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (πχ αλλαγό/μετϊθεςη τησ καταληκτικόσ 
ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών, καθώσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ, 
ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο), δημοςιεϑονται ςτην ΕΕΕΕ (με χρόςη του τυποποιημϋνου 
εντϑπου «Διορθωτικϐ» 8) και ςτο ΚΗΜΔΗ9. 
 

Ωρθρο 2 Α: Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 
 
α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν,  τισ 
υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 
εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ 
ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ 
απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω 
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ 
και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ 10, 

 
β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν και 
 
γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ απϐ την αναθϋτουςα αρχό. 
 

Ωρθρο 3:  Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 

 
3.1. Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται απϐ τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα 
και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ «ΕΗΔΗ- ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογρϊφονται, τουλϊχιςτον, με προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ, 
ςϑμφωνα με την παρ. 2 του ϊρθρου 37 του ν. 4412/2016.    
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα οι ενδιαφερϐμενοι οικονομικού φορεύσ ακολουθοϑν  
τη  διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ 
«Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, 
μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των 
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επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)» (εφεξόσ ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα). 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η  οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται, 
ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω, εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, 
εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη 
και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ 
αμοιβόσ μεταξϑ τουσ,  καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. Η εν λϐγω δόλωςη 
περιλαμβϊνεται εύτε ςτο ΕΕΕ (Μϋροσ ΙΙ. Ενϐτητα Α) εύτε ςτη ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη που 
δϑναται να υποβϊλλουν τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικϐ φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη 
«Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη» και ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Απϐ τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικοϑ πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςϑνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικϐ χαρακτόρα, ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολϐγηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νϐμου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφϐτυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο προςφϋρων 
να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερϐμενα, θα πρϋπει να τα υποβϊλλει 
ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ χωριςτϐ ηλεκτρονικϐ 
αρχεύο μορφϐτυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικϐσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, ϐπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» εύναι τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παροϑςασ, τα δε ςτοιχεύα και 
δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» εύναι τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ παροϑςασ, ενώ τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται 
ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» εύναι τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 24.4. τησ 
παροϑςασ. 
 
Σα ςτοιχεύα και των τριών (υπο)φακϋλων υποβϊλλονται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε 
μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα με 
την παρ. β του ϊρθρου 4.2.τησ παροϑςασ. 
 
β) Σο αργϐτερο πριν απϐ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται ςτο 
ϊρθρο 18 τησ παροϑςασ, προςκομύζονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό11, με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, 
οι πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, πλην των εγγυόςεων που εκδύδονται ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.12 
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Οι ανωτϋρω πρωτϐτυπεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ προςκομύζονται ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον 
οπούο αναγρϊφεται τουλϊχιςτον ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ και ωσ 
παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ. 
 
Η προςκϐμιςη των πρωτϐτυπων εγγυόςεων ςυμμετοχόσ πραγματοποιεύται εύτε με κατϊθεςη του ωσ 
ϊνω φακϋλου ςτην υπηρεςύα πρωτοκϐλλου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εύτε με την αποςτολό του 
ταχυδρομικώσ, επύ αποδεύξει. Σο βϊροσ απϐδειξησ τησ ϋγκαιρησ προςκϐμιςησ φϋρει ο οικονομικϐσ 
φορϋασ. Σο εμπρϐθεςμο αποδεικνϑεται με  τον αριθμϐ πρωτοκϐλλου εύτε με την επύκληςη του ςχετικοϑ 
αποδεικτικοϑ αποςτολόσ, ανϊ περύπτωςη. 
 
την περύπτωςη που  επιλεγεύ η αποςτολό του φακϋλου τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ ταχυδρομικώσ, ο 
οικονομικϐσ φορϋασ αναρτϊ, εφϐςον δεν διαθϋτει αριθμϐ ϋγκαιρησ ειςαγωγόσ του φακϋλου του ςτο 
πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, το αργϐτερο ϋωσ την ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών, μϋςω τησ λειτουργύασ «επικοινωνύα», τα ςχετικϐ αποδεικτικϐ ςτοιχεύο προςκϐμιςησ 
(αποδεικτικϐ κατϊθεςησ ςε υπηρεςύεσ ταχυδρομεύου - ταχυμεταφορών),  προκειμϋνου να ενημερώςει 
την αναθϋτουςα αρχό περύ τησ τόρηςησ τησ υποχρϋωςόσ του ςχετικϊ με την (εμπρϐθεςμη) προςκϐμιςη 
τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ του ςτον παρϐντα διαγωνιςμϐ. 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φϐρμα του υποςυςτόματοσ. 
 
δ) Η οικονομικό προςφορϊ δύνεται αποκλειςτικϊ κατ’ αποκοπό για  ολϐκληρο το ϋργο . 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν απϐ το υποςϑςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
[«εκτυπώςεισ»] των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ- Μελϋτησ και τησ 
Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). Σα αρχεύα αυτϊ 
γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον φϋρουν, τουλϊχιςτον προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα 
υποςτηρύζεται απϐ αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ και επιςυνϊπτονται ςτουσ 
αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό υποβολό τησ προςφορϊσ το 
υποςϑςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ 
προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, Σεχνικό 
Προςφορϊ- Μελϋτη και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφϐςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβοϑν επιτυχεύσ η 
προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υποςϑςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το 
υποςϑςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικϐ μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη 
των προςφερϐντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβοϑν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διϐρθωςησ. 
 
ςτ) Εφϐςον οι οικονομικού ϐροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςϑνολϐ τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ 
φϐρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςϑμφωνα 
τα ανωτϋρω, ςτην  περύπτωςη ε.13. 
 
ζ) Απϐ το υποςϑςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απϐδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικϐ φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. 
 

τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται δημϐςια ό/και ιδιωτικϊ ϋγγραφα, εύτε ϋχουν 
παραχθεύ απϐ τον ύδιο τον προςφϋροντα εύτε απϐ τρύτουσ, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, 
ςϑμφωνα με  την παρ. β του ϊρθρου 4.2.τησ παροϑςασ14  

η) Ϊωσ την ημϋρα και ώρα αποςφρϊγιςησ των προςφορών προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ 
φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο 
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αποςτολϋασ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ, τυχϐν ςτοιχεύα 
τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ του, ότοι των υποφακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», «Σεχνικό 
Προςφορϊ- Μελϋτη» και «Οικονομικό Προςφορϊ», τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε 
πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα15. 

Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 

i) η πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, πλην των περιπτώςεων που αυτό εκδύδεται 
ηλεκτρονικϊ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα 
ςτο ϊρθρο 4.1. γ) τησ παροϑςασ, 

ii) αυτϊ που δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικϊ 
ςυμβολαιογραφικϋσ ϋνορκεσ βεβαιώςεισ ό λοιπϊ ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα), 

ii) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ 
υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν 
ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ, καθώσ και 

iv) αλλοδαπϊ δημϐςια ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν την επιςημεύωςη τησ Φϊγησ (Apostille), ό 
προξενικό θεώρηςη και δεν ϋχουν επικυρωθεύ  απϐ δικηγϐρο.  

ε περύπτωςη μη υποβολόσ ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που 
υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό, πλην τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, δϑνανται να 

ςυμπληρώνονται και να υποβϊλλονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δϑνανται να ζητόςουν την απϐςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα 

αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικοϑ αρχεύου Portable Document Format (PDF)16 που υποβϊλλεται ςϑμφωνα 
με τισ περ. ii) ό iv)  τησ παρ. β του ϊρθρου 4.2. τησ παροϑςασ, 17  μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 
«Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, χωρύσ να 
απαιτεύται απϐφαςη τησ τελευταύασ, προβαύνει ςτην απϐρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ 
ςτο υποςϑςτημα πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατϐπιν, ο οικονομικϐσ 
φορϋασ δϑναται να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ  των προςφορών. 
 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών - 
Κατακύρωςη - ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικό Προςφυγό/ Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/  Ϊγκριςη πρακτικού 
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 
παροϑςασ, και πριν απϐ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ μεταβιβϊζει την αρμοδιϐτητα διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςε πιςτοποιημϋνο 
χρόςτη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ. 
 
β) Η αναθϋτουςα αρχό διαβιβϊζει ςτον Πρϐεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ τουσ κλειςτοϑσ φακϋλουσ 
με τισ πρωτϐτυπεσ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ, που ϋχουν προςκομιςτεύ, πριν απϐ την ημερομηνύα και ώρα 
αποςφρϊγιςησ των προςφορών που ορύζεται, ομούωσ, ςτο ϊρθρο 18 τησ παροϑςασ. 
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τη ςυνϋχεια, η  Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ 18, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 
τησ παροϑςασ, προβαύνει ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου «Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου «Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη», χωρύσ να παρϋχει ςτουσ 
προςφϋροντεσ πρϐςβαςη ςτα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ ό ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ 
των λοιπών οικονομικών φορϋων.  
 
γ)  Μετϊ την ωσ ϊνω αποςφρϊγιςη, και πριν απϐ την ϋκδοςη οποιαςδόποτε απϐφαςησ ςχετικϊ με την 
αξιολϐγηςη των προςφορών τησ παροϑςασ, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, προβαύνει ςτισ ακϐλουθεσ 
ενϋργειεσ19: 
 

(i) αναρτϊ ςτον ηλεκτρονικϐ χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ», τον ςχετικϐ 
κατϊλογο προςφερϐντων, ϐπωσ αυτϐσ παρϊγεται απϐ το υποςϑςτημα, με δικαύωμα 
πρϐςβαςησ μϐνον ςτουσ προςφϋροντεσ,  
 

ii)  Ελϋγχει εϊν προςκομύςτηκαν οι απαιτοϑμενεσ πρωτϐτυπεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ 
ςϑμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του ϊρθρου 3 τησ παροϑςασ. Η προςφορϊ οικονομικοϑ φορϋα που 
παρϋλειψε εύτε να προςκομύςει την απαιτοϑμενη πρωτϐτυπη εγγϑηςη ςυμμετοχόσ, ςε περύπτωςη 
υποβολόσ ϋγχαρτησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, εύτε να υποβϊλει την απαιτοϑμενη εγγϑηςη ηλεκτρονικόσ 
ϋκδοςησ ςτον οικεύο ηλεκτρονικϐ (υπϐ)-φϊκελο μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών, απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη, μετϊ απϐ γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, η οπούα 
ςυντϊςςει πρακτικϐ, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα αποτελϋςματα του ανωτϋρω ελϋγχου και 
υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικϐ ηλεκτρονικϐ αρχεύο, ωσ “εςωτερικϐ”, μϋςω τησ 
λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη για τη λόψη απϐφαςησ απϐρριψησ τησ 
προςφορϊσ, ςϑμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικοϑ για την απϐρριψη τησ προςφορϊσ, 
η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ. 
Η απϐφαςη απϐρριψησ τησ προςφορϊσ εκδύδεται πριν απϐ την ϋκδοςη οποιαςδόποτε ϊλλησ απϐφαςησ 
ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών τησ παροϑςασ διαδικαςύασ.20  
 
δ) τη ςυνϋχεια ελϋγχει τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ, καθώσ και την πληρϐτητα και τη 
ςυμφωνύα τησ μελϋτησ των διαγωνιζομϋνων με τα οριζϐμενα ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ και ιδύωσ με 
τον Κανονιςμϐ Μελετών Ϊργου διαπιςτώνοντασ τη ςυμμϐρφωςη ό μη τησ μελϋτησ ςε αυτϊ 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Πύνακασ υμμϐρφωςησ) χωρύσ βαθμολϐγηςη. Όςεσ μελϋτεσ δεν καλϑπτουν τισ 
απαιτόςεισ του Πύνακα υμμϐρφωςησ απορρύπτονται.   
Ακολοϑθωσ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη/βαθμολϐγηςη των λοιπών ςτοιχεύων των τεχνικών 
προςφορών (εκτϐσ των οριςτικών μελετών που ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο ελϋγχονται 
μϐνο ωσ προσ την ςυμμϐρφωςη τουσ με τισ απαιτόςεισ του Πύνακα υμμϐρφωςησ χωρύσ να 
βαθμολογοϑνται) των οπούων οι μελϋτεσ ϋγιναν αποδεκτϋσ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω. τη ςυνϋχεια, η 
Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει πρακτικϐ το οπούο περιλαμβϊνει τον Πύνακα υμμϐρφωςησ 
ςυμπληρωμϋνο για κϊθε διαγωνιζϐμενο, καθώσ και την βαθμολογύα των λοιπών ςτοιχεύων των 
τεχνικών προςφορών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 14 τησ παροϑςασ, για τουσ διαγωνιζϐμενουσ των οπούων 
η μελϋτη κϊλυπτε τισ απαιτόςεισ του Πύνακα υμμϐρφωςησ και επομϋνωσ δεν απορρύφθηκε και  
υποβϊλλει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό το ςχετικϐ πρακτικϐ, ωσ “εςωτερικϐ”, μϋςω τησ λειτουργύασ 
“επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη, μεταβιβϊζοντασ παρϊλληλα ξανϊ την αρμοδιϐτητα 
διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτον αρμϐδιο πιςτοποιημϋνο χρόςτη τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ.    
 
ε) Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, παρϊλληλα με τισ ωσ ϊνω ενϋργειεσ, επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ που 
αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ 
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τουσ.21 Αν διαπιςτωθεύ πλαςτϐτητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται απϐ τον 
διαγωνιςμϐ και υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμϐδιο ειςαγγελϋα. 
 
ςτ) τη ςυνϋχεια, και μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικοϑ, η αναθϋτουςα 
αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ εκτϐσ απϐ εκεύνουσ οι οπούοι 
αποκλεύςτηκαν οριςτικϊ, λϐγω μη υποβολόσ ό προςκϐμιςησ τησ πρωτϐτυπησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, 
ςϑμφωνα με την περύπτωςη (γii) τησ παροϑςασ παραγρϊφου και παρϋχει πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα 
δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερϐντων.  
 
τη ςυνϋχεια ο πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μεταβιβϊζει εκ νϋου την αρμοδιϐτητα 
διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ διαγωνιςμοϑ ςε πιςτοποιημϋνο χρόςτη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ.  
 
ζ) Μετϋπειτα, ςε διακριτϐ ςτϊδιο, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη των 
οικονομικών προςφορών των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν αποδεκτό προςφορϊ, χωρύσ να 
παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρϐςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών οικονομικών φορϋων.  
 
η) Η αξιολϐγηςη των οικονομικών προςφορών ολοκληρώνεται με την εφαρμογό του τϑπου του 
ϊρθρου 14 τησ Διακόρυξησ ϐπου η βαθμολογύα του κριτηρύου Κ1.1 και Κ1.2 εύναι η % ϋκπτωςη που ϋχει 
προςφϋρει κϊθε διαγωνιζϐμενοσ.  
 
θ) Προςωρινϐσ ανϊδοχοσ αναδεικνϑεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον 
μεγαλϑτερο αριθμϐ ςτο U. 
ε περύπτωςη ιςοδϑναμων προςφορών ςϑμφωνα  με το Ωρθρο 90 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον προςφϋροντα με τη μεγαλϑτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ, ότοι 
την μεγαλϑτερη ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα ςτα κριτόρια Κ2, Κ3 και Κ4  .  
 
Μετϊ την αξιολϐγηςη και βαθμολϐγηςη των οικονομικών προςφορών η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ 
ςυντϊςςει πρακτικϐ και το αποςτϋλλει ςτην Αναθϋτουςα, ωσ “εςωτερικϐ”, μϋςω τησ λειτουργύασ 
“επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ ϋγκριςησ του 
πρακτικοϑ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ την ωσ ϊνω απϐφαςη ςε ϐλουσ 
τουσ προςφϋροντεσ που υπϋβαλαν αποδεκτό προςφορϊ και παρϋχει πρϐςβαςη ςε αυτοϑσ ςτισ 
υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερϐντων.  
 
ι) Επιςημαύνεται ϐτι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ εύναι ιςοδϑναμεσ και ϋχουν την ύδια ςταθμιςμϋνη 
βαθμολογύα και ςτην τεχνικό προςφορϊ, ότοι ςτα κριτόρια Κ2, Κ3, και Κ4  η αναθϋτουςα αρχό, δυνϊμει 
του Ωρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, επιλϋγει τον (προςωρινϐ) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των 
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςοδϑναμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςοδϑναμεσ 
προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα τουσ γνωςτοποιηθεύ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ “επικοινωνύα” 
του υποςυςτόματοσ. Σα αποτελϋςματα τησ ωσ ϊνω κλόρωςησ ενςωματώνονται, ομούωσ, ςτην 
απϐφαςη τησ προηγοϑμενησ περύπτωςησ (θ). 
 
ια)  Κατϊ των αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ του παρϐντοσ ϊρθρου χωρεύ προδικαςτικό 
προςφυγό, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.3. 
 
4.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/Πρόςκληςη 
για υπογραφό ςύμβαςησ 
 
α) Μετϊ απϐ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ 
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παροϑςασ ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ 
«Επικοινωνύασ», τον προςωρινϐ ανϊδοχο να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών 22 απϐ την 
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν τα προβλεπϐμενα, ςτο ϊρθρο 23 τησ 
παροϑςασ, αποδεικτικϊ μϋςα (δικαιολογητικϊ προςωρινοϑ αναδϐχου) και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
νομιμοπούηςησ.23 Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δϑναται να υποβϊλει, εντϐσ τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ, αύτημα, 
προσ την αναθϋτουςα αρχό, για παρϊταςό τησ, ςυνοδευϐμενο απϐ αποδεικτικϊ ϋγγραφα περύ αύτηςησ 
χορόγηςησ δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου. την περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό 
παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ αυτών, για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςό τουσ απϐ τισ 
αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ.  
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου υποβϊλλονται απϐ τον οικονομικϐ φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό, δεν απαιτεύται 
να προςκομιςθοϑν και ςε ϋντυπη μορφό και γύνονται αποδεκτϊ, ανϊ περύπτωςη, εφϐςον 
υποβϊλλονται, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ:  

 
i) εύτε των ϊρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περύ ηλεκτρονικών δημοςύων εγγρϊφων που 
φϋρουν ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα, και, εφϐςον πρϐκειται για αλλοδαπϊ δημϐςια ηλεκτρονικϊ 
ϋγγραφα, εϊν φϋρουν επιςημεύωςη e-Apostille  
 
ii) εύτε των ϊρθρων 15 και 2724 του ν. 4727/2020 περύ ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγρϊφων που φϋρουν 
ηλεκτρονικό υπογραφό ό ςφραγύδα 
 
iii) εύτε του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999, ϐπωσ ιςχϑει περύ βεβαύωςησ του γνηςύου τησ υπογραφόσ- 
επικϑρωςησ των αντιγρϊφων 
 
iv) εύτε τησ παρ. 2 του ϊρθρου 3725 του ν. 4412/2016, περύ χρόςησ ηλεκτρονικών υπογραφών ςε 
ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων,   
  
v) εύτε τησ παρ. 13 του ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, περύ ςυνυποβολόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ ςτην 
περύπτωςη απλόσ φωτοτυπύασ ιδιωτικών εγγρϊφων26.  
 
Επιπλϋον δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό τα ΥΕΚ και ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και 
ϊλλα ϋντυπα, εταιρικϊ ό μη, με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια. 
 
Σα ωσ ϊνω ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ καταχωρύζονται απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με 
μορφϐτυπο PDF. 
 
 
β.1) Εντϐσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και το αργϐτερο ϋωσ την 
τρύτη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τουσ, προςκομύζονται 
με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, 
ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του διαγωνιςμοϑ και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό, 
τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε ϋντυπη μορφό (ωσ 

πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα). 27 
 

Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ ενδεικτικϊ εύναι : 
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i) αυτϊ δεν που υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, ϐπωσ ιςχϑει, 
(ενδεικτικϊ ςυμβολαιογραφικϋσ ϋνορκεσ βεβαιώςεισ ό λοιπϊ ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα)  

ii) ιδιωτικϊ ϋγγραφα τα οπούα δεν ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο ό δεν φϋρουν θεώρηςη απϐ 
υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α τησ παρ. 2 του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 ό δεν 
ςυνοδεϑονται απϐ υπεϑθυνη δόλωςη για την ακρύβειϊ τουσ, καθώσ και  
 
iii) τα ϋντυπα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ Φϊγησ (Apostille) ό προξενικό θεώρηςη και δεν 
εύναι επικυρωμϋνα απϐ δικηγϐρο. 
 
ημειώνεται ϐτι ςτα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ 
Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφϐςον ςυντϊςςονται ςε κρϊτη 
που ϋχουν προςχωρόςει ςτην ωσ ϊνω υνθόκη, ϊλλωσ φϋρουν προξενικό θεώρηςη. Απαλλϊςςονται 
απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ (με Apostille ό Προξενικό Θεώρηςη) αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα ϐταν 
καλϑπτονται απϐ διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ που ϋχει ςυνϊψει η Ελλϊδα (ενδεικτικϊ «ϑμβαςη 
νομικόσ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδασ και Κϑπρου – 05.03.1984» (κυρωτικϐσ ν.1548/1985, «ϑμβαςη 
περύ απαλλαγόσ απο την επικϑρωςη οριςμϋνων πρϊξεων και εγγρϊφων – 15.09.1977» (κυρωτικϐσ 
ν.4231/2014)). Επύςησ απαλλϊςςονται απϐ την απαύτηςη επικϑρωςησ ό παρϐμοιασ διατϑπωςησ 
δημϐςια ϋγγραφα που εκδύδονται απϐ τισ αρχϋσ κρϊτουσ μϋλουσ που υπϊγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλοϑςτευςη των απαιτόςεων για την υποβολό οριςμϋνων δημοςύων εγγρϊφων 
ςτην ΕΕ, ϐπωσ, ενδεικτικϊ,  το λευκϐ ποινικϐ μητρώο, υπϐ τον ϐρο ϐτι τα ςχετικϊ με το γεγονϐσ αυτϐ 
δημϐςια ϋγγραφα εκδύδονται για πολύτη τησ Ϊνωςησ απϐ τισ αρχϋσ του κρϊτουσ μϋλουσ τησ ιθαγϋνειϊσ 
του. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ 
απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 2 
περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, ϐπωσ ιςχϑει. 
 
γ) Αν δεν υποβληθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν 
ηλεκτρονικϊ ό ςε ϋντυπη μορφό, εφϐςον απαιτεύται, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω η αναθϋτουςα αρχό 
καλεύ τον προςωρινϐ ανϊδοχο να προςκομύςει τα ελλεύποντα δικαιολογητικϊ ό να ςυμπληρώςει τα όδη 
υποβληθϋντα ό να παρϊςχει διευκρινύςεισ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 102 ν. 4412/2016, εντϐσ 
προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ ςε αυτϐν. Αν ο 
προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει αύτημα προσ την αναθϋτουςα αρχό για παρϊταςη τησ ωσ ϊνω 
προθεςμύασ, το οπούο ςυνοδεϑεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα να αποδεικνϑεται ϐτι ϋχει 
αιτηθεύ τη χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ 
των δικαιολογητικών για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών απϐ τισ αρμϐδιεσ 
δημϐςιεσ αρχϋσ. 
Σο παρϐν εφαρμϐζεται αναλϐγωσ και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό τυχϐν ζητόςει την 
προςκϐμιςη δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών και πριν απϐ το ςτϊδιο 
κατακϑρωςησ, κατ’ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ.28 
 
δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των υποβληθϋντων δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ϐτι: 
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), εύναι εκ προθϋςεωσ 
απατηλϊ ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα29    ό 
ii) αν δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
iii) αν απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑονται οι 
ϐροι και οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παροϑςασ, 30  
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
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εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ) ϐτι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μϋχρι τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η προςκομιςθεύςα, 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παροϑςασ, εγγϑηςη ςυμμετοχόσ.31,. 
 
Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, ό 
αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ϐτι:  α) δεν βρύςκεται ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ 
που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 22.Α και β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των ϊρθρων 22.Β ϋωσ 
22.Ε, ϐπωσ αυτϊ ϋχουν καθοριςτεύ ςτην παροϑςα  , η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ απϐ την 
Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα 
οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ (α) και (γ) του παρϐντοσ ϊρθρου.32 Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το 
κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτο αποφαινϐμενο ϐργανο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ εύτε κατακϑρωςησ τησ ςϑμβαςησ εύτε ματαύωςησ τησ 
διαδικαςύασ, ανϊ περύπτωςη. 
 
Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινοϑ αναδϐχου επικυρώνονται με την 
απϐφαςη κατακϑρωςησ του ϊρθρου 105 ν. 4412/2016,33 ότοι με την απϐφαςη του προηγοϑμενου 
εδαφύου, ςτην οπούα αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την αναςτολό τησ ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 360 ϋωσ 372 του ιδύου νϐμου.34  
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ  την  απϐφαςη κατακϑρωςη, μαζύ με αντύγραφο ϐλων των πρακτικών 
τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των προςφορών ςε ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που 
ϋλαβαν μϋροσ ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ, εκτϐσ απϐ τουσ οριςτικώσ αποκλειςθϋντεσ και ιδύωσ ϐςουσ 
αποκλεύςτηκαν οριςτικϊ δυνϊμει τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τησ αντύςτοιχησ περ. 
γ τησ παραγρϊφου 4.1 τησ παροϑςασ,,35 μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον 
αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικοϑ 
Διαγωνιςμοϑ». 
 

ε)   Η απϐφαςη κατακϑρωςησ καθύςταται οριςτικό, εφϐςον ςυντρϋξουν οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:36 
 

i. η απϐφαςη κατακϑρωςησ ϋχει κοινοποιηθεύ, ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω, 
 

ii. παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, 
παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ και 
ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απϐφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ, εκδοθεύ απϐφαςη επύ 
τησ αύτηςησ, με την επιφϑλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται 
ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

 
iii. ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα με τα 

ϊρθρα 324 ϋωσ 327 του ν. 4700/2020, εφϐςον απαιτεύται37, και 
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iv.  ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ ϋχει υποβϊλλει, ϋπειτα απϐ ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, υπεϑθυνη δόλωςη, που 
υπογρϊφεται ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτην οπούα δηλώνεται 
ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 
του ύδιου νϐμου, και μϐνον ςτην περύπτωςη του προςυμβατικοϑ ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ. 

 
 Η υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό και μνημονεϑεται ςτο ςυμφωνητικϐ. 
Εφϐςον δηλωθοϑν οψιγενεύσ μεταβολϋσ, η δόλωςη ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, η οπούα 
ειςηγεύται προσ το αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο. 
 
Μετϊ απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 
ανϊδοχο, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, να προςϋλθει για την 
υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ του προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την κοινοπούηςη 
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρϐςκληςησ,38 προςκομύζοντασ και την απαιτοϑμενη εγγυητικό επιςτολό 
καλόσ εκτϋλεςησ. Η ςϑμβαςη θεωρεύται ςυναφθεύςα με την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ειδικόσ 
πρϐςκληςησ.39 
 
Μϋχρι την οριςτικό ανακόρυξη αναδϐχου, και ςτον βαθμϐ που δεν διαφοροποιεύται ουςιωδώσ το προσ 
ανϊθεςη φυςικϐ αντικεύμενο, ϋπειτα δε απϐ γνώμη του τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό 
του τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδομών, αν ςτην αναθϋτουςα αρχό δεν 
υφύςταται τεχνικϐ ςυμβοϑλιο, θα πρϋπει να ςυντρϋχουν ςωρευτικϊ οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ: 
 
α) ϑπαρξη εγκεκριμϋνων περιβαλλοντικών ϐρων, τεϑχουσ υπολογιςμοϑ και τεκμηρύωςησ για τον 
καθοριςμϐ του προϒπολογιςμοϑ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και κανονιςμοϑ μελετών ϋργου, ο οπούοσ 
ςυντϊςςεται ειδικϊ για το προσ ανϊθεςη ϋργο ό υπϊρχει και εφαρμϐςθηκε ςε παρϐμοια ϋργα, 
 
β) η ϑπαρξη των ςτοιχεύων Α.1 ϋωσ Α.3, Α.7 ϋωσ Α.9 και Α.12 του υποφακϋλου τησ υποπερ. Α’ τησ παρ. 7 
του ϊρθρου 45. 
 
Αν δεν πληροϑνται οι ωσ ϊνω ϐροι, ϐπωσ ρητϊ προβλϋπονται ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 50 του ν. 
4412/2016, αναςτϋλλεται η ςϑναψη τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ μϋχρι την πλόρωςό τουσ40 

Πριν απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ υποβϊλλεται η υπεϑθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απϐφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005». 

Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην 
ειδικό πρϐκληςη, και με την επιφϑλαξη αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η διαδικαςύα 
του παρϐντοσ ϊρθρου 4.2. για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα 
απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ41. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για 
την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ ματαιώνεται, ςϑμφωνα με 
την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, ςτην περύπτωςη αυτόν, να αναζητόςει αποζημύωςη, πϋρα απϐ την 
καταπύπτουςα εγγυητικό επιςτολό, ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 197 και 198 ΑΚ. 42 

 
Εϊν η αναθϋτουςα αρχό δεν απευθϑνει ςτον ανϊδοχο την ωσ ϊνω ειδικό πρϐςκληςη, εντϐσ χρονικοϑ 
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διαςτόματοσ εξόντα (60) ημερών απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, και με την 
επιφϑλαξη τησ ϑπαρξησ επιτακτικοϑ λϐγου δημϐςιου ςυμφϋροντοσ ό αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ 
βύασ, ο ανϊδοχοσ δικαιοϑται να απϋχει απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, χωρύσ να εκπϋςει η 
εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του, καθώσ και να αναζητόςει αποζημύωςη ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 197 και 
198 ΑΚ.43 
 
 
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών / 
Προςωρινό και οριςτικό δικαςτικό προςταςύα 
 
Α. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη δημϐςια 
ςϑμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα απϐ εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ ευρωπαώκόσ ενωςιακόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ ςτον τομϋα 
των δημοςύων ςυμβϊςεων, ϋχει δικαύωμα να προςφϑγει ςτην Ενιαύα Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΕΑΔΗΤ), ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 
39/2017, ςτρεφϐμενοσ με προδικαςτικό προςφυγό, κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογοϑν το αύτημϊ 
του44. 

 
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο 
οικονομικϐ φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςε αυτϐν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ απϐ την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρϐμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερϐμενου οικονομικοϑ φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ 
προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη 
δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ. 
 
ε περύπτωςη παρϊλειψησ που αποδύδεται ςτην αναθϋτουςα αρχό, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ απϐ την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ 
προςβαλλϐμενησ παρϊλειψησ45. 
 
Η προδικαςτικό προςφυγό, ςυντϊςςεται υποχρεωτικϊ με τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου του 
Παραρτόματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και , κατατύθεται ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό περιοχό του 
ςυγκεκριμϋνου διαγωνιςμοϑ μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ την 
Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό»,  ςϑμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
ΚΤΑ ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα. 
 
Οι προθεςμύεσ ωσ προσ την υποβολό των προδικαςτικών προςφυγών και των παρεμβϊςεων αρχύζουν 
την επομϋνη τησ ημϋρασ τησ προαναφερθεύςασ κατϊ περύπτωςη κοινοπούηςησ ό γνώςησ και λόγουν 
ϐταν περϊςει ολϐκληρη η τελευταύα ημϋρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτό εύναι εξαιρετϋα ό ϊββατο, 
ϐταν περϊςει ολϐκληρη η επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα και ώρα 23:59:5946 
 
Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο απϐ τον 
προςφεϑγοντα υπϋρ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 363 Ν. 
4412/201647. Η επιςτροφό του παραβϐλου ςτον προςφεϑγοντα γύνεται: α) ςε περύπτωςη ολικόσ ό 
μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του, β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό ανακαλεύ την προςβαλλϐμενη 
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πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλϐμενη ενϋργεια πριν απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ επύ τησ 
προςφυγόσ, γ) ςε περύπτωςη παραύτηςησ του προςφεϑγοντα απϐ την προςφυγό του ϋωσ και δϋκα (10) 
ημϋρεσ απϐ την κατϊθεςη τησ προςφυγόσ.  
 
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ επύ ποινό ακυρϐτητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απϐφαςη τησ ΕΑΔΗΤ μετϊ απϐ ϊςκηςη 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμωσ, 
μϐνη η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, 
υπϐ την επιφϑλαξη χορόγηςησ απϐ το Κλιμϊκιο προςωρινόσ προςταςύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201748.  
 
Η προηγοϑμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμϐζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ 
παροϑςασ ςϑμβαςησ, υποβληθεύ μϐνο μύα (1) προςφορϊ49. 
 
Μετϊ την, κατϊ τα ωσ ϊνω, ηλεκτρονικό κατϊθεςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ η αναθϋτουςα αρχό, 
μϋςω τησ λειτουργύασ ¨Επικοινωνύα»: 
  
α) Κοινοποιεύ την προςφυγό το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τησ ςε 
κϊθε ενδιαφερϐμενο τρύτο, ο οπούοσ μπορεύ να θύγεται απϐ την αποδοχό τησ προςφυγόσ, προκειμϋνου 
να αςκόςει το, προβλεπϐμενο απϐ τα ϊρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαύωμα παρϋμβαςόσ του 
ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ, για τη διατόρηςη τησ ιςχϑοσ τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ, 
προςκομύζοντασ ϐλα τα κρύςιμα ϋγγραφα που ϋχει ςτη διϊθεςό του. 
 
β) Διαβιβϊζει ςτην ΕΑΔΗΤ, το αργϐτερο εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ημϋρα κατϊθεςησ, τον 
πλόρη φϊκελο τησ υπϐθεςησ, τα αποδεικτικϊ κοινοπούηςησ ςτουσ ενδιαφερϐμενουσ τρύτουσ αλλϊ και 
την Ϊκθεςη Απϐψεών τησ επύ τησ προςφυγόσ. την Ϊκθεςη Απϐψεων η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να 
παραθϋςει αρχικό ό ςυμπληρωματικό αιτιολογύα για την υποςτόριξη τησ προςβαλλϐμενησ με την 
προδικαςτικό προςφυγό πρϊξησ. 
 
γ) Κοινοποιεύ ςε ϐλα τα μϋρη την Ϊκθεςη Απϐψεων, τισ Παρεμβϊςεισ και τα ςχετικϊ ϋγγραφα που 
τυχϐν τη ςυνοδεϑουν, μϋςω του ηλεκτρονικοϑ τϐπου του διαγωνιςμοϑ το αργϐτερο ϋωσ την επομϋνη 
εργϊςιμη ημϋρα απϐ την κατϊθεςό τουσ. 
 
δ) υμπληρωματικϊ υπομνόματα κατατύθενται απϐ οποιοδόποτε απϐ τα μϋρη μϋςω τησ πλατφϐρμασ 
του ΕΗΔΗ, το αργϐτερο εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ την κοινοπούηςη των απϐψεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ50. 
 
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακϑρωςησ του ϊρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατϊ 
των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ51. 
 

Β. Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει, με το ύδιο δικϐγραφο εφαρμοζϐμενων αναλογικϊ 
των διατϊξεων του π.δ. 18/1989, την αναςτολό εκτϋλεςησ τησ απϐφαςησ τησ ΕΑΔΗΤ και την 
ακϑρωςό τησ ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου Αθηνών52. Σο αυτϐ ιςχϑει και ςε περύπτωςη ςιωπηρόσ 
απϐρριψησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ απϐ την ΕΑΔΗΤ. Δικαύωμα ϊςκηςησ του ωσ ϊνω ϋνδικου 
βοηθόματοσ ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΕΑΔΗΤ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό, αλλϊ 
και αυτϐσ του οπούου ϋχει γύνει εν μϋρει δεκτό η προδικαςτικό προςφυγό. 

Με την απϐφαςη τησ ΕΑΔΗΤ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλϐμενεσ και ϐλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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ανωτϋρω απϐφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ ωσ ϊνω αύτηςησ ςτο Δικαςτόριο. 

Η αύτηςη αναςτολόσ και ακϑρωςησ περιλαμβϊνει μϐνο αιτιϊςεισ που εύχαν προταθεύ με την 
προδικαςτικό προςφυγό ό αφοροϑν ςτη διαδικαςύα ενώπιον τησ ΕΑΔΗΤ ό το περιεχϐμενο των 
αποφϊςεών τησ. Η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον αςκόςει την αύτηςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεύ να προβϊλει και οψιγενεύσ ιςχυριςμοϑσ αναφορικϊ με τουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ 
δημοςύου ςυμφϋροντοσ, οι οπούοι καθιςτοϑν αναγκαύα την ϊμεςη ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ.53 

Η ωσ ϊνω αύτηςη κατατύθεται ςτο ωσ αρμϐδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών απϐ  
κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απϐφαςησ ό απϐ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ για την ϋκδοςη 
τησ απϐφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, ενώ η δικϊςιμοσ για την εκδύκαςη τησ αύτηςησ 
ακϑρωςησ δεν πρϋπει να απϋχει πϋραν των εξόντα (60) ημερών απϐ την κατϊθεςη του δικογρϊφου.54 

Αντύγραφο τησ αύτηςησ με κλόςη κοινοποιεύται με τη φροντύδα του αιτοϑντοσ προσ την ΕΑΔΗΤ, την 
αναθϋτουςα αρχό, αν δεν ϋχει αςκόςει αυτό την αύτηςη, και προσ κϊθε τρύτο ενδιαφερϐμενο, την 
κλότευςη του οπούου διατϊςςει με πρϊξη του ο Πρϐεδροσ ό ο προεδρεϑων του αρμϐδιου Δικαςτηρύου ό 
Σμόματοσ ϋωσ την επϐμενη ημϋρα απϐ την κατϊθεςη τησ αύτηςησ. Ο αιτών υποχρεοϑται επύ ποινό 
απαραδϋκτου του ενδύκου βοηθόματοσ να προβεύ ςτισ παραπϊνω κοινοποιόςεισ εντϐσ αποκλειςτικόσ 
προθεςμύασ δϑο (2) ημερών απϐ την ϋκδοςη και την παραλαβό τησ ωσ ϊνω πρϊξησ του Δικαςτηρύου. 
Εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών απϐ την ωσ ϊνω κοινοπούηςη τησ αύτηςησ 
κατατύθεται η παρϋμβαςη και διαβιβϊζονται ο φϊκελοσ και οι απϐψεισ των παθητικώσ 
νομιμοποιοϑμενων. Εντϐσ τησ ύδιασ προθεςμύασ κατατύθενται ςτο Δικαςτόριο και τα ςτοιχεύα που 
υποςτηρύζουν τουσ ιςχυριςμοϑσ των διαδύκων. 

Επιπρϐςθετα, η παρϋμβαςη κοινοποιεύται με επιμϋλεια του παρεμβαύνοντοσ ςτα λοιπϊ μϋρη τησ δύκησ 
εντϐσ δϑο (2) ημερών απϐ την κατϊθεςό τησ, αλλιώσ λογύζεται ωσ απαρϊδεκτη. Σο διατακτικϐ τησ 
δικαςτικόσ απϐφαςησ εκδύδεται εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ό απϐ την 
προθεςμύα για την υποβολό υπομνημϊτων. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη και η ϊςκηςη τησ αύτηςησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου κωλϑουν 
τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ μϋχρι την ϋκδοςη τησ οριςτικόσ δικαςτικόσ απϐφαςησ, εκτϐσ εϊν με 
προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. Επύςησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη 
και η ϊςκηςό τησ αύτηςησ κωλϑουν την πρϐοδο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ για χρονικϐ διϊςτημα 
δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την ϊςκηςη τησ αύτηςησ, εκτϐσ εϊν με την προςωρινό διαταγό ο αρμϐδιοσ 
δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ55. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ κατατύθεται παρϊβολο, ςϑμφωνα με 
τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερϐμενοσ δεν αιτόθηκε ό αιτόθηκε ανεπιτυχώσ την αναςτολό και η ςϑμβαςη υπογρϊφηκε 
και η εκτϋλεςό τησ ολοκληρώθηκε πριν απϐ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ, εφαρμϐζεται αναλϐγωσ η παρ. 2 
του ϊρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτόριο ακυρώςει πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ τη ςϑναψη τησ 
ςϑμβαςησ, το κϑροσ τησ τελευταύασ δεν θύγεται, εκτϐσ αν πριν απϐ τη ςϑναψη αυτόσ εύχε αναςταλεύ η 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. την περύπτωςη που η ςϑμβαςη δεν εύναι ϊκυρη, ο ενδιαφερϐμενοσ 
δικαιοϑται να αξιώςει αποζημύωςη, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ν. 4412/2016, για την εκδύκαςη των διαφορών του παρϐντοσ 
ϊρθρου εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

 Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ/ ειρϊ ιςχύοσ 

χετικϊ με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ιςχϑουν τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 
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135 του ν. 4412/2016. 
Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερϐμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ ϐρων, η ςειρϊ ιςχϑοσ 
καθορύζεται ωσ κατωτϋρω. 
 
1. Σο ςυμφωνητικϐ ςυμπεριλαμβανομϋνων των παραςχεθειςών εξηγόςεων του οικονομικοϑ 

φορϋα, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμϐ 
οικονομικών μεγεθών, με τισ οπούεσ ο ανϊδοχοσ διαμϐρφωςε την προςφορϊ του . 

2. Η παροϑςα Διακόρυξη, με τα Παραρτόματϊ τησ και τισ διευκρινύςεισ που παραςχϋθηκαν απϐ 
την Αναθϋτουςα Αρχό ςϑμφωνα με το Ωρθρο 2.3 τησ παροϑςησ.  
3. Σο τεϑχοσ των τυχϐν τροποποιόςεων μετϊ τη διαδικαςύα τησ διαβοϑλευςησ του αρ. 20Α τησ 
παροϑςασ. 
4. Η Οικονομικό Προςφορϊ.  
5. Σο τιμολϐγιο Δημοπρϊτηςησ 
6. Ο Κανονιςμϐσ Μελετών του Ϊργου. 
7. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
8. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.  
9. H Σεχνικό Περιγραφό 
10. Ο Προϒπολογιςμϐσ Δημοπρϊτηςησ και το Σεϑχοσ Τπολογιςμοϑ και Σεκμηρύωςησ για τον 
καθοριςμϐ του Προϒπολογιςμοϑ Λειτουργύασ. 
11. Η τεχνικό προςφορϊ- Μελϋτη. 

12. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα Καταςκευόσ του ϋργου .  
 

Σα ανωτϋρω ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ιςχϑουν, ϐπωσ διαμορφώθηκαν, με τισ ςυμπληρωματικϋσ 
πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που παραςχϋθηκαν απϐ την αναθϋτουςα αρχό επύ ϐλων των 
ανωτϋρω. 

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 

 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ 

και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξϑ των τμημϊτων 
των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςϐτερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η 
ελληνικό ϋκδοςη56. Συχϐν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 
4.2.β) τησ παροϑςασ. Σα αλλοδαπϊ δημϐςια και ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ 
διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα 
ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο57 και γύνονται αποδεκτϊ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα, ομούωσ, ςτο 
ϊρθρο 4.2.β) τησ παροϑςασ.   

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικϐ τεχνικϐ 
περιεχϐμενο, δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε 
διεθνεύσ μονϊδεσ, μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια, που εύναι δυνατϐν να διαβαςτοϑν ςε κϊθε 
γλώςςα και δεν εύναι απαραύτητη η μετϊφραςό τουσ, 58 μποροϑν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη 
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γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 
6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα 

γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, ϐπωσ ιςχϑουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του Κανονιςμοϑ ΕΕ 833/2014 ϐπωσ τροποποιόθηκε με τον με αριθμ. 2022/576 και τον με 

αριθ. 2022/578  του υμβουλύου (ΕΕ) τησ 8ησ Απριλύου 2022, ςχετικϊ με περιοριςτικϊ μϋτρα λϐγω 
ενεργειών τησ Ρωςύασ που αποςταθεροποιοϑν την κατϊςταςη ςτην Ουκρανύα. 

3. την απϐφαςη (ΚΕΠΠΑ) 2022/578 του υμβουλύου τησ 8ησ Απριλύου 2022, που τροποποιεύ την 
απϐφαςη 2014/512/ΚΕΠΠΑ ςχετικϊ με περιοριςτικϊ μϋτρα λϐγω ενεργειών τησ Ρωςύασ που 
αποςταθεροποιοϑν την κατϊςταςη ςτην Ουκρανύα 

4. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα τησ 
Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ 
(Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικϐ Δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972 και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

5. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαύο κεύμενο Δικονομύασ για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ολοκληρωμϋνο 
νομοθετικϐ πλαύςιο για τον προςυμβατικϐ ϋλεγχο, τροποποιόςεισ ςτον Κώδικα Νϐμων για το 
Ελεγκτικϐ υνϋδριο, διατϊξεισ για την αποτελεςματικό απονομό τησ δικαιοςϑνησ και ϊλλεσ 
διατϊξεισ»  

6. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεςολϊβηςη ςε αςτικϋσ και εμπορικϋσ υποθϋςεισ Περαιτϋρω 
εναρμϐνιςη τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 21ησ ΜαϏου 2008 και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

7. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικοϑ Φαρακτόρα, μϋτρα 
εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
27ησ Απριλύου 2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ 
δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», 

8. του ν. 4622/2019 (ΥΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικϐ Κρϊτοσ: οργϊνωςη, λειτουργύα & διαφϊνεια 
τησ Κυβϋρνηςησ, των κυβερνητικών οργϊνων & τησ κεντρικόσ δημϐςιασ διούκηςησ», 

9. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικού µεταςχηµατιςµού και εναρµϐνιςη του νοµοθετικοϑ πλαιςύου µε 
τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υµβουλύου τησ 
16ησ Απριλύου 2014 για την ϋκδοςη ηλεκτρονικών τιµολογύων ςτο πλαύςιο δηµϐςιων ςυµβϊςεων 
και λοιπϋσ διατϊξεισ» 

10. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
11. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 

παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελληνικϐ δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την 
προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και 
εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» 59 

12. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 59 «Ωρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημϐςια ϋργα», 

13. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
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Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ ιςχϑει 
14. του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαύα Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων και ϊλλεσ διατϊξεισ του Τπουργεύου 

Δικαιοςϑνησ», 
15. των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κϑρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» 
(ΚΔΕ), ϐπωσ μεταβατικϊ ιςχϑουν. 

16. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεϑςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακϐ 
και τοπικϐ Σϑπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

17.  του ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταϑρωςη των ςτοιχεύων του αναδϐχου με τα 
ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνϑμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου 
ό των νομικών προςώπων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα», τησ κοινόσ απϐφαςησ των Τπουργών 
Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για 
την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώσ και 
των υπουργικών αποφϊςεων, οι οπούεσ εκδύδονται, κατ’ εξουςιοδϐτηςη  του ϊρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Α’167) για τον καθοριςμϐ: α) των μη «ςυνεργϊςιμων φορολογικϊ» κρατών και β) των 
κρατών με «προνομιακϐ φορολογικϐ καθεςτώσ»60.  

18. του ν. 2859/2000  “Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
19. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κϑρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
20. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”. 
21. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα ςυντελεςτών παραγωγόσ δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών (ΜΗ.ΣΕ.). 
22. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμϐσ εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών ενώπιων τησ Α.Ε.Π.Π.» 
23. του π.δ. 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )61 
24. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”, 
25. τησ υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινόσ Απϐφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων και 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (Β΄ 466/8-2-2021) «Ϊγκριςη ςχεδύου Δρϊςησ για τισ Πρϊςινεσ 
Δημϐςιεσ υμβϊςεισ» (κατϊ περύπτωςη). 

26. τησ υπ’ αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικό Σιμολϐγηςη ςτο 
πλαύςιο των Δημϐςιων υμβϊςεων δυνϊμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

27. τησ υπ’  αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθοριςμϐσ Εθνικοϑ Μορφϐτυπου 
ηλεκτρονικοϑ τιμολογύου ςτο πλαύςιο των Δημοςύων υμβϊςεων 

28. τησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών 
«Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών ςϑναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 
υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με την ϐμοια απϐφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

29. τησ Κοινόσ Διαπιςτωτικόσ Πρϊξησ των Τπουργών Τποδομών και Μεταφορών και Χηφιακόσ 
Διακυβϋρνηςησ  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θϋμα Μετεγκατϊςταςη του υποςυςτόματοσ 
ΕΗΔΗ Δημϐςια Ϊργα ςτη Γενικό Γραμματεύα Τποδομών (ΑΔΑ ΨΝΛ5465ΦΘΞ-ΧΕ4). 

30. τησ με αρ. 166278/30.06.2021 Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ (ΥΕΚ: 2813/Β΄/30.06.2021 ) 
«Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν ςτην ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, 
μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των 
επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων 
υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..) (εφεξόσ ΚΤΑ ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα». 

31. τησ με αρ. 79628/2021 Τπουργικόσ Απϐφαςησ (Β’ 3075) «Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων 
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λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ)», 

32. τησ με αρ. 64233/10.06.2021 Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ (ΥΕΚ: 2453/Β΄/09.06.2021) 
««Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφοροϑν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων 
Προμηθειών και Τπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικοϑ 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)». 

33. τησ με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Ϊγκριςη εβδομόντα (70) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό εφαρμογό 
ςε ϐλα τα Δημϐςια Ϊργα και Μελϋτεσ,  

34. τησ με αριθμ. ΔΝγ/οικ.35577/ΥΝ 466/2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονιςμϐσ Περιγραφικών Σιμολογύων Εργαςιών για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων», 

35. τησ με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απϐφαςησ με θϋμα «Ϊκδοςη 
Ενημερϐτητασ Πτυχύου και Βεβαιώςεων ανεκτϋλεςτου υπολούπου ςυμβϊςεων δημοςύων ϋργων, 
υποβολό Εκθϋςεων δραςτηριϐτητασ ανωνϑμων εταιρειών και Πιςτοποιητικών εκτϋλεςησ ϋργων». 

36. τησ με αριθμ. ΔΝγ/οικ.38107/ΥΝ 466/2017 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και 
ΜΕΣΑΥΟΡΏΝ (Β’ 1956) «Καθοριςμϐσ ‘’Ομϊδων Εργαςιών’’ ανϊ κατηγορύα ϋργων για τισ δημϐςιεσ 
ςυμβϊςεισ ϋργων του ν.4412/2016» 

37. του Ν.4819/2021 (ΥΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμϋνο πλαύςιο για τη διαχεύριςη των αποβλότων 
Ενςωμϊτωςη των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαύκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 30ησ Μαώου 2018 για την τροποπούηςη τησ Οδηγύασ 94/62/ΕΚ περύ ςυςκευαςιών 
και απορριμμϊτων ςυςκευαςιών, πλαύςιο οργϊνωςησ του Ελληνικοϑ Οργανιςμοϑ Ανακϑκλωςησ, 
διατϊξεισ για τα πλαςτικϊ προώϐντα και την προςταςύα του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, χωροταξικϋσ 
πολεοδομικϋσ, ενεργειακϋσ και ςυναφεύσ επϋιγουςεσ ρυθμύςεισ» 

 
7.2   Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ62, καθώσ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ 
παροϑςασ καθώσ και το ςϑνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, περιβαλλοντικοϑ 
και φορολογικοϑ δικαύου και γενικϐτερα κϊθε διϊταξη (Νϐμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό 
εγκϑκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και 
αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 
7.3     Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη 

προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται 
και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε 
φορϊ νομοθεςύα. 
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Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 

8.1. 63 Σο ϋργο ϋχει ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον 
και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη 2014-2020» και ςτον Ωξονα Προτεραιϐτητασ «ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΠΟΡΨΝ (Σ)» 
και αποτελεύ το υποϋργο 1 τησ Πρϊξησ «Ολοκληρωμϋνη Διαχεύριςη Αςτικών Αποβλότων 
Νόςου Ύδρασ» με Κωδικϐ  ΟΠ 5001862 και ωσ εκ τοϑτου η θετικό γνώμη απϐ την ΕΤΔ ΕΠ 
ΠΕΚΑ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ό η τεκμαιρϐμενη θετικό γνώμη για τη διαδικαςύα ανϊθεςησ 
τησ ςϑμβαςησ αποτελεύ ϐρο για τη χρηματοδϐτηςη τησ πρϊξησ.  
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ το Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων, με κωδικϐ πρϊξησ .Α. 
2022Ε27510026 του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (85% απϐ το Σαμεύο υνοχόσ 
και 15% απϐ Εθνικοϑσ Πϐρουσ) και απϐ Ιδύουσ Πϐρουσ του Ε.Δ..Ν.Α.  
 
Αναλυτικϐτερα: 

 Καταςκευό Ϊργου (τμόμα 1): 
υνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ καταςκευόσ ϋργου 10.419.940,49 € με Υ.Π.Α. 
χρηματοδϐτηςη απϐ ΕΤΔ ΕΠ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014-2020  

 Μεταβατικό περύοδοσ (τμόμα 2) 
υνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων μεταβατικόσ περιϐδου 
100.648,08 € με ΥΠΑ χρηματοδϐτηςη ςε ποςοςτϐ 100% απϐ ύδιουσ πϐρουσ του 
ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 

 Κανονικό 6ετόσ Λειτουργύα του ϋργου (τμόμα 3)  
υνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ εξαετοϑσ λειτουργύασ 5.030.194,61€ με ΥΠΑ 
χρηματοδϐτηςη ςε ποςοςτϐ 100% απϐ ύδιουσ πϐρουσ του ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ 
ΤΝΔΕΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ  

(*Η κανονικό λειτουργύα του ϋργου ξεκινϊ μετϊ το πϋρασ των καταςκευαςτικών εργαςιών 
και τησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ). 

 

 Δικαύωμα προαύρεςησ για επιπλϋον ϋξι (6) ϋτη λειτουργύασ του ϋργου  
5.030.194,61 €  € με ΥΠΑ χρηματοδϐτηςη ςε ποςοςτϐ 100% απϐ ύδιουσ πϐρουσ του 
ΕΙΔΙΚΟΤ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Η Προαύρεςη μπορεύ να 
αςκηθεύ το αργϐτερο με το πϋρασ τησ Κανονικόσ Λειτουργύασ του ϋργου.  

 
 Σο ϋργο υπϐκειται ςτισ κρατόςεισ64 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ 

τησ κρϊτηςησ ϑψουσ 0,1 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, τησ κρϊτηςησ 6‰, 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. 
ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών 
(Β' 2235), τησ κρϊτηςησ 2,5‰ υπϋρ τησ Π.Ο.Μ.Η.Σ.Ε.Δ.Τ., ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝβ/51667/ΥΝ466/12-02-
2020 απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώσ και τησ 
κρϊτηςησ ϑψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του Ο.Π.. Ε..Η.ΔΗ.., 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  

       (η τελευταύα κρϊτηςη πραγματοποιεύται απϐ τη ϋκδοςη τησ προβλεπϐμενησ κοινόσ 
υπουργικόσ απϐφαςησ). 

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, ϐφελοσ κ.λ.π. του Αναδϐχου και οι επιβαρϑνςεισ απϐ φϐρουσ, δαςμοϑσ 
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κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Ο Υ.Π.Α. βαρϑνει τον Κϑριο του Ϊργου. 
  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO.  
 

Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 
Η αναθϋτουςα αρχό,65 τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ, ϐταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να 
υποβϊλλονται εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο ΕΕΕ, 
ό ϐταν λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν ό να 
ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντϐσ προθεςμύασ ϐχι μικρϐτερησ των δϋκα 
(10) ημερών και ϐχι μεγαλϑτερησ των εύκοςι (20) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτοϑσ 
τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ, ςϑμφωνα 
με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.  
Η ςυμπλόρωςη ό η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δεν 
τροποποιεύται η προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και ϐτι αφορϊ ςε ςτοιχεύα ό δεδομϋνα, των οπούων 
εύναι αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε ςχϋςη με το πϋρασ τησ 
καταληκτικόσ προθεςμύασ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω ιςχϑουν κατ’  αναλογύαν και για τυχϐν 
ελλεύπουςεσ δηλώςεισ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι βεβαιώνουν γεγονϐτα αντικειμενικώσ εξακριβώςιμα. 66 
 

Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ – Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 

Για την παροϑςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η με αρ.πρωτ. 345/9-12-2022 (ΑΔΑ: ΡΨΧΞΟΡ05-ΣΨΔ) 
Απϐφαςη για την ϋγκριςη πολυετοϑσ δαπϊνησ και δϋςμευςη πύςτωςησ για τουσ Κ.Α.Ε. Ε.Δ..Ν.Α. 
69.02.7326.01, 70.02.6142.33 και 70.02.6142.34. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι: 
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΝΗΟΤ 
ΤΔΡΑ». 
 
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
Η δημοπρατοϑμενη ςϑμβαςη εύναι μικτό ςϑμβαςη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.4412/2016 και περιλαμβϊνει τρύα διακριτϊ τμόματα:  
α) ΣΜΗΜΑ 1: την καταςκευό και 3μηνη δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου τησ Ολοκληρωμϋνησ 
Εγκατϊςταςησ Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΟΕΔΑ) Ύδρασ.  
β) ΣΜΗΜΑ 2: την εγκατϊςταςη δεματοποιητό και την διαχεύριςη των απορριμμϊτων κατϊ την 
μεταβατικό περύοδο.  
γ) ΣΜΗΜΑ 3: την υπηρεςύα κανονικόσ λειτουργύασ του ϋργου για ϋξι (6) ϋτη. 
 
Με δεδομϋνο ϐτι το κϑριο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ εύναι η καταςκευό τησ ΟΕΔΑ, ςϑμφωνα με τη παρ. 
2 του ϊρθρου 4 του Ν4412/2016, η μικτό ςϑμβαςη ανατύθεται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ περύ 
ςυμβϊςεων ϋργου.  
 
Ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ τησ ςϑμβαςησ (χωρύσ ΥΠΑ) ανϋρχεται ςε67 12.540.954,18 €  και 
αναλϑεται ςε: 
 
ΣΜΗΜΑ 1: Ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ για την καταςκευό και δοκιμαςτικό λειτουργύα του 
ϋργου ανϋρχεται ςε68 8.403.177,82 € Ευρώ και αναλϑεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών: 4.730.949,23 € 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελϐσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 851.570,86 €   
Απρϐβλεπτα69 (ποςοςτοϑ 9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 502.426,81 €, 
που αναλώνονται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 
το ανωτϋρω ποςϐ προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςοϑ 43.230,92 €, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 153 
του ν. 4412/2016.  
Κινητϐσ Εξοπλιςμϐσ: 2.275.000,00 € 
 
ΣΜΗΜΑ 2: Ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ για την διαχεύριςη των απορριμμϊτων κατϊ την 
μεταβατικό περύοδο ανϋρχεται ςε 81.167,81 € πλϋον ΥΠΑ 24%.       
 
ΣΜΗΜΑ 3: Ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ για την κανονικό λειτουργύα του ϋργου διϊρκειασ ϋξι (6) 
ετών ανϋρχεται ςε 676.101,43 € ανϊ ϋτοσ πλϋον ΥΠΑ 24% ότοι ςε 4.056.608,55 € για ϋξι(6) ϋτη 
πλϋον ΥΠΑ 24%. 
Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακϐλουθουσ ϐρουσ και περιοριςμοϑσ: 
 Δεν τροποποιεύται το «βαςικϐ ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, οϑτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, ϐπωσ 

περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη, οϑτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ 
 Δεν θύγεται η πληρϐτητα, ποιϐτητα και λειτουργικϐτητα του ϋργου 
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 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςϑμβαςη 
 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικϐ εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικϐ Πύνακα Εργαςιών 

του ϋργου, ποςοςτϐ εύκοςι τοισ εκατϐ (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ εργαςιών του ϋργου οϑτε, 
αθροιςτικϊ ποςοςτϐ δϋκα τοισ εκατϐ(10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ χωρύσ 
ΥΠΑ, αναθεώρηςη τιμών και απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ, την αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη 
λαμβϊνονται υπϐψη μϐνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ απϐ μύα ομϊδα εργαςιών ςε ϊλλη. Σα ποςϊ που 
εξοικονομοϑνται, εφϐςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω ϐρια (20% ό και 10%), μειώνουν ιςϐποςα τη 
δαπϊνη τησ αξύασ ςϑμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη χρόςη 
των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςϑμφωνη γνώμη του Σεχνικοϑ 
υμβουλύου, ϑςτερα απϐ ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. Ο προϒπολογιςμϐσ των ϋργων ςτα 
οπούα εφαρμϐζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλϑεται ςε ομϊδεσ εργαςιών , οι οπούεσ ςυντύθενται απϐ 
εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςϑνολα του τεχνικοϑ αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν 
παρϐμοιο τρϐπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτϐ ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. 
Με την υπ΄αριθμ. ΔΝγ/οικ. 38107/ΥΝ 466/2017 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Τποδομών και 
Μεταφορών (Β΄1956) «Καθοριςμϐσ «Ομϊδων Εργαςιών» ανϊ κατηγορύα ϋργων για τισ δημϐςιεσ 
ςυμβϊςεισ ϋργων του Ν.4412/2016», η οπούα ϋχει εφαρμογό ςε ϐλα τα ωσ ϊνω ϋργα, 
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 
 

Ο ΕΔΝΑ διατηρεύ το δικαύωμα μονομεροϑσ τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το μϋροσ που αφορϊ:  
 

 την κανονικό λειτουργύα για επιπλϋον χρονικϐ διϊςτημα ϋξι (6) ετών (δικαύωμα 
προαύρεςησ). ε αυτό τη περύπτωςη ο προϒπολογιςμϐσ ανϋρχεται ςε 676.101,43 € ανϊ 
ϋτοσ εφαρμογόσ του δικαιώματοσ προαύρεςησ πλϋον ΥΠΑ 24% ότοι ςε 4.056.608,55 € για 
τα ϋξι (6 ) ϋτη πλϋον ΥΠΑ 24%. Η προαύρεςη μπορεύ να αςκηθεύ το αργϐτερο με το πϋρασ 
τησ κανονικόσ λειτουργύασ του ϋργου.  

 
Με βϊςη τα παραπϊνω, ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ τησ ςύμβαςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του δικαιώματόσ προαύρεςησ ανϋρχεται ςτα  16.597.562,74 €  ευρώ, 
πλϋον ΥΠΑ 24%. 
 
Δεν προβλϋπεται Ρότρα πρϐςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 149 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η καταςκευό του ϋργου δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςϑνολο για λϐγουσ 
εξαςφϊλιςησ τησ αςφαλοϑσ και βϋλτιςτησ λειτουργύασ τησ εγκατϊςταςησ.  
Επιπλϋον, η Αναθϋτουςα Αρχό εκτύμηςε ορθϐτερη την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ ςε ϋναν ανϊδοχο 
προκειμϋνου να επιτευχθεύ η ςυντομϐτερη, οικονομικϐτερη, αλλϊ και η πλϋον διαχειριςτικϊ επαρκόσ 
λϑςη για την Διούκηςη.  
 
11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου 
Η Ολοκληρωμϋνη Εγκατϊςταςη Διαχεύριςησ Αςτικών Αποβλότων Νόςου Ύδρασ θα καταςκευαςτεύ ςτη 
θϋςη Μανδρϊκι  εντϐσ των διοικητικών ορύων του Δόμου Ύδρασ ςε οικϐπεδο ςυνολικόσ επιφϊνειασ 
20,63 ςτρεμμϊτων.  
 
11.3.        Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
Σο αντικεύμενο του παρϐντοσ ϋργου περιλαμβϊνει: 

 την καταςκευό Μονϊδασ Επεξεργαςύασ και Διαχεύριςησ Αποβλότων, η οπούα αποτελεύται απϐ 

τισ εξόσ επιμϋρουσ μονϊδεσ: 
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o Μονϊδα Προεπεξεργαςύασ ϑμμεικτων ΑΑ 

o Μονϊδα Επεξεργαςύασ Βιαποβλότων 

o Μονϊδα Δεματοπούηςησ και Προςωρινόσ Αποθόκευςησ Ανακυκλώςιμων Τλικών 

 την καταςκευό χώρου υγειονομικόσ ταφόσ υπολειμμϊτων (Φ.Τ.Σ.Τ) 

 την καταςκευό Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ τραγγιςμϊτων 

 την αποκατϊςταςη του ϐμορου Φ.Α.Δ.Α. τησ Ύδρασ 

Σα ϋργα τα οπούα προβλϋπεται να πραγματοποιηθοϑν με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ εξυπηρετοϑμενησ 

περιοχόσ περιγρϊφονται ςυνοπτικϊ ακολοϑθωσ: 

 1. Μονϊδα Επεξεργαςύασ και Διαχεύριςησ Αποβλότων  
Η Μονϊδα Επεξεργαςύασ και Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων αποτελεύται απϐ τρεισ επιμϋρουσ Μονϊδεσ για 
την επεξεργαςύα και διαχεύριςη τριών διαφορετικών ρευμϊτων αποβλότων, με διαφορετικό 
δυναμικϐτητα η κϊθε μύα. Ειδικϐτερα, πρϐκειται να καταςκευαςτοϑν: 

- Μονϊδα Προεπεξεργαςύασ ϑμμεικτων ΑΑ, δυναμικϐτητασ 1.588 tn/ϋτοσ, ϐπου θα υφύςτανται 
προεπεξεργαςύα τα υπολειμματικϊ ΑΑ που δεν ϋχουν διαχωριςτεύ απϐ τα ςυςτόματα ΔςΠ. Οι 
βαςικϋσ διαδικαςύεσ τησ Μονϊδασ εύναι η υποδοχό των ςϑμμεικτων ΑΑ, η προεπεξεργαςύα 
αυτών για τον τεμαχιςμϐ τουσ, η ανϊκτηςη των ςιδηροϑχων μετϊλλων και η απομϊκρυνςη 
προσ τον Φ.Τ.Σ.Τ. του ευμεγϋθουσ κλϊςματοσ που περιλαμβϊνουν και, τϋλοσ, η ςταθεροπούηςη 
του υπϐλοιπου μϋρουσ ςε ειδικϊ containers, για τη μεύωςη τησ μϊζασ του προσ ταφό υλικοϑ και 
τη μεύωςη των παραγϐμενων ςτραγγιςμϊτων του Φ.Τ.Σ.Τ. 

- Μονϊδα Επεξεργαςύασ Βιοαποβλότων (ΜΕΒΑ), δυναμικϐτητασ 459 tn/ϋτοσ βιοαποβλότων ό 
αλλιώσ 377 tn/ϋτοσ προδιαλεγμϋνων βιοαποβλότων (περιεχϐμενο καφϋ κϊδου, ϐπωσ 
υπολεύμματα τροφών κλπ.) και 82 tn/ϋτοσ πρϊςινα απϐβλητα, για την αερϐβια επεξεργαςύα 
των βιοαποβλότων και την παραγωγό υψηλόσ ποιϐτητασ κϐμποςτ. Οι βαςικϋσ διαδικαςύεσ τησ 
Μονϊδασ εύναι η υποδοχό των βιοαποβλότων, η προεπεξεργαςύα αυτών για τον τεμαχιςμϐ των 
πραςύνων και την ανϊμιξη των προσ κομποςτοπούηςη υλικών, η κομποςτοπούηςη και ωρύμανςη 
του υποςτρώματοσ, το ραφινϊριςμα του ώριμου κϐμποςτ και, τϋλοσ, η προςωρινό του 
αποθόκευςη,  

- Μονϊδα Δεματοπούηςησ και Προςωρινόσ Αποθόκευςησ Ανακυκλώςιμων Τλικών απϐ ΔςΠ, 
δυναμικϐτητασ 656 tn/ϋτοσ. Οι βαςικϋσ διαδικαςύεσ που εκτελοϑνται εύναι η υποδοχό των 
ανακυκλώςιμων υλικών απϐ το ΔςΠ, η δεματοπούηςό τουσ και η προςωρινό τουσ αποθόκευςη, 
μϋχρι την απομϊκρυνςό τουσ απϐ το νηςύ τησ Ύδρασ προσ αδειοδοτημϋνεσ εγκαταςτϊςεισ 
διαχεύριςησ. 

2. Φ.Τ.Σ.Τ.  
Ο προτεινϐμενοσ Φ.Τ.Σ.Τ. αφορϊ ςτην καταςκευό χώρου τελικόσ διϊθεςησ των υπολειμμϊτων ΑΑ τησ 
νόςου Ύδρασ, ο οπούοσ θα διαθϋτει ϐλα τα τεχνικϊ και λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ που προβλϋπονται 
απϐ την υφιςτϊμενη εθνικό και Ευρωπαώκό νομοθεςύα, ώςτε να γύνεται αςφαλόσ διϊθεςη των 
αποβλότων και, ταυτϐχρονα, να παϑςει ϊμεςα η λειτουργύα του υφιςτϊμενου Φ.Α.Δ.Α. 
Ο Φ.Τ.Σ.Τ. θα εξυπηρετεύ το ςϑνολο του πληθυςμοϑ του Δόμου Ύδρασ και προβλϋπεται ϐτι θα δϋχεται 
5,35tn ςτερεών αποβλότων ημερηςύωσ κατϊ τα πρώτα ϋτη λειτουργύασ του. Η ςυνολικό του  
χωρητικϐτητα προβλϋπεται να εύναι τουλϊχιςτον 29.000 m3 και η ςυνολικό διϊρκεια ζωόσ προβλϋπεται 
να εύναι τουλϊχιςτον 19 ϋτη, με ϋκταςη ενεργοϑ χώρου περύπου 3,8 ςτρϋμματα.  
Σα απαραύτητα για τη λειτουργύα του Φ.Τ.Σ.Τ. ϋργα υποδομόσ εύναι τα εξόσ: 

o Ϊργα διαμϐρφωςησ τησ λεκϊνησ του χώρου διϊθεςησ και εξαςφϊλιςησ προςβαςιμϐτητασ ςτισ 
υποδομϋσ του Φ.Τ.Σ.Τ. 

o Ϊργα ςτεγανοπούηςησ του ενεργοϑ χώρου διϊθεςησ 
o Ϊργα αντιπλημμυρικόσ προςταςύασ του χώρου 
o Ϊργα ςυλλογόσ ςτραγγιςμϊτων 
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o Ϊργα διαχεύριςησ βιοαερύου 
o Ϊργα περιβαλλοντικόσ παρακολοϑθηςησ  

3. ΕΕ  
Προκειμϋνου να εξαςφαλιςτοϑν τα απαιτοϑμενα φυςικοχημκϊ χαρακτηριςτικϊ εκροόσ των 
παραγϐμενων ςτραγγιςμϊτων και υγρών αποβλότων τησ Ο.Ε.Δ.Α., επιβϊλλεται η επεξεργαςύα τουσ 
ςτην ΕΕ που θα ςυνοδεϑει το Ϊργο. Η εγκατϊςταςη θα εύναι προςαρμοςμϋνη ςτον περιβϊλλοντα 
χώρο χωρύσ να προξενεύ θορϑβουσ, οςμϋσ και κινδϑνουσ.  
Πιο ςυγκεκριμϋνα, η εγκατϊςταςη κατ’ ελϊχιςτον θα αποτελεύται απϐ τα εξόσ ςτϊδια: 

o Υρεϊτιο ειςϐδου 
o Δεξαμενό εξιςορρϐπηςησ – αντλιοςτϊςιο αρχικόσ ανϑψωςησ 
o Μονϊδα λεπτοκοςκύνιςησ 
o Βιολογικό βαθμύδα αποτελοϑμενη απϐ βιοαντιδραςτόρα και ςϑςτημα διαχωριςμοϑ ανϊμικτου 

υγροϑ – υπερδιόθηςησ (M.B.R.) 
o Μονϊδα αντύςτροφησ ϐςμωςησ (RO) 
o Δεξαμενό απολϑμανςησ – αποθόκευςησ καθαρών – αντλιοςτϊςια διϊθεςησ 
o Δεξαμενό πϊχυνςησ – αποθόκευςησ ιλϑοσ – αντλιοςτϊςιο τελικόσ διϊθεςησ 
o Λοιπϊ υποςτηρικτικϊ ϋργα, ϐπωσ δύκτυα μεταφορϊσ ενϋργειασ, οικύςκοσ τϑπου ISOBOX κλπ. 
o ϑςτημα ανακυκλοφορύασ παραπροώϐντων ςτον Φ.Τ.Σ.Τ. 
o Θϋςη ανακυκλοφορύασ ςτον Φ.Τ.Σ.Τ. 

4. Μεταβατικό περύοδοσ  
Μϋχρι την ολοκλόρωςη των εγκαταςτϊςεων τησ Ο.Ε.Δ.Α. Ύδρασ και ιδύωσ του Φ.Τ.Σ.Τ., εύναι αναγκαύα η 
εϑρεςη και εφαρμογό ςχεδύου διαχεύριςησ των αποβλότων που παρϊγονται ςτο νηςύ, ώςτε να 
ςταματόςει ϊμεςα η ανεξϋλεγκτη διϊθεςό τουσ ςτον υφιςτϊμενο Φ.Α.Δ.Α. Για το ςκοπϐ αυτϐ, 
προβλϋπεται η ϊμεςη εγκατϊςταςη ςτο γόπεδο τησ Ο.Ε.Δ.Α. δεματοποιητό ςϑμμεικτων ΑΑ. Η 
προθεςμύα εγκατϊςταςησ του δεματοποιητό και ϋναρξησ τησ μεταβατικόσ διαχεύριςησ των 
απορριμμϊτων εύναι ςυνολικόσ διϊρκειασ δϑο (2) μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. Σα δϋματα, 
τα οπούα θα εύναι καλυμμϋνα με μεμβρϊνεσ, θα τοποθετηθοϑν προςωρινϊ ςτο γόπεδο και θα διατεθοϑν 
ςτον Φ.Τ.Σ.Τ., αμϋςωσ μϐλισ ολοκληρωθεύ η καταςκευό του.  
5. Αποκατϊςταςη Φ.Α.Δ.Α.  
Με την εκκύνηςη των εργαςιών για την ανϊπτυξη τησ Ο.Ε.Δ.Α. Ύδρασ, θα ξεκινόςει και η αποκατϊςταςη 
του υφιςτϊμενου Φ.Α.Δ.Α., η λειτουργύα του οπούου θα ςταματόςει ϊμεςα. Καθώσ ο Φ.Α.Δ.Α. δε διαθϋτει 
κανϋνα ϋργο  υποδομόσ, θα υλοποιηθοϑν εξαρχόσ το ςϑνολο των απαιτοϑμενων ϋργων και υποδομών, 
για την αςφαλό επανϋνταξη του χώρου ςτο περιβϊλλον και, ειδικϐτερα: 

o Φωματουργικϋσ εργαςύεσ ςυλλογόσ διϊςπαρτων απορριμμϊτων απϐ τη ςυνολικό ϋκταςη του 
Φ.Α.Δ.Α. και ςυγκϋντρωςόσ τουσ επύ τησ κυρύωσ ρυπαςμϋνησ περιοχόσ 

o Φωματουργικϋσ εργαςύεσ διαμϐρφωςησ και εξομϊλυνςησ του αναγλϑφου 
o Καταςκευό ϋργων τελικόσ κϊλυψησ 
o Ϊργα διαχεύριςησ ομβρύων 
o Ϊργα διαχεύριςησ βιοαερύου 
o Ϊργα περιβαλλοντικόσ παρακολοϑθηςησ 
o Ϊργα πραςύνου και ϊρδευςησ 
o Λοιπϊ ϋργα υποδομόσ 
-   

το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ περιλαμβϊνεται η διαχεύριςη του ςυνϐλου των απορριμμϊτων κατϊ την 
Μεταβατικό Περύοδο και η Κανονικό Λειτουργύα του ϋργου διϊρκειασ ϋξι (6) ετών με δικαύωμα 
προαύρεςησ ακϐμη ϋξι (6) ετών. 
 
Διευκρινύζεται ρητϊ ϐτι κατϊ τουσ πρώτουσ δϑο (2) μόνεσ απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ θα πρϋπει 
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να εγκαταςταθεύ και τεθεύ ςε λειτουργύα ο δεματοποιητόσ ώςτε να εκκινόςει η περύοδοσ τησ 
Μεταβατικόσ Διαχεύριςησ. Η προθεςμύα ολοκλόρωςησ τησ καταςκευόσ του Φ.Τ.Σ.Τ. και θϋςησ του ςε 
λειτουργύα εύναι ςυνολικόσ διϊρκειασ δϋκα (10) μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. Επομϋνωσ, η 
περύοδοσ τησ μεταβατικόσ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων, εκτιμϊται ςε οκτώ (8) μόνεσ μετϊ τουσ 
οπούουσ τα δεματοποιημϋνα απορρύμματα θα διατεθοϑν ςτην λεκϊνη του ΦΤΣΤ. 
 
Κωδικού CPV τησ δημοπρατοϑμενησ ςϑμβαςησ εύναι οι ακϐλουθοι:  
CPV: 45222100-0 (Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ για μονϊδεσ επεξεργαςύασ αποβλότων)  
CPV: 90513000-6 (Τπηρεςύεσ επεξεργαςύασ και διϊθεςησ μη επικύνδυνων απορριμμϊτων και 
αποβλότων)  
CPV: 34144710-8 (Σροχοφόροι φορτωτϋσ) 
CPV: 43211000-5 (Αυτοκινούμενοι προωθητόρεσ γαιών) 
CPV: 42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικϊ οχόματα) 
 
Επιςημαύνεται ϐτι, το φυςικϐ και οικονομικϐ αντικεύμενο των δημοπρατοϑμενων ϋργων δεν πρϋπει να 
μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 13270 ν. 4412/2016. Δυνατϐτητα μεταβολόσ υφύςταται, μϐνο υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των 
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Για τισ νϋεσ εργαςύεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 156 παρ. 6 του 4412, ορύζεται ςταθερϐσ ςυντελεςτόσ ς, 
ποςοςτοϑ 0,90. 
 
 

Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 

12.1. Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ ορύζεται κατϊ μϋγιςτον ςε ογδϐντα επτϊ 
(87) μόνεσ απϐ την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ, εκ των οπούων οι πρώτοι δώδεκα (12) 
μόνεσ, κατϊ μϋγιςτον, αφοροϑν ςτην καταςκευό του ϋργου, τη θϋςη του ςε λειτουργύα του και 
την προμόθεια του κινητοϑ εξοπλιςμοϑ, οι επϐμενοι τρεισ (3) μόνεσ ςτη δοκιμαςτικό λειτουργύα 
και οι επϐμενοι Εβδομόντα δύο (72) μόνεσ ςτην κανονικό λειτουργύα.71  
Επιπλϋον τύθενται:  

 προθεςμύα εγκατϊςταςησ του δεματοποιητό και ϋναρξησ τησ μεταβατικόσ διαχεύριςησ των 
απορριμμϊτων, ςυνολικόσ διϊρκειασ δϑο (2) μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ.  

 προθεςμύα ολοκλόρωςησ τησ καταςκευόσ του Φ.Τ.Σ.Τ. και θϋςησ του ςε λειτουργύα, 
ςυνολικόσ διϊρκειασ δϋκα (10) μηνών απϐ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. 

 
Αναλυτικότερα ςτοιχεύα για τισ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ.  
 
12.2. Ο ΕΔΝΑ διατηρεύ το δικαύωμα μονομεροϑσ ανανϋωςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το μϋροσ που 

αφορϊ ςτη λειτουργύα για επιπλϋον χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ και ϋξι (6) ϋτη (δικαύωμα 
προαύρεςησ). 
 

 

Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 

 
13.1 Η επιλογό του Αναδϐχου, θα γύνει ςϑμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ.  
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13.2 Όςον αφορϊ ςτην καταςκευό και δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου, η οικονομικό 
προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων δύδεται αποκλειςτικϊ κατ’ αποκοπό, ςυντϊςςεται δε 
και υποβϊλλεται επύ εντϑπου που χορηγεύ η Αναθϋτουςα Αρχό,  ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 50 & το Ωρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει.  

      
Όςον αφορϊ ςτον κινητϐ εξοπλιςμϐ, την διαχεύριςη των αποβλότων κατϊ την 
μεταβατικό περύοδο και την 6ετό κανονικό λειτουργύα, η οικονομικό προςφορϊ 
ςυντϊςςεται ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα που χορηγεύται ςτον υποψόφιο ανϊδοχο απϐ 
την Τπηρεςύα. 

 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μϐνο μύα προςφορϊ. 72 
 
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 73 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ.  Δεν γύνονται 
δεκτϋσ προςφορϋσ για μεμονομϋνο/α τμόμα/ματα του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ.  
 

Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 

βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολϐγηςη μελϋτησ 

(ϊρθρο 50 ν.4412/2016).  

 

Η βϋλτιςτη ςχϋςη ποιϐτητασ – τιμόσ  εκτιμϊται βϊςει των κϊτωθι κριτηρύων:  

Κ1.1. Ϊκπτωςη επύ του Προϒπολογιςμοϑ Μελϋτησ (Καταςκευαςτικϐ κϐςτοσ). 

Κ1.2. Ϊκπτωςη επύ του Προϒπολογιςμοϑ Μελϋτησ (Λειτουργικϐ κϐςτοσ). 

Κ2. Εξοπλιςμϐσ λειτουργύασ - αποδϐςεισ ανϊκτηςησ  

Κ3. Φρϐνοσ εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ βαςικοϑ εξοπλιςμοϑ 

Κ4. Τλοπούηςη Λειτουργύασ τησ ΟΕΔΑ  

Κ5. Μϋτρα κατϊ την λειτουργύα για τη μεύωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων τησ εγκατϊςταςησ  

 

14.1 Βαθμολόγηςη και κατϊταξη προςφορών  

Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου θα προκϑπτει απϐ το γινϐμενο του επιμϋρουσ 

ςυντελεςτό βαρϑτητασ επύ τη βαθμολογύα του, η δε ςυνολικό βαθμολογύα τησ προςφορϊσ θα 

προκϑπτει απϐ το ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ϐλων των κριτηρύων. 

Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ  προςφορϊσ υπολογύζεται με βϊςη τον παρακϊτω τϑπο:  

U = 40%*K1+ 60%*[20%*K2+30%*K3+30%*K4+20%*Κ5] 

 

U = υνολικό Βαθμολογύα.  

Κ1 = Ϊκπτωςη % επύ του προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ.  

K2 = Βαθμολογύα για τον Εξοπλιςμϐ λειτουργύασ - αποδϐςεισ ανϊκτηςησ  

Κ3= Βαθμολογύα για τον Φρϐνο εγγϑηςησ καλόσ λειτουργύασ βαςικοϑ εξοπλιςμοϑ 

Κ4 = Βαθμολογύα για την Τλοπούηςη Λειτουργύασ τησ ΟΕΔΑ  

Κ5 = Βαθμολογύα για τα μϋτρα και την λειτουργύα για τη μεύωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων τησ 

εγκατϊςταςησ  
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Πλϋον ςυμφϋρουςα προςφορϊ εύναι η προςφορϊ, που θα ςυγκεντρώςει το μϋγιςτο αριθμό 

ςτο U ςύμφωνα με το ϊρθρο 86 του Ν. 4412/2016.  

Κϊθε κριτόριο αξιολϐγηςησ βαθμολογεύται αυτϐνομα με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ οικονομικόσ και 

τεχνικόσ προςφορϊσ. Ειδικϐτερα: 

 

 

Κριτόριο Κ1: ϋκπτωςη επύ του προώπολογιςμού μελϋτησ  

Η Οικονομικό Προςφορϊ κϊθε διαγωνιζϐμενου θα αξιολογηθεύ βϊςει των κϊτωθι υπο- κριτηρύων: 

 

Τπο-

Κριτόριο 

Περιγραφό υντελεςτόσ 

Βαρύτητασ 

(ςν) 

Κ1.1 Ϊκπτωςη επύ του καταςκευαςτικοϑ κϐςτουσ 

του προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ 

50% 

Κ1.2 Ϊκπτωςη επύ του λειτουργικοϑ κϐςτουσ του 

προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ 

50% 

 

Η βαθμολϐγηςη κϊθε υπο-κριτηρύου γύνεται ωσ ακολοϑθωσ: 

 

Τποκριτόριο Κ1.1: Ϊκπτωςη επύ του καταςκευαςτικού κόςτουσ του προώπολογιςμού 

μελϋτησ  

Tο Κ1.1 εκϊςτου οικονομικοϑ φορϋα εύναι η ϋκπτωςη επύ του καταςκευαςτικοϑ κϐςτουσ του 

προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ και θα προκϑπτει με βϊςη τον τϑπο:   

Κ1.1= (( ΠΜκκ- Πκκ)/ ΠΜκκ )*100% 

ϐπου : 

Πκκ: Προςφορϊ διαγωνιζϐμενου αναφορικϊ με το καταςκευαςτικϐ κϐςτοσ 

ΠΜκκ: Καταςκευαςτικϐ κϐςτοσ του προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ  

 

Τποκριτόριο Κ1.2: Ϊκπτωςη επύ του λειτουργικού κόςτουσ του προώπολογιςμού μελϋτησ  

Tο Κ1.2 εκϊςτου οικονομικοϑ φορϋα εύναι η ϋκπτωςη επύ του λειτουργικοϑ κϐςτουσ του 

προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ και θα προκϑπτει με βϊςη τον τϑπο:   

Κ1.2= ((ΠΜλκ- Πλκ)/ ΠΜλκ )*100% 

ϐπου : 

Πλκ: Προςφορϊ διαγωνιζϐμενου αναφορικϊ με το λειτουργικϐ κϐςτοσ 

ΠΜλκ: Λειτουργικϐ κϐςτοσ του προϒπολογιςμοϑ μελϋτησ  

 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα προαναφερθϋντα, η ςυνολικό βαθμολογύα του κριτηρύου Κ1 υπολογύζεται 

απϐ τον τϑπο:  

Κ1= ς1*Κ1.1 + ς2*Κ1.2 

 

Όταν οι οικονομικϋσ προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ 





 
Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020» 
 

 

32 

τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ 

τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

 

Αν οικονομικϐσ φορϋασ δεν ανταποκριθεύ ςτη ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντϐσ 

τησ ϊνω προθεςμύασ και δεν υποβϊλλει εξηγόςεισ, η προςφορϊ του απορρύπτεται ωσ μη κανονικό 

και καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. Αν οι εξηγόςεισ δεν 

γύνουν αποδεκτϋσ, η προςφορϊ απορρύπτεται, ωςτϐςο δεν καταπύπτει η εγγυητικό επιςτολό 

ςυμμετοχόσ. 

 

Ψσ αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ, τεκμαύρονται προςφορϋσ που υποβϊλλονται ςε διαγωνιςμϐ 

και εμφανύζουν απϐκλιςη μεγαλϑτερη των δϋκα (10) ποςοςτιαύων μονϊδων απϐ τον μϋςο ϐρο του 

ςυνϐλου των εκπτώςεων των παραδεκτών προςφορών που υποβλόθηκαν. Η αναθϋτουςα αρχό 

δϑναται να κρύνει ϐτι ςυνιςτοϑν αςυνόθιςτα χαμηλϋσ προςφορϋσ και προςφορϋσ με μικρϐτερη ό 

καθϐλου απϐκλιςη απϐ το ωσ ϊνω ϐριο. 

 

Για την αξιολϐγηςη των προςφορών που φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ εφαρμϐζονται τα ϊρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

 

Οι παρεχϐμενεσ εξηγόςεισ του οικονομικοϑ φορϋα, ιδύωσ ωσ προσ τον προςδιοριςμϐ οικονομικών 

μεγεθών, με τισ οπούεσ ο προςφϋρων διαμϐρφωςε την προςφορϊ του, αποτελοϑν δεςμευτικϋσ 

ςυμφωνύεσ και τμόμα τησ ςϑμβαςησ ανϊθεςησ που δεν μποροϑν να μεταβληθοϑν καθ’ ϐλη τη 

διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

 

Η αποδοχό ό απϐρριψη των εξηγόςεων των οικονομικών φορϋων, κατϐπιν γνώμησ τησ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμοϑ, η οπούα περιλαμβϊνεται ςτο πρακτικϐ τησ, ενςωματώνεται ςτην απϐφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. Για την εξϋταςη των εξηγόςεων δϑναται να ςυγκροτοϑνται και ϋκτακτεσ 

επιτροπϋσ ό ομϊδεσ εργαςύασ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 221 ν. 4412/2016. 

 

 

Κριτόριο Κ2: Εξοπλιςμϐσ λειτουργύασ - αποδϐςεισ ανϊκτηςησ 

 

Σα υποκριτόρια ςτα οπούα αναλϑεται το παρϐν κριτόριο εύναι: 

 

 ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (ςχ) 

Κ2.1 υνολικϐσ ωφϋλιμοσ ϐγκοσ κομποςτοπούηςησ ςτα compost containers 30% 

Κ2.2 Ποςοςτϐ ανϊκτηςησ  μονϊδασ RO  30% 

Κ2.3 Πρϐςθετοσ προςφερϐμενοσ εξοπλιςμϐσ βελτιςτοπούηςησ απϐδοςησ 

μονϊδασ επεξεργαςύασ αποβλότων 

40% 

 

 

Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ θα υποβϊλλει με την προςφορϊ του ςυμπληρωμϋνο τον πύνακα Γ1 του 
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Παραρτόματοσ Ι. 

 

ε αυτϐν τον πύνακα θα παρϋχονται τα απαραύτητα ςτοιχεύα για τη βαθμολϐγηςη του παρϐντοσ 

κριτηρύου (λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ βαςικοϑ εξοπλιςμοϑ), τα οπούα θα επιβεβαιώνονται απϐ τα 

απαιτοϑμενα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα του Παραρτόματοσ Ι.  

 

το κριτόριο Κ2.1, ο διαγωνιζϐμενοσ με τον μεγαλϑτερο  ςυνολικϐ ωφϋλιμο ϐγκο κομποςτοπούηςησ ςτα 

κϐμποςτ κοντεινερσ θα λαμβϊνει 100 μονϊδεσ, ενώ αυτϐσ με τον μικρϐτερο 50 μονϊδεσ. Ενδιϊμεςοι 

ϐγκοι θα βαθμολογοϑνται με γραμμικό παρεμβολό. 

 

το κριτόριο Κ2.2 ο διαγωνιζϐμενοσ με το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ανϊκτηςησ (%) τησ μονϊδασ RO 

λαμβϊνει 100 ςε αυτϐ το υποκριτόριο, ενώ εκεύνοσ με το μικρϐτερο λαμβϊνει 50. Οι λοιπού 

διαγωνιζϐμενοι βαθμολογοϑνται με εφαρμογό τησ μεθϐδου γραμμικόσ παρεμβολόσ. Σο ελϊχιςτο 

αποδεκτϐ ποςοςτϐ ανϊκτηςησ εύναι το 65%. 

 

το κριτόριο Κ2.3 ο διαγωνιζϐμενοσ που προςφϋρει την μϋγιςτη βελτιςτοπούηςη τησ απϐδοςησ τησ 

μονϊδασ επεξεργαςύασ αποβλότων μϋςω πρϐςθετου προςφερϐμενου εξοπλιςμοϑ ςϑμφωνα με την 

παρϊγραφο 3 τησ ΣΤ  λαμβϊνει 100 ςε αυτϐ το υποκριτόριο, ενώ εκεύνοσ που προςφϋρει τα ελϊχιςτα 

απαιτοϑμενα ςϑμφωνα με την ΣΤ λαμβϊνει 50. Οι λοιπού διαγωνιζϐμενοι βαθμολογοϑνται με 

εφαρμογό τησ μεθϐδου γραμμικόσ παρεμβολόσ.  

 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα προαναφερθϋντα, η ςυνολικό βαθμολογύα του κριτηρύου Κ2 υπολογύζεται απϐ 

τον τϑπο:  

 

Κ2= ς1*Κ2.1 + ς2*Κ2.2 + ς2*Κ2.3 

 

Κριτόριο Κ3: Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ βαςικού εξοπλιςμού 

Κϊθε οικονομικϐσ φορϋασ θα προςκομύςει εγγυόςεισ χρϐνου ζωόσ  των αντιςτούχων καταςκευαςτών 

για τον εξοπλιςμϐ που αναφϋρεται ςτον ςχετικϐ πύνακα Β1 ςτο παρϊρτημα Ι. τον πύνακα φαύνεται και 

πωσ θα υπολογύζεται ο μϋςοσ χρϐνοσ εγγϑηςησ. Η βαθμολογύα ϋκαςτου οικονομικοϑ φορϋα θα 

προκϑπτει ωσ εξόσ: 

 

Για την βαθμολογύα θα υπολογύζεται ο χρϐνοσ εγγϑηςησ πϋραν των 6 ετών. Φρϐνοσ εγγϑηςησ μϋχρι και 

6 ϋτη θα βαθμολογεύται με 50. Ο οικονομικϐσ φορϋασ με το μϋγιςτο μϋςο προςφερϐμενο χρϐνο 

εγγϑηςησ βαςικοϑ εξοπλιςμοϑ θα βαθμολογεύται με 100. Οι βαθμολογύεσ των λοιπών οικονομικών 

φορϋων θα προκϑπτουν  με γραμμικό παρεμβολό. Οι χρϐνοι εγγϑηςησ βαςικοϑ εξοπλιςμοϑ για κϊθε 

οικονομικϐ φορϋα θα προκϑπτουν απϐ την τεχνικό του προςφορϊ με βϊςη τισ εγγυόςεισ των 

αντιςτούχων καταςκευαςτών (και ϐχι των προμηθευτών ό αντιπροςώπων) του εξοπλιςμοϑ. 

 

Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ ςτην Σεχνικό του προςφορϊ (Παρϊρτημα Ι τησ Διακόρυξησ) θα ςυμπεριλϊβει 

Σεχνικό Ϊκθεςη: «Μεθοδολογύα Τλοπούηςησ τησ Λειτουργύασ τησ ΟΕΔΑ», η οπούα θα αξιολογηθεύ βϊςει 

των κϊτωθι κριτηρύων Κ4 και Κ5: 
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Κριτόριο Κ4: Τλοπούηςη Λειτουργύασ τησ ΟΕΔΑ  

 

Τπο-Κριτόριο Περιγραφό 
υντελεςτόσ 

Βαρϑτητασ (ςν) 

Κ4.1 Οργϊνωςη Λειτουργύασ – ϑςτημα Διαςφϊλιςησ 

Ποιϐτητασ και Ελϋγχου τησ Απϐδοςησ τησ 

Μονϊδασ 

40% 

Κ4.2 Πληρϐτητα, επϊρκεια και λειτουργικϐτητα 

ςυςτόματοσ Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ 

Λειτουργύασ τησ ΟΕΔΑ 

60% 

 Ωθροιςμα υντελεςτών Βαρύτητασ 100% 

 

Σο κριτόριο αυτϐ αφορϊ ςτην καταλληλϐτητα του μοντϋλου οργϊνωςησ τησ παροχόσ των υπηρεςιών 
κατϊ την λειτουργύα του ϋργου, ςτην επϊρκεια τησ προτεινϐμενησ Ομϊδασ Λειτουργύασ Ϊργου και ςτη 
ςαφόνεια κατανομόσ αρμοδιοτότων ςτα μϋλη τησ Ομϊδασ. Επιπλϋον, ςτο κριτόριο αυτϐ αξιολογεύται η 
διαςφϊλιςη τησ ποιοτικόσ λειτουργύασ τησ μονϊδασ, καθώσ επύςησ και ο ϋλεγχοσ τησ ποιοτικόσ 
απϐδοςόσ τησ μϋςω του λογιςμικοϑ το οπούο ενοποιεύ και παρουςιϊζει ϐλεσ τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ για την λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ, τϐςο απϐ τα SCADA των μονϊδων, ϐςο και ϊλλεσ 
πληροφορύεσ. 
 
Η βαθμολϐγηςη κϊθε υπο-κριτηρύου κυμαύνεται απϐ 50 ϋωσ 100 βαθμοϑσ ϋκαςτο. Διαγωνιζϐμενοσ που 

θα υποβϊλει Σεχνικό Ϊκθεςη, που θα πληρού τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ του Παραρτόματοσ Ι και τησ ΣΤ 

για ϋκαςτο υπο-κριτόριο, θα ϋχει την ελϊχιςτη αποδεκτό βαθμολογύα, η οπούα ιςοϑται με 50 βαθμοϑσ. 

Διαγωνιζϐμενοσ που θα αναπτϑξει την Σεχνικό Ϊκθεςη αποδεικνϑοντασ ϐτι καλϑπτει με τον βϋλτιςτο 

τρϐπο τισ απαιτόςεισ του Παραρτόματοσ Ι και τησ ΣΤ για ϋκαςτο υπο-κριτόριο, θα βαθμολογηθεύ ςτο 

ςυγκεκριμϋνο υποκριτόριο με 100. Εκθϋςεισ ΜΤΛ που δεν ικανοποιοϑν, αφενϐσ τισ ελϊχιςτεσ 

απαιτόςεισ ϐλων των Τποκριτηρύων και του Παραρτόματοσ Ι, αφετϋρου την ελϊχιςτη αποδεκτό 

βαθμολογύα για κϊθε ϋνα απϐ τα Τποκριτόρια, που εύναι 50, θα απορρύπτονται με ςυνϋπεια τον 

αποκλειςμϐ του διαγωνιζϐμενου απϐ την ςυνϋχεια του διαγωνιςμοϑ. 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα προαναφερθϋντα, η ςυνολικό βαθμολογύα του κριτηρύου Κ4 υπολογύζεται απϐ 

τον τϑπο:  

Κ4= ς1*Κ4.1 + ς2*Κ4.2  

 

Κριτόριο Κ5: Μϋτρα κατϊ τη λειτουργύα για την μεύωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων τησ  

ΟΕΔΑ 

 
 
 

Τπο-Κριτόριο Περιγραφό 
υντελεςτόσ 

Βαρϑτητασ (ςν) 

Κ5.1 Σεκμηρύωςη τησ εφαρμογόσ των απαιτοϑμενων 

ενεργειών των αναφερϐμενων ςτισ ΒΔΣ ϐπωσ 

70% 
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αυτϋσ περιγρϊφονται ςτο κεύμενο Bref waste 

Treatment 2018 - Περιβαλλοντικό 

Παρακολοϑθηςη - Ελαχιςτοπούηςη 

Περιβαλλοντικών Οχλόςεων κατϊ την περύοδο 

λειτουργύασ   

K5.2  Τπολογιςμϐσ αποτυπώματοσ ϊνθρακα απϐ την 

κανονικό λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ 

30% 

 Ωθροιςμα υντελεςτών Βαρύτητασ 100% 

 
Ψσ προσ το υπο-κριτόριο Κ5.1 αξιολογεύται η τεκμηρύωςη εφαρμογόσ των απαιτοϑμενων ενεργειών 
των αναφερϐμενων ςτισ ΒΔΣ για την τόρηςη τησ ΑΕΠΟ - Ελαχιςτοπούηςη Περιβαλλοντικών Οχλόςεων 
κατϊ την περύοδο λειτουργύασ καθώσ και ο πρϐςθετοσ προςφερϐμενοσ εξοπλιςμϐσ τϐςο για την 
Περιβαλλοντικό Παρακολοϑθηςη ϐςο και για αυτό καθ΄ αυτό την λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ, ςε ςχϋςη με 
αυτϐν που προβλϋπεται απϐ τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Οι απαιτιςεισ τθσ ΑΕΠΟ είναι δεςμευτικζσ και οι 
διαγωνιηόμενοι που κα τισ καλφψουν κα λαμβάνουν βακμολογία 50. Οι οικονομικοί φορείσ που 
περιλαμβάνουν ςτθν προςφορά τουσ επιπλζον μζτρα περιβαλλοντικοφ ελζγχου βακμολογοφνται ςτο εφροσ 
50-100. 100 λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ που προςφζρει τα βζλτιςτα, ενϊ οι βακμολογίεσ των λοιπϊν 
οικονομικϊν φορζων κα προκφπτουν αναλογικά. Εφϐςον δεν ικανοποιοϑνται οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ 
των ΒΔΣ για την τόρηςη τησ ΑΕΠΟ, οι προςφορϋσ θα απορρύπτονται με ςυνϋπεια τον αποκλειςμϐ του 
διαγωνιζϐμενου απϐ την ςυνϋχεια του διαγωνιςμοϑ. 
 
Ψσ προσ το υπο-κριτόριο Κ5.2, κϊθε διαγωνιζϐμενοσ θα υποβϊλει με την προςφορϊ του, επύ ποινό 

αποκλειςμοϑ, τεχνικό ϋκθεςη υπολογιςμοϑ του αποτυπώματοσ ϊνθρακα απϐ τη λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ 

ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτο Παρϊρτημα I τησ παροϑςασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, την υψηλϐτερη 

βαθμολογύα (100) θα λϊβει ο Διαγωνιζϐμενοσ που θα προςφϋρει το μικρϐτερο αποτϑπωμα ϊνθρακα 

απϐ τη λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ. Σην χαμηλϐτερη βαθμολογύα (50) θα λϊβει ο Διαγωνιζϐμενοσ που θα 

προςφϋρει το υψηλϐτερο αποτϑπωμα ϊνθρακα απϐ τη λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ. Οι υπϐλοιποι 

Διαγωνιζϐμενοι θα βαθμολογηθοϑν με γραμμικό παρεμβολό. Οι μϋθοδοι υπολογιςμοϑ του 

αποτυπώματοσ ϊνθρακα, προκειμϋνου να εύναι αποδεκτϋσ για τη βαθμολϐγηςη του παρϐντοσ 

κριτηρύου, θα πρϋπει να περιγραφοϑν αναλυτικϊ ςτην τεχνικό προςφορϊ του κϊθε διαγωνιζϐμενου. 

 

Εκθϋςεισ ΜΤΛ που δεν ικανοποιοϑν, αφενϐσ τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ ϐλων των Τποκριτηρύων και του 

Παραρτόματοσ Ι, αφετϋρου την ελϊχιςτη αποδεκτό βαθμολογύα για κϊθε ϋνα απϐ τα Τποκριτόρια, που 

εύναι 50, θα απορρύπτονται με ςυνϋπεια τον αποκλειςμϐ του διαγωνιζϐμενου απϐ την ςυνϋχεια του 

διαγωνιςμοϑ.  

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τα προαναφερθϋντα, η ςυνολικό βαθμολογύα του κριτηρύου Κ5 υπολογύζεται απϐ 

τον τϑπο:  

Κ5= ς1*Κ5.1 + ς2*Κ5.2  

 

Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμϐ απαιτεύται η κατϊθεςη απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικοϑσ φορεύσ, κατϊ τουσ ϐρουσ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
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εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςϐ των διακοςύων πενόντα 
χιλιϊδων οκτακοςύων δεκαεννϋα ευρώ και οκτώ λεπτϊ (250.819,08 €)74.   

 
 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει 

και τον ϐρο ϐτι η εγγϑηςη καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των οικονομικών φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

  
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 12 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα:  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 
 β) τον εκδϐτη, 
 γ) την αναθϋτουςα αρχό ό τον κϑριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου  

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Ε.Δ..Ν.Α.)  ,  προσ τον οπούο 
απευθϑνονται, 

 δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, 
 ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, 
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), 
ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ 
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε 
περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμϐζεται για τισ εγγυόςεισ που 
παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων).  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ ( αριθμϐσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, 

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ 

εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθϑνεται. 

                      
15.3 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παροϑςασ, ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να 
ζητϊ απϐ τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχϑοσ 
τησ προςφορϊσ και τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
15.4 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει,αν ο προςφϋρων:  

 αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ αυτόσ,  
 παρϋχει, εν γνώςει του, ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτο 

ϊρθρο 22  
 δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ 

δικαιολογητικϊ 

 ςτισ περιπτώςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016, περύ 
πρϐςκληςησ για υποβολό δικαιολογητικών απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο, αν, 
κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4.2 τησ 
παροϑςασ, διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν ςτο ΕΕΕ εύναι εκ 
προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, ό αν, 
απϐ τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και 
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εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των  λϐγων αποκλειςμοϑ του 
ϊρθρου 22.Α ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των  
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ, 

 δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, 
 υποβϊλει μη κατϊλληλη προςφορϊ, με την ϋννοια τησ περ. 46 τησ παρ. 1 του 

ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
 δεν ανταποκριθεύ ςτη ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντϐσ τησ 

προβλεπϐμενησ, ςτο ϊρθρο 4.1 (η) προθεςμύασ και δεν υποβϊλλει εξηγόςεισ, ςε 
περύπτωςη αςυνόθιςτα χαμηλόσ προςφορϊσ,75 
 

  
15.5  Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ  

καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ, ςϑμφωνα  με τα 

ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/201676. 
 
 

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)77 

16.178 Προβλϋπεται η δυνατϐτητα χορόγηςησ προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο ςϑμφωνα με την παρ. 
10 εδϊφιο α του ϊρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (ϐπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 
του Ν.4072/2012) εξακολουθεύ να ιςχϑει για τα προγρϊμματα τησ περιϐδου 2014-2020 δυνϊμει 
τησ παρ.15 του ϊρθρου 59 του Ν.4314/2014 καθώσ και του ϊρθρου 150 του Ν.4412/2016 .  
 

Μετϊ απϐ αύτημα του Ανϊδοχου του ϋργου χορηγεύται ς΄ αυτϐν ϋντοκη προκαταβολό, ςϑμφωνα με 
τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 150 και 72 του ν.4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ δϑναται να ανϋρχεται 
μϋχρι ποςοςτοϑ 15% επύ τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ χωρύσ ΥΠΑ του ΣΜΗΜΑΣΟ 1  (καταςκευό και 
3μηνη δοκιμαςτικό), υπϐ την προϒπϐθεςη τησ καταβολόσ απϐ τον ανϊδοχο ιςϐποςησ εγγϑηςησ 
προκαταβολόσ.  
 
Η χορηγοϑμενη προκαταβολό εύναι ϋντοκη απϐ την ημερομηνύα καταβολόσ τησ ςτον ανϊδοχο. Για το 
ποςϐ αυτϐ βαρϑνεται ο ανϊδοχοσ με τϐκο, ο οπούοσ υπολογύζεται με ποςοςτϐ επιτοκύου που ανϋρχεται 
ςε ποςοςτϐ ύςο με το μικρϐτερο επιτϐκιο των εντϐκων γραμματύων του Δημοςύου δωδεκϊμηνησ ό, αν 
δεν εκδύδονται τϋτοια, εξϊμηνησ διϊρκειασ προςαυξημϋνο κατϊ 0,25 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ. Σο επιτϐκιο 
μπορεύ να αναπροςαρμϐζεται με κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών και Τποδομών και 
Μεταφορών.79 
 
Η προκαταβολό και η εγγϑηςη προκαταβολόσ μποροϑν να χορηγοϑνται τμηματικϊ. Η 
προκαταβολό απαγορεϑεται να χρηςιμοποιηθεύ για δαπϊνεσ που δεν ςχετύζονται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, 
με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ. 
 
Η απϐςβεςη τησ προκαταβολόσ και η επιςτροφό τησ εγγϑηςησ προκαταβολόσ 
πραγματοποιοϑνται, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016.80. 
 
Η εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ καταπύπτει με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, η οπούα εκδύδεται μετϊ απϐ προηγοϑμενη ειςόγηςη τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ 81. 

 
16.2 Δεν προβλϋπεται  η καταβολό πρϐςθετησ αμοιβόσ (πριμ) ςτην παροϑςα ςϑμβαςη. 82 
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Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου 

 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα 
με το ϊρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ  5%  επύ τησ 
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ ΣΜΗΜΑ 1 & 2 (καταςκευό και 3μηνη δοκιμαςτικό λειτουργύα & 
διαχεύρύςη των απορριμμϊτων κατϊ την μεταβατικό περύοδο), χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνονται η 
κανονικό 6ετόσ λειτουργύα του ϋργου και τα δικαιώματα προαύρεςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και 
κατατύθεται μϋχρι και την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ83 . 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 
ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η αναθϋτουςα αρχό οφεύλει να απαιτεύ απϐ τον 
ανϊδοχο να καταθϋςει, μϋχρι και την υπογραφό τησ τροποποιημϋνησ ςϑμβαςησ, ςυμπληρωματικό 
εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ τησ αξύασ τησ 
ςϑμβαςησ, χωρύσ ΥΠΑ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτην 
παρϊγραφο 15.2 τησ παροϑςασ, πλην τησ περ. (η),  και επιπρϐςθετα, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ 
ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 
 
Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 
ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου 
ϋναντι του αναδϐχου. 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να εύναι μεγαλϑτεροσ κατϊ τρεισ (3) 
τουλϊχιςτον μόνεσ απϐ το ϊθροιςμα τησ ςυμβατικόσ προθεςμύασ, τησ οριακόσ προθεςμύασ και του 
χρϐνου υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ του ϋργου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
ϋγγραφα τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτην περύπτωςη 
παρϊβαςησ απϐ τον ανϊδοχο των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ειδικϐτερα ορύζει.  

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ, καταπύπτουν με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα εκδύδεται μετϊ απϐ προηγοϑμενη ειςόγηςη τησ Διευθϑνουςασ 
Τπηρεςύασ.84 

Ειδικϊ, ςε περύπτωςη οριςτικοπούηςησ τησ απϐφαςησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου, το ςϑνολο των 
εγγυόςεων για την καλό εκτϋλεςη του ϋργου, καταπύπτει υπϋρ  του κυρύου του ϋργου, ωσ ειδικό 
ποινικό ρότρα, και κατϊ μϋγιςτο μϋχρι το υπολειπϐμενο προσ καταςκευό ποςϐ τησ ςϑμβαςησ και 
εφϐςον ληφθεύ υπϐψη προσ επιςτροφό αρνητικϐσ λογαριαςμϐσ.85  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, ϐπωσ αυτό διαμορφώθηκε κατϐπιν τροποποιόςεων τησ ςϑμβαςησ, 
κατϊ το ϊρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμϋςωσ μετϊ απϐ την ϋγκριςη τησ τελικόσ 
επιμϋτρηςησ απϐ τη διευθϑνουςα υπηρεςύα, κατϊ ποςοςτϐ εβδομόντα τοισ εκατϐ (70%) τησ 
ςυνολικόσ αξύασ.86  

Σο ςϑνολο των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται  χωρύσ καθυςτϋρηςη, αμϋςωσ μετϊ απϐ 
την ϋγκριςη του πρωτοκϐλλου παραλαβόσ και την ϋγκριςη του τελικοϑ λογαριαςμοϑ του ϋργου.  

 

17.2 Εγγύηςη καλόσ Εκτϋλεςησ Κανονικόσ Λειτουργύασ  

Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει, με την ϋκδοςη τησ βεβαύωςησ περαύωςησ των καταςκευαςτικών εργαςιών 
και πριν την ϋναρξη τησ Κανονικόσ Λειτουργύασ του ϋργου, για ϋξι (6) ϋτη, να καταθϋςει εγγυητικό 
καλόσ εκτϋλεςησ τησ κανονικόσ λειτουργύασ ςε ποςοςτϐ 5% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ Κανονικόσ 
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Λειτουργύασ. Η Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ κανονικόσ λειτουργύασ, επιςτρϋφεται χωρύσ 
καθυςτϋρηςη μετϊ την ϋγκριςη του πρωτοκϐλλου Οριςτικόσ Παραλαβόσ τησ Κανονικόσ 
Λειτουργύασ και του ϋργου, εν ςυνϐλω και την Ϊγκριςη του Σελικοϑ Λογαριαςμοϑ του Ϊργου. 
 
 17. 3 Οι κρατόςεισ τησ παρ. 12 του ϊρθρου 152 του ν. 4412/2016, περύ λογαριαςμών και 
πιςτοποιόςεων, μπορεύ να αντικαταςταθοϑν οποτεδόποτε απϐ τον ανϊδοχο, μερικϊ ό ολικϊ, με 
ιςϐποςη εγγυητικό επιςτολό. Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιορύζονται κατϊ ποςοςτϐ πϋντε τοισ εκατϐ 
(5%) επύ τησ αξύασ των εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτισ υποβεβλημϋνεσ ςτην υπηρεςύα 
επιμετρόςεισ. Η μεύωςη αποφαςύζεται απϐ τη διευθϑνουςα υπηρεςύα, ϑςτερα απϐ αύτηςη του 
αναδϐχου, η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ ειδικϐ απολογιςμϐ των εργαςιών των οπούων ϋχουν 
υποβληθεύ οι επιμετρόςεισ.87 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄  
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ 
Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με 
τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται  απϐ το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να 
παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ 

του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ.88 Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ 
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν 
κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη 
οικονομικϐ φορϋα. 
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικοϑ φορϋα/αναδϐχου απϐ 
ϋνα ό περιςςϐτερουσ εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ϑψουσ τουσ.   
 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ89.  
 
Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών – 
αποςφρϊγιςησ 
 
Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών90 ορύζεται η 
24/2/2023 ημϋρα Παραςκευό και ώρα  20:00 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 1/3/2023 
ημϋρα  Σετϊρτη  και ώρα 10:00 πμ 

 
Αν, για λϐγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικοϑσ λϐγουσ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 
οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και 
η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απϐφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απϐφαςη αυτό κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 
λειτουργικϐτητασ “Επικοινωνύα”, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα 
και αναρτϊται ςτην ΕΕΕΕ, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφϐςον 
διαθϋτει, καθώσ και ςτον ειδικϐ, δημϐςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ 
πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό 
η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθοϑν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα 

http://www.promitheus.gov.gr/




 
Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020» 
 

 

40 

ημερομηνύα, εφαρμοζϐμενων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δϑο προηγοϑμενων εδαφύων.  ε 
περύπτωςη που και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των 
προςφορών ό δεν υποβληθοϑν προςφορϋσ, διεξϊγεται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ 
ςϑμβαςησ για το εν λϐγω ϋργο με την εκ νϋου τόρηςη ϐλων των διατυπώςεων δημοςιϐτητασ που 
προβλϋπονται ςτισ διατϊξεισ του παρϐντοσ (επαναληπτικϐσ διαγωνιςμϐσ, ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

 
19.1 Κϊθε υποβαλλϐμενη προςφορϊ δεςμεϑει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμϐ κατϊ τη 
διϊταξη του ϊρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 13 μηνών 91απϐ την ημερομηνύα 
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών.  
 
19.2 Προςφορϊ που ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο απϐ αυτϐν που προβλϋπεται ςτο παρϐν 
απορρύπτεται ωσ μη κανονικό92. 
  
19.3 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ 
τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγϑηςησ 
ςυμμετοχόσ, κατ’ ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με το προβλεπϐμενο ςτην παρ. 19.1. 
Μετϊ απϐ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου χρονικοϑ ορύου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ 
προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η 
αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ 
εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα 
μποροϑν να επιλϋξουν να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν απϐ την 
πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ. Η διαδικαςύα ανϊθεςησ 
ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού  
φορεύσ. 
 
19.4 Αν λόξει ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, η 
αναθϋτουςα αρχό δϑναται, με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, εφϐςον η εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ 
εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει, εκ των υςτϋρων, απϐ τουσ οικον ομικοϑσ φορεύσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα να παρατεύνουν τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ τουσ, καθώσ και 
τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ, οπϐτε η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ, οι οπούοι 
προϋβηςαν ςτισ ανωτϋρω ενϋργειεσ.93  
 
Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

  Α. Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ  
 Προκόρυξη ςϑμβαςησ, ότοι το ςχετικϐ τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ϑμβαςησ” 94, απεςτϊλη, 

μϋςω τησ διαδικτυακόσ πϑλησ simap.europa.eu, για δημοςύευςη ςτην Τπηρεςύα Εκδϐςεων τησ 
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ  ςτισ 29.12.2022 

  
  

Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 
 1.α). Η προκόρυξη ςϑμβαςησ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου Α και η Διακόρυξη αναρτόθηκαν ςτο 

ΚΗΜΔΗ.  
1.β) Σα ϋγγραφα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ δημϐςιασ ςϑμβαςησ καταχωρόθηκαν ςτο ςχετικϐ 
ηλεκτρονικϐ χώρο του ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα με υςτημικϐ Αϑξοντα Αριθμϐ:  194934 και 
αναρτόθηκαν ςτη Διαδικτυακό Πϑλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.  
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2. την ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.edsna.gr), (εφϐςον  διαθϋτει), αναρτϊται 
ςχετικό ενημϋρωςη, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 2 τησ παροϑςασ .  

 
3. Περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ δημοςιεϑεται ςτον Ελληνικϐ Σϑπο 95, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 
66 ν. 4412/2016, και αναρτϊται ςτο πρϐγραμμα “Διαϑγεια” diavgeia.gov.gr. 
 
Γ. Γνωςτοπούηςη τησ ςυναφθεύςασ ςϑμβαςησ για τισ ςυμβϊςεισ ϊνω των ορύων, δημοςιεϑεται 
ςτην ΕΕΕΕ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 64 του ν. 4412/2016.  

  
 Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεϑςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρϑνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον 
πρώτο λογαριαςμϐ πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεϑςεων των τυχϐν προηγοϑμενων 
διαγωνιςμών για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του 
νϐμου δημοςιεϑςεων βαρϑνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται απϐ τισ πιςτώςεισ του 
ϋργου. 

  
 Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

βαρϑνουν τον προϒπολογιςμϐ τησ Ϊνωςησ. 
 

Ωρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ  

Δεν εφαρμόζεται  
 
 
 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςϑμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παροϑςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δικαιοϑται να ςυμμετϊςχει ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το Ωρθρο 21 τησ παροϑςησ 
και δεν αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παροϑςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του ϊρθρου 22 τησ παροϑςασ 
 

Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

21.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών96   που 
δραςτηριοποιοϑνται ςτο αντικεύμενο των Η/Μ ΕΡΓΨΝ, ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΤΓΡΨΝ ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 
97 και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη «υμφωνύα για τισ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ», ςτο 
βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 98 
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τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ 
του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ Δ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διεθνεύσ 
ςυμφωνύεσ από τισ οπούεσ δεςμεύεται η Ϊνωςη, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιφυλϊςςουν για τα 
ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ των χωρών που ϋχουν υπογρϊψει 
τισ εν λόγω ςυμφωνύεσ μεταχεύριςη εξύςου ευνοώκό με αυτόν που επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, 
τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ τησ Ϊνωςησ99. 
 
Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει, να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο 
επαγγελματικϐ μητρώο, εφϐςον, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, απαιτεύται η εγγραφό τουσ για την υπϐ 
ανϊθεςη υπηρεςύα (πρβλ. ςχετικώσ Παρϊρτημα XI Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, ωσ ιςχϑει). Η 
εν λϐγω απαύτηςη αφορϊ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ οι οπούοι αναλαμβϊνουν την εκτϋλεςη υπηρεςιών 
(κανονικό λειτουργύα ΜΕΑ) και ςυμμετϋχουν εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ οικονομικών 
φορϋων». 
 
21.2 Οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ100, 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπϐ τουσ ϐρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτεύται απϐ τισ εν λϐγω ενώςεισ να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ϑπαρξη ενϐσ και μοναδικοϑ φορολογικοϑ μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιοϑν ϐλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.  
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχϑουν τα εξόσ : 
- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιοϑνται απϐ 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ  
- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παροϑςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να 
εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο, 
τουλϊχιςτον ςε μια απϐ τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπϐ ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, αθροιςτικϊ 
πρϋπει να καλϑπτονται ϐλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.  
 
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων  αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, εφϐςον 
ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (αν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα 
μϋλη του (αν πρϐκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ των παρακϊτω 
περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη101 καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋνα απϐ τα ακϐλουθα  
εγκλόματα: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 187 του Ποινικοϑ Κώδικα 
(εγκληματικό οργϊνωςη), 

β) ενεργητικό δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 
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δωροδοκύασ, ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ 
Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτο εθνικϐ δύκαιο του 
οικονομικοϑ φορϋα, και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 236 
(δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορύα 
επιρροόσ – μεςϊζοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκύα ςτον ιδιωτικϐ τομϋα) του Ποινικοϑ Κώδικα, 

γ) απϊτη, εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 3 και 4 
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Ιουλύου 2017 
ςχετικϊ με την καταπολϋμηςη, μϋςω του ποινικοϑ δικαύου, τησ απϊτησ εισ βϊροσ των οικονομικών 
ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα 
πολιτικών προςώπων), 216 (πλαςτογραφύα), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα 
δικαςτικών λειτουργών), 242 (ψευδόσ βεβαύωςη, νϐθευςη κ.λπ.) 374 (διακεκριμϋνη κλοπό), 375 
(υπεξαύρεςη), 386 (απϊτη), 386Α (απϊτη με υπολογιςτό), 386Β (απϊτη ςχετικό με τισ επιχορηγόςεισ), 
390 (απιςτύα) του Ποινικοϑ Κώδικα και των ϊρθρων 155 επ. του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ϐταν αυτϊ ςτρϋφονται κατϊ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ ό ςυνδϋονται με την προςβολό αυτών των ςυμφερϐντων, καθώσ και τα εγκλόματα των 
ϊρθρων 23 (διαςυνοριακό απϊτη ςχετικϊ με τον ΥΠΑ) και 24 (επικουρικϋσ διατϊξεισ για την ποινικό 
προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 3-4 και 5-12 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 15ησ Μαρτύου 2017, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ και 
την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαιςύου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου και για την τροποπούηςη 
τησ απϐφαςησ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό 
απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 αυτόσ, και τα εγκλόματα των ϊρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικοϑ Κώδικα, καθώσ και τα εγκλόματα των ϊρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, 
ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 20ησ ΜαϏου  2015, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό για 
τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τησ οδηγύασ 2006/70/ΕΚ τησ Επιτροπόσ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 
τησ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 323Α του Ποινικοϑ Κώδικα (εμπορύα ανθρώπων). Ο 
οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω 
οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. 

Η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ: 

α) τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τουσ διαχειριςτϋσ. 
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β) τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθϑνοντα ϑμβουλο, τα μϋλη του Διοικητικοϑ 
υμβουλύου, καθώσ και τα πρϐςωπα ςτα οπούα με απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ 
το ςϑνολο τησ διαχεύριςησ και εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ. 
 
γ) τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, ό 

δ) ςτισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον, κατϊ περύπτωςη, νϐμιμο  εκπρϐςωπο102. 

22.A.2 

α) Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 
εθνικό νομοθεςύα  ό/και  

β) η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του 
που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν, τϐςο την κϑρια, ϐςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη. 

Οι υποχρεώςεισ των περ. α’ και β’ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν καταςτεύ 
ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την 
καταβολό τουσ, ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ ϐρουσ του δεςμευτικοϑ κανονιςμοϑ103 

22.A.3  Κατ’ εξαύρεςη, ϐταν ο αποκλειςμϐσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των 
φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο προςφϋρων 
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη 
δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν απϐ την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ, 
δεν εφαρμϐζεται 104η παρϊγραφοσ 22.Α.2. 

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ   
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:105 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περύ αρχών που εφαρμϐζονται ςτισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων,                    

(β) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα  ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 
τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα εξυγύανςησ και δεν τηρεύ τουσ ϐρουσ αυτόσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη 
κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου.  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των 
καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παροϑςα περύπτωςη, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η αναθϋτουςα 
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αρχό ϋχει αποδεύξει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη 
τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 
ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016), 106 

(γ) εϊν, με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περύ ποινικών 
κυρώςεων και ϊλλων διοικητικών ςυνεπειών, η αναθϋτουςα αρχό διαθϋτει επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ 
που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, 

(δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό των οικονομικών 
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ 
ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 
πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ, 

(ζ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ εκ προθϋςεωσ ςοβαρών  απατηλών δηλώςεων, κατϊ 
την παροχό των πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων 
αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν 
εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79 του ν. 
4412/2016, περύ Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ, καθώσ και του ϊρθρου 23 τησ παροϑςασ, 

(η) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει με απατηλϐ τρϐπο 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν 
τον αποκλειςμϐ, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραιϐτητϊ του. 

 

22.Α.5.   

i. Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ), 
οικονομικϐσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού). 107 

Οι υποχρεώςεισ τησ παροϑςησ αφοροϑν ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ που υποβϊλλουν προςφορϊ 
αυτοτελώσ ό ωσ μϋλη ϋνωςησ ό που ςυμμετϋχουν ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο ϊλλου νομικοϑ προςώπου 
που υποβϊλλει προςφορϊ ό ςε νομικϊ πρϐςωπα τησ αλλοδαπόσ  που αντιςτοιχοϑν ςε ανώνυμη 
εταιρεύα. 
 
Εξαιροϑνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ:  

α) οι ειςηγμϋνεσ ςτα χρηματιςτόρια κρατών-μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό του Οργανιςμοϑ 
Οικονομικόσ υνεργαςύασ και Ανϊπτυξησ (Ο.Ο..Α.) εταιρεύεσ,  
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β) οι εταιρεύεσ, τα δικαιώματα ψόφου των οπούων ελϋγχονται απϐ μύα ό περιςςϐτερεσ επιχειρόςεισ 
επενδϑςεων (investment firms), εταιρεύεσ διαχεύριςησ κεφαλαύων/ενεργητικοϑ (asset/fund managers) 
ό εταιρεύεσ διαχεύριςησ κεφαλαύων επιχειρηματικών ςυμμετοχών (private equity firms), υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐτι οι τελευταύεσ αυτϋσ εταιρεύεσ ελϋγχουν, ςυνολικϊ ποςοςτϐ που υπερβαύνει το 
εβδομόντα πϋντε τοισ εκατϐ (75%) των δικαιωμϊτων ψόφων και εύναι εποπτευϐμενεσ απϐ Επιτροπϋσ 
Κεφαλαιαγορϊσ ό ϊλλεσ αρμϐδιεσ χρηματοοικονομικϋσ αρχϋσ κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό 
του Ο.Ο..Α.108 

ii. Αποκλεύεται απϐ τη διαγωνιςτικό διαδικαςύα οικονομικϐσ φορϋασ ςτο πρϐςωπο του οπούου 
ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2022/576 του υμβουλύου τησ 8ησ Απριλύου 2022, 
για την τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 833/2014 ςχετικϊ με περιοριςτικϊ μϋτρα λϐγω 
ενεργειών τησ Ρωςύασ που αποςταθεροποιοϑν την κατϊςταςη ςτην Ουκρανύα. 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικϐ φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι αυτϐσ βρύςκεται λϐγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεων αυτοϑ εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ περιπτώςεισ των προηγοϑμενων 
παραγρϊφων. 109  

 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ 
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα (3) 
ϋτη από την ημερομηνύα ϋκδοςησ πρϊξησ που βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ.110 

22.Α.7. Οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 22.Α.1 και 22.Α.4111, εκτϐσ απϐ την περύπτωςη β, μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα112 

προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, 
παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ. Για τον ςκοπϐ αυτϐν, ο οικονομικϐσ φορϋασ 
αποδεικνϑει ϐτι ϋχει καταβϊλει ό ϋχει δεςμευθεύ να καταβϊλει αποζημύωςη για ζημύεσ που 
προκλόθηκαν απϐ το ποινικϐ αδύκημα ό το παρϊπτωμα, ϐτι ϋχει διευκρινύςει τα γεγονϐτα και τισ 
περιςτϊςεισ με ολοκληρωμϋνο τρϐπο, μϋςω ενεργοϑ ςυνεργαςύασ με τισ ερευνητικϋσ αρχϋσ, και ϋχει 
λϊβει ςυγκεκριμϋνα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, καθώσ και μϋτρα ςε επύπεδο προςωπικοϑ 

κατϊλληλα για την αποφυγό περαιτϋρω ποινικών αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων. 113 Σα μϋτρα που 
λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ 
ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν 
επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Αν τα 
μϋτρα κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. 
Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απϐφαςη, 
απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει 
χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω 
απϐφαςη 

22.Α.8. Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 114 

22.Α.9. Οικονομικϐσ φορϋασ, ςε βϊροσ του οπούου ϋχει επιβληθεύ η κϑρωςη του οριζϐντιου 
αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και για το χρονικϐ διϊςτημα που αυτό ορύζει 
αποκλεύεται απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 
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Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ)115 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλϐτητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται 
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για το χρονικϐ διϊςτημα 
που εξακολουθοϑν να ιςχϑουν οι μεταβατικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ό ςτο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημϐςιων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του τελευταύου, 
ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παροϑςασ116. Οι προςφϋροντεσ που εύναι 
εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα 
Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια117  

Γύνονται δεκτού ημεδαπού ό αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που πληροϑν τισ απαιτόςεισ τησ οικονομικόσ 
και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ, ϐπωσ κατωτϋρω : 
 
-την κατηγορύα των Η/Μ ΕΡΓΨΝ 
οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να διαθϋτουν πϊγια ςτοιχεύα με βϊςη τισ αντικειμενικϋσ αξύεσ ό τισ αξύεσ 
κτόςησ αυτών 75.000 € και ϊνω, ύδια κεφϊλαια 375.000,00 € και ϊνω, άδια Κεφϊλαια/ ϑνολο 
Τποχρεώςεων >0,4 και Κυκλοφοροϑν Ενεργητικϐ/ Βραχυπρϐθεςμεσ Τποχρεώςεισ>0,6 
 
-την κατηγορύα των ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 
οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να διαθϋτουν πϊγια ςτοιχεύα με βϊςη τισ αντικειμενικϋσ αξύεσ ό τισ αξύεσ 
κτόςησ αυτών 75.000 € και ϊνω, ύδια κεφϊλαια 375.000,00 € και ϊνω, άδια Κεφϊλαια/ ϑνολο 
Τποχρεώςεων >0,4 και Κυκλοφοροϑν Ενεργητικϐ/ Βραχυπρϐθεςμεσ Τποχρεώςεισ>0,6 
 
-την κατηγορύα των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 
οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να διαθϋτουν καταθϋςεισ ό /και πϊγια ςτοιχεύα με βϊςη τισ 
αντικειμενικϋσ αξύεσ ό τισ αξύεσ κτόςησ αυτών 100.000 €   
 
-την κατηγορύα των ΕΡΓΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΤΓΡΨΝ ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ. 
οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να διαθϋτουν καταθϋςεισ ό /και πϊγια ςτοιχεύα με βϊςη τισ 
αντικειμενικϋσ αξύεσ ό τισ αξύεσ κτόςησ αυτών 100.000 €   
 
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, για το χρονικϐ διϊςτημα που 
εξακολουθοϑν να ιςχϑουν οι μεταβατικϋσ διατϊξεισ του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρϋπει να 
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ ϐρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, 
ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ϐπωσ ιςχϑει. 
 
Μετϊ απϐ τη λόξη των ωσ ϊνω μεταβατικών διατϊξεων και την ϋναρξη ιςχϑοσ του π.δ 71/2019, οι 
εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτϊ ϐρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα 
ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 64 αυτοϑ. 

Παρϊλληλα οι Οικονομικού Υορεύσ πρϋπει να διαθϋτουν Πιςτοληπτικό Ικανότητα ποςοϑ τουλϊχιςτον 
ύςο με 2.801.059 ευρώ (ποςϐ πιςτοληπτικόσ ικανϐτητασ ύςη με 5/15του 8.403.177,82 ευρώ).  
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ε περύπτωςη ςυμμετοχόσ Ϊνωςησ Εταιρειών ό Κοινοπραξύασ τα ανωτϋρω κριτόρια μπορούν 
να πληρούνται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ. 
 
22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα118 

α) Γύνονται δεκτού ημεδαπού ό αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που περιλαμβϊνουν ςτην ςτελϋχωςη 
τουσ τουλϊχιςτον: 
 

 

Π/Υ ΟΙΚ ΥΔΡ ΗΜ ΕΠΕ 

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ  311.367,40 311.367,40 
   

ΚΣΙΡΙΑΚΑ ΔΡΓΑ 409.900,00 409.900,00 
   

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 1.772.000,00   
1.340.000,00 432.000,00 

ΔΡΓΑ Η/Μ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 256.000,00   
256.000,00 

 

ΔΡΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

656.000,00 
   

656.000,00 

ΔΡΓΑ ΥΤΣΤ 369.259,60  
369.259,60 

  
ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΥΑΓΑ 806.422,23  
806.422,23 

  

ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 150.000,00 

  

75.000,00 75.000,00 

ΥΝΟΛΟ 1 4.730.949,23 721.267,40 1.175.681,83 1.671.000,00 1.163.000,00 

ΓΔ – ΟΔ 18% 851.570,86 129.828,13 211.622,73 300.780,00 209.340,00 

ΥΝΟΛΟ 2 5.582.520,09 851.095,53 1.387.304,56 1.971.780,00 1.372.340,00 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 9% 502.426,81 76.598,60 124.857,41 177.460,20 123.510,60 

ΥΝΟΛΟ 3 6.084.946,90 927.694,13 1.512.161,97 2.149.240,20 1.495.850,60 

  

1 ΜΔΚ Γ  

ή  

2 ΜΔΚ Β 

1 ΜΔΚ Γ  

ή  

2 ΜΔΚ Γ 

1 ΜΔΚ Γ 

ή  

2 ΜΔΚ Γ 

1 ΜΔΚ Γ  

ή  

2 ΜΔΚ Β 

 
Ϋτοι: 
 
-την κατηγορύα των Η/Μ ΕΡΓΨΝ 

 1 ΜΕΚ Δ βαθμύδασ ό 2 ΜΕΚ Γ βαθμύδασ 
-την κατηγορύα των ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

 1 ΜΕΚ Δ βαθμύδασ ό 2 ΜΕΚ Γ βαθμύδασ 
-την κατηγορύα των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ 

 1 ΜΕΚ Γ βαθμύδασ ό 2 ΜΕΚ Β βαθμύδασ 
-την κατηγορύα των ΕΡΓΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΤΓΡΨΝ ΣΕΡΕΨΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΨΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ. 

 1 ΜΕΚ Γ βαθμύδασ ό 2 ΜΕΚ Β βαθμύδασ 
 
 
Διευκρινύζεται ϐτι: 
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 Ϊνασ (1) τεχνικϐσ Δ’ βαθμύδασ αντιςτοιχεύ ςε ϋναν (1) τεχνικϐ τουλϊχιςτον ενδεκαετοϑσ (11) 
επαγγελματικόσ εμπειρύασ και ελαχύςτου ποςοϑ εμπειρύασ εκτελεςμϋνων ϋργων προϒπολογιςμοϑ 
990.000 €.  

 Ϊνασ (1) τεχνικϐσ Γ’ βαθμύδασ αντιςτοιχεύ ςε ϋναν (1) τεχνικϐ τουλϊχιςτον οκταετοϑσ (8) 
επαγγελματικόσ εμπειρύασ και ελαχύςτου ποςοϑ εμπειρύασ εκτελεςμϋνων ϋργων προϒπολογιςμοϑ 
390.000 €.  

 Ϊνασ (1) τεχνικϐσ Β’ βαθμύδασ αντιςτοιχεύ ςε ϋναν (1) τεχνικϐ τουλϊχιςτον πενταετοϑσ (5) 
επαγγελματικόσ εμπειρύασ και ελαχύςτου ποςοϑ εμπειρύασ εκτελεςμϋνων ϋργων προϒπολογιςμοϑ 
90.000 €.».  
 

ε περύπτωςη ςυμμετοχόσ Ϊνωςησ Εταιρειών ό Κοινοπραξύασ τα ανωτϋρω κριτόρια μπορούν 
να πληρούνται αθροιςτικϊ από τα Μϋλη τησ. 
 
(β) Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ θα πρϋπει να διαθϋτει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα παρακϊτω (ςωρευτικϊ): 

Να ϋχει καταςκευϊςει και λειτουργόςει, για τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϋτοσ, την τελευταύα 10ετύα, 
τουλϊχιςτον μύα (1) ύδια ό παρϐμοια με την προτεινϐμενη μονϊδα επεξεργαςύασ ςϑμμεικτων αςτικών 
απορριμμϊτων με δυναμικϐτητα τουλϊχιςτον ϐςη και η δημοπρατοϑμενη μονϊδα.  

Προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ικανϐτητα των προςφερϐντων ςτην καταςκευό και λειτουργύα 
μονϊδων δυναμικϐτητασ, διευκρινύζεται ϐτι η ανωτϋρω δυναμικϐτητα για την κϊλυψη τησ ειδικόσ 
εμπειρύασ δεν μπορεύ να προκϑπτει αθροιςτικϊ απϐ περιςςϐτερεσ ςυμβϊςεισ.  

Με τον ϐρο «ύδια ό παρϐμοια με την προτεινϐμενη μονϊδα επεξεργαςύασ ςϑμμεικτων αςτικών 
απορριμμϊτων» νοεύται μονϊδα η οπούα περιλαμβϊνει μηχανικό και βιολογικό επεξεργαςύα 
ςϑμμεικτων αςτικών απορριμμϊτων, εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων εγκαταςτϊςεων προςωρινόσ 
διαχεύριςησ αποβλότων ό/και προ-επεξεργαςύασ αποβλότων, ό/και εγκαταςτϊςεων αναβϊθμιςησ 
υφιςτϊμενων ΜΕΑ. Η ανωτϋρω εμπειρύα μπορεύ να προϋρχεται εύτε απϐ ενιαύα ςϑμβαςη καταςκευόσ – 
λειτουργύασ, εύτε απϐ διακριτϋσ ςυμβϊςεισ καταςκευόσ και λειτουργύασ. την δεϑτερη περύπτωςη θα 
πρϋπει, αφενϐσ μεν, να ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ και η δοκιμαςτικό λειτουργύα ςτη ςϑμβαςη 
καταςκευόσ, αφετϋρου δε, η δυναμικϐτητα κϊθε μιασ εκ των ΜΕΑ των διακριτών ςυμβϊςεων 
καταςκευόσ και λειτουργύασ να εύναι μεγαλϑτερη ό ύςη με την ζητοϑμενη ανωτϋρω δυναμικϐτητα. 
Διευκρινύζεται, ϐτι ςτην απϐδειξη τησ επιτυχοϑσ κανονικόσ λειτουργύασ, τϐςο για την ενιαύα ςϑμβαςη 
καταςκευόσ – λειτουργύασ, ϐςο και για τισ διακριτϋσ ςυμβϊςεισ, δεν περιλαμβϊνεται ο χρϐνοσ τησ 
δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ (περιλαμβϊνεται ςτον χρϐνο καταςκευόσ του ϋργου).    

Σην ανωτϋρω εμπειρύα  ο Διαγωνιζϐμενοσ μπορεύ να την ϋχει αποκτόςει εύτε αυτοτελώσ εύτε απϐ 
ςυμμετοχό ςε  Κοινοπραξύα ό Ϊνωςη Προςώπων ό ωσ μϋτοχοσ ςε Ανώνυμη Εταιρεύα Ειδικοϑ κοποϑ 
(π.χ. ϋργου ΔΙΣ). 

ε περύπτωςη που ο Διαγωνιζόμενοσ εύναι Κοινοπραξύα ό Ϊνωςη Προςώπων η απαύτηςη τησ 
ανωτϋρω εμπειρύασ μπορεύ να προκύπτει αθροιςτικϊ από τα Μϋλη τησ. 

 
22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ119 

Οι οικονομικού φορεύσ για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ οφεύλουν να ςυμμορφώνονται 
με:  
α) με το πρϐτυπο διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ ISO 9001:2015 ό ιςοδϑναμο 
β) με το πρϐτυπο περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ ISO 14001:2015 ό ιςοδϑναμο 
γ) με το πρϐτυπο αςφϊλειασ και υγιεινόσ OHSAS 18001:2007 ό ISO 45001 ό ιςοδϑναμο  
ςτον χεδιαςμϐ, Καταςκευό, Λειτουργύα και υντόρηςη εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ αποβλότων. 
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δ) Οι Οικονομικού Υορεύσ οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με ςυςτόματα ό πρϐτυπα ϐςον αφορϊ την 
περιβαλλοντικό διαχεύριςη. Για το λϐγο αυτϐ οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με το ςϑςτημα 
οικολογικόσ διαχεύριςησ και ελϋγχου (EMAS) τησ Ϊνωςησ ό ϊλλα ςυςτόματα περιβαλλοντικόσ 
διαχεύριςησ που ϋχουν αναγνωριςτεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 45 του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθμ. 
1221/2009 ό ϊλλα πρϐτυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ βαςιζϐμενα ςε αντύςτοιχα ευρωπαώκϊ ό 
διεθνό πρϐτυπα που ϋχουν εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνουσ οργανιςμοϑσ. Αναγνωρύζονται ιςοδϑναμα 
πιςτοποιητικϊ απϐ οργανιςμοϑσ εδρεϑοντεσ ςε ϊλλα κρϊτη - μϋλη. Επύςησ, γύνονται δεκτϊ ϊλλα 
αποδεικτικϊ μϋςα μϋτρων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο ενδιαφερϐμενοσ 
οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι τα ςυγκεκριμϋνα μϋτρα εύναι ιςοδϑναμα με εκεύνα που 
απαιτοϑνται βϊςει του εφαρμοςτϋου ςυςτόματοσ ό του προτϑπου περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. 
Η απαύτηςη των ανωτϋρω προτϑπων διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, ςτισ περιπτώςεισ Κοινοπραξύασ ό 
Ϊνωςησ Προςώπων θα πρϋπει να τηρεύται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ. 
  
 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα, ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φϑςησ των δεςμών του με αυτοϑσ. την περύπτωςη 
αυτό, αποδεικνϑουν ϐτι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ, με την προςκϐμιςη τησ 
ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζονται. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα 
που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μποροϑν να βαςύζονται 
ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων μϐνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ. 

Όταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων ϐςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικϐσ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι απϐ κοινοϑ υπεϑθυνοι120 για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ των 
ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα). 
 
Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ, εϊν οι φορεύσ, ςτισ 
ικανϐτητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 
και, εϊν ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα διακόρυξη.  
 
Η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα που δεν πληρού 
ςχετικϐ κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22.Α τησ 
παροϑςασ. 
 
Η αντικατϊςταςη του φορϋα, ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου ςτηρύζεται ο οικονομικϐσ φορϋασ που δεν 
πληρού ςχετικϐ κριτόριο επιλογόσ  ό για τον οπούον ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ παροϑςασ, 
γύνεται κατϐπιν πρϐςκληςησ προσ τον οικονομικϐ φορϋα, εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την 
ημερομηνύα κοινοπούηςησ τησ πρϐςκληςησ ςτον οικονομικϐ φορϋα, για κϊθε τρύτο ςτισ ικανϐτητεσ του 
οπούου ςτηρύζεται, ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ. Ο φορϋασ, με τον οπούο 
αντικαθύςταται ο φορϋασ του προηγοϑμενου εδαφύου, δεν επιτρϋπεται να αντικαταςταθεύ εκ νϋου. 
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Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ121 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οπούο 
ιςοδυναμεύ με  ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ 
προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημϐςιεσ αρχϋσ ό 
τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ϐτι ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ πληρού τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςθεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παροϑςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επϐμενησ παραγρϊφου, ϐταν αυτϐ 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ, κατϊ το οπούο μποροϑν να 
υποβϊλονται προςφορϋσ.  
 
Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ 
ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα δηλωθϋντα ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, 
ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικϐσ φορϋασ αποςϑρει την προςφορϊ του, χωρύσ να απαιτεύται απϐφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει εκ νϋου με επύκαιρο ΕΕΕ.122. 
 
Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ με 
ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ.  
 
Κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, καθώσ και τησ ςυνοδευτικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ, εύναι δυνατό, με μϐνη 
την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα, η προκαταρκτικό απϐδειξη 
των λϐγων αποκλειςμοϑ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 22.Α.1 τησ παροϑςασ, για το ςϑνολο των 
φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν 123. 
 
Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα, για την εφαρμογό του παρϐντοσ, νοεύται ο νϐμιμοσ 
εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ124. 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ φϋρει την υποχρϋωςη, να δηλώςει, μϋςω του ΕΕΕ, με ακρύβεια ςτην 
αναθϋτουςα αρχό, ωσ ϋχουςα την αποκλειςτικό αρμοδιϐτητα ελϋγχου για την τυχϐν ςυνδρομό λϐγων 
αποκλειςμοϑ125, την κατϊςταςό του ςε ςχϋςη με τουσ λϐγουσ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και ςτο ϊρθρο 22.Α  τησ παροϑςησ126 και ταυτϐχρονα να επικαλεςθεύ και τυχϐν ληφθϋντα 
μϋτρα προσ αποκατϊςταςη τησ αξιοπιςτύασ του. 

Επιςημαύνεται ϐτι, κατϊ την απϊντηςη οικονομικοϑ φορϋα ςτο ερώτημα του ΕΕΕ ό ϊλλου 
αντύςτοιχου εντϑπου ό δόλωςησ για ςϑναψη ςυμφωνιών με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη 
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, η ςυνδρομό περιςτϊςεων, ϐπωσ η τριετόσ παραγραφό τησ παρ. 10 του 
ϊρθρου 73, περύ λϐγων αποκλειςμοϑ, ό η εφαρμογό τησ παρ. 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 
93), αναλϑεται ςτο ςχετικϐ πεδύο που προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςησ. 
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Οι προηγοϑμενεσ αρνητικϋσ απαντόςεισ ςτο ανωτϋρω ερώτημα του ΕΕΕ ό ϊλλου αντύςτοιχου εντϑπου 
ό δόλωςησ, απϐ οικονομικοϑσ φορεύσ οι οπούοι εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ παρ. 3β του 
ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν ςτοιχειοθετοϑν τον λϐγο αποκλειςμοϑ των περ. ζ’ ό/ και θ’ τησ παρ. 4 
του ϊρθρου 73 του παρϐντοσ και δεν απαιτεύται να δηλωθοϑν κατϊ τη ςυμπλόρωςη του ΕΕΕ και κϊθε 
αντύςτοιχου εντϑπου. 
 
Όςον αφορϊ τισ υποχρεώςεισ  για την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (περ. α’ και 
β’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτϋσ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν 
ϋχουν καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. 
την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν υποχρεοϑται να απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικϐ 
πεδύο του ΕΕΕ, με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ ϐςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει 
αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. 127 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο 
Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), υποβϊλλεται χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ) την πρϐθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικϐ του ΕΕΕ και 
το ΕΕΕ  του υπεργολϊβου. 

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ενϐσ ό περιςςϐτερων 
φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικϐ του ΕΕΕ και το ΕΕΕ κϊθε φορϋα, ςτισ ικανϐτητεσ του οπούου 
ςτηρύζεται. 
 
Σϋλοσ, επιςημαύνεται ϐτι οι προςφϋροντεσ δηλώνουν το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο εργολαβικών 
ςυμβϊςεων ςτο Μϋροσ IV του ΕΕΕ, Ενϐτητα Β («Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό Επϊρκεια»), ςτο 
πεδύο «Λοιπϋσ οικονομικϋσ ό χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ». 
 
23.2. Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, ϐπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 
22 τησ παροϑςασ, κρύνονται: 
α) κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, με την υποβολό του ΕΕΕ,  
β) κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α  ϋωσ δ) και  
γ)κατϊ την εξϋταςη τησ υπεϑθυνησ δόλωςησ, ςϑμφωνα με  την περ. γ’ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 105 του 
ν.4412/16 και το ϊρθρο 4.2  (ε) τησ παροϑςασ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παροϑςασ, οι φορεύσ ςτην ικανϐτητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεοϑνται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικών που αποδεικνϑουν ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22 Α τησ 
παροϑςασ και ϐτι πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, 
αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ 
ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ 
- μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο 
επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την 
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πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ ( ΕΕΕ 
). Η δόλωςη για την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο 
Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ςτο οπούο περιϋχονται επύςησ οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για τον 
ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ, ϐπωσ η ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ βϊςησ δεδομϋνων, τυχϐν δεδομϋνα 
αναγνώριςησ και, κατϊ περύπτωςη, η απαραύτητη δόλωςη ςυναύνεςησ.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 
 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παροϑςασ, υποβϊλλονται και γύνονται 
αποδεκτϊ, ςϑμφωνα με τα αναλυτικϊ οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2 (β) τησ παροϑςασ. Σα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6 τησ παροϑςασ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ απϐ 
προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ϐλα 
ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 

 
23.3   Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 
Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, κατϐπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρϐςκληςησ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, 
υποβϊλλει τα ακϐλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ παροϑςασ128: 

Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22Α, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ 
υποβϊλλει  αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ:  

απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ 
αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι 

προϒποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του129. Η υποχρϋωςη 
προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρϐςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων εδαφύων  
τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ϐτι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικοϑ 
φορϋα, ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)130, ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα 
νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, που να εύναι εν ιςχϑ κατϊ 
το χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ ιςχϑοσ, που να 
ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του131. 

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελοϑν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι: 

β1) πιςτοποιητικό φορολογικόσ ενημερότητασ, που εκδύδεται απϐ την Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων 
Εςϐδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικϐ φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα 
δημϐςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεϑθυνη δόλωςη132 
περύ του ϐτι δεν ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φϐρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια 
υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικϐ αποδεικτικϐ 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 
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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]133 

β2) πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που εκδύδεται απϐ τον  e-ΕΥΚΑ. Η αςφαλιςτικό 
ενημερϐτητα καλϑπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα α) ωσ 
φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο για το προςωπικϐ τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που 
εκτελεύ μϐνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη-μηχανικοϑσ του που ςτελεχώνουν το 
πτυχύο τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ και που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτον eΕΥΚΑ (τομϋασ 
πρώην ΕΣΑΑ –.ΣΜΕΔΕ). Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικϐ 
αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ (κϑριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικϐ τουσ με ςχϋςη 
εξαρτημϋνησ εργαςύασ. Δεν αποτελοϑν απϐδειξη ενημερϐτητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ  των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ 
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρϐςωπα), που δεν υποβϊλουν 
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεϑθυνη δόλωςη περύ του ϐτι δεν απαςχολοϑν προςωπικϐ, για το 
οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαποϑσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Αν απαςχολοϑν 
τϋτοιο προςωπικϐ, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικϐ αποδεικτικϐ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ 
εκδιδϐμενο απϐ τον eΕΥΚΑ.  

(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).  

β3) υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22134: πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια 
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του135.  
 
Για τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελοϑν ϋργα ςτην Ελλϊδα: 
 
γ1) «Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ Υερεγγυότητασ», με το οπούο βεβαιώνεται ϐτι δεν τελοϑν 
υπϐ πτώχευςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
εξυγύανςησ  καθώσ και  ϐτι το νομικϐ πρϐςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπϐ εκκαθϊριςη με δικαςτικό απϐφαςη. 
Σο εν λϐγω πιςτοποιητικϐ εκδύδεται απϐ το αρμϐδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικοϑ φορϋα.  
 
γ2) πιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οπούο προκύπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει λυθεύ 
και τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων.ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε 
φορϊ ιςχϑουν.  Σα φυςικϊ πρϐςωπα δεν υποβϊλλουν πιςτοποιητικϐ περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  
 
γ3) εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” από την ηλεκτρονικό 
πλατφόρμα τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων, ϐπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet,  
απϐ την οπούα να προκϑπτει η μη αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ. 

 
Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμοϑσ,  το Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ 
Υερεγγυϐτητασ εκδύδεται για τα ςωματεύα απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, και για τουσ ςυνεταιριςμοϑσ 
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για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 απϐ το Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα 
απϐ το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπϐ των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό ϐπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ υπϐ  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α, το 
ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 
ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό 
εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. 

την περύπτωςη αυτό οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ϐτι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα  πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι τα ϋγγραφα ό τα  
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπϐ  1 και 2 και 4 (β) 
του ϊρθρου 22 Α τησ παροϑςασ  

Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικοϑ αποθετηρύου πιςτοποιητικών 

(e-Certis) 136 του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) για την παρϊγραφο Α.5(ii) του ϊρθρου 22 υποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ 
οικονομικοϑ φορϋα με το κϊτωθι περιεχϐμενο: «Δηλώνω υπεϑθυνα ϐτι δεν υπϊρχει ρωςικό ςυμμετοχό 
ςτην εταιρεύα που εκπροςωπώ, ςϑμφωνα με τουσ περιοριςμοϑσ που περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 5ια 
του κανονιςμοϑ του υμβουλύου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 τησ 31ησ Ιουλύου 2014 ςχετικϊ με περιοριςτικϊ 
μϋτρα λϐγω των ενεργειών τησ Ρωςύασ που αποςταθεροποιοϑν την κατϊςταςη ςτην Ουκρανύα, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε απϐ τον με αριθ. 2022/578 Κανονιςμϐ του υμβουλύου (ΕΕ) τησ 8ησ Απριλύου 2022. 
υγκεκριμϋνα δηλώνω ϐτι : (α) ο οικονομικϐσ φορϋασ που εκπροςωπώ (και καμύα απϐ τισ εταιρεύεσ 
που εκπροςωποϑν μϋλη τησ ϋνωςησ μασ) δεν εύναι Ρώςοσ υπόκοοσ, οϑτε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, 
οντϐτητα ό φορϋασ εγκατεςτημϋνοσ ςτη Ρωςύα· (β) ο οικονομικϐσ φορϋασ που εκπροςωπώ (και καμύα 
απϐ τισ εταιρεύεσ που εκπροςωποϑν μϋλη τησ ϋνωςόσ μασ) δεν εύναι νομικϐ πρϐςωπο, οντϐτητα ό 
φορϋασ του οπούου τα δικαιώματα ιδιοκτηςύασ κατϋχει ϊμεςα ό ϋμμεςα ςε ποςοςτϐ ϊνω του πενόντα 
τοισ εκατϐ (50%) οντϐτητα αναφερϐμενη ςτο ςτοιχεύο α) τησ παροϑςασ παραγρϊφου · (γ) οϑτε ο 
υπεϑθυνα δηλώνων οϑτε η εταιρεύα που εκπροςωπώ δεν εύμαςτε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, οντϐτητα 
ό ϐργανο που ενεργεύ εξ ονϐματοσ ό κατ’ εντολό οντϐτητασ που αναφϋρεται ςτο ςημεύο (α) ό (β) 
παραπϊνω, (δ) δεν υπϊρχει ςυμμετοχό φορϋων και οντοτότων που απαριθμοϑνται ςτα ανωτϋρω 
ςτοιχεύα α) ϋωσ γ), ϊνω του 10 % τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ των υπεργολϊβων, προμηθευτών ό φορϋων 
ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων να ςτηρύζεται ο οικονομικϐσ φορϋασ τον οπούον εκπροςωπώ.» 

(ςτ) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22137, υποβϊλλεται υπεϑθυνη 
δόλωςη του προςφϋροντοσ ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι λϐγοι αποκλειςμοϑ138. 

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22139, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγοϑμενα απϐ τα 
αρμϐδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΨΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απϐφαςη, περύ ενημερϐτητασ πτυχύου, ϐπωσ ιςχϑει,  απϐ τα 
οπούα αποδεικνϑεται ϐτι τα πρϐςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό 
επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα. 

Μετϊ τη λόξη ιςχϑοσ των μεταβατικών διατϊξεων του ϊρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλόρη 
ϋναρξη ιςχϑοσ των διατϊξεων του τελευταύου, για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ, η μη ςυνδρομό του ωσ ϊνω λϐγου αποκλειςμοϑ περύ ςοβαροϑ επαγγελματικοϑ 
παραπτώματοσ, αποδεικνϑεται με την υποβολό του πιςτοποιητικοϑ του Σμόματοσ ΙΙ του εν λϐγω 
μητρώου που ςυνιςτϊ επύςημο κατϊλογο, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 47 του 
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ωσ ϊνω π.δ. 

(ζ) Δικαιολογητικϊ  περ. i) τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22 

Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λϐγου αποκλειςμοϑ τησ περύπτωςησ i) τησ παραγρϊφου Α.5 
του ϊρθρου 22  υποβϊλλονται, εφϐςον ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα: 

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών 140, εφϐςον ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη 
εταιρύα ό νομικϐ πρϐςωπο ςτη μετοχικό ςϑνθεςη του οπούου ςυμμετϋχει ανώνυμη εταιρεύα ό νομικϐ 
πρϐςωπο τησ αλλοδαπόσ  που αντιςτοιχεύ ςε ανώνυμη εταιρεύα 141 (πλην των περιπτώςεων που 
αναφϋρθηκαν ςτην περύπτωςη i) του ϊρθρου 22.Α. 5 τησ παρούςασ ανωτϋρω): 

i) Για την απϐδειξη τησ εξαύρεςησ απϐ την υποχρϋωςη ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών τουσ κατϊ την 
περ. α) τησ περ. i) του ϊρθρου 22.Α.5, βεβαύωςη του αρμοδύου Φρηματιςτηρύου.  
ii) Όςον αφορϊ την εξαύρεςη τησ περ. β) του ύδιου ϊρθρου, για την απϐδειξη του ελϋγχου δικαιωμϊτων 
ψόφου, υπεύθυνη δόλωςη τησ ελεγχϐμενησ εταιρεύασ και, εϊν αυτό εύναι διαφορετικό του 
προςωρινοϑ αναδϐχου, πρϐςθετη υπεϑθυνη δόλωςη του τελευταύου, ςτισ οπούεσ αναφϋρονται οι 
επιχειρόςεισ επενδϑςεων, οι εταιρεύεσ διαχεύριςησ κεφαλαύων/ενεργητικοϑ ό κεφαλαύων 
επιχειρηματικών ςυμμετοχών, ανϊ περύπτωςη και το ςυνολικϐ ποςοςτϐ των δικαιωμϊτων ψόφου που 
ελϋγχουν ςτην ελεγχϐμενη απϐ αυτϋσ εταιρεύα. Οι υπεύθυνεσ αυτϋσ δηλώςεισ ςυνοδεύονται 
υποχρεωτικϊ από βεβαύωςη ό ϊλλο ϋγγραφο από το οπούο προκύπτει ότι οι ελϋγχουςεσ τα 
δικαιώματα ψόφου εταιρεύεσ εύναι εποπτευόμενεσ κατϊ τα οριζόμενα ςτην περύπτωςη i) τησ 
παραγρϊφου  22.Α.5. 142 
.  
 Οι ημεδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ: 
 

- Πιςτοποιητικϐ ΓΕΜΗ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ που να ϋχει εκδοθεύ 
ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του.143 
- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετϐχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμϐ των μετοχών κϊθε 
μετϐχου (μετοχολϐγιο), ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ, 
το πολϑ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ  πριν απϐ την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 

Ειδικϐτερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθϋτουν ενημερότητα πτυχύου, 
προςκομύζουν μϐνο την αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετϐχων τησ εταιρεύασ και τον 
αριθμϐ των μετοχών κϊθε μετϐχου (μετοχολϐγιο), ϐπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο 
βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ, το πολϑ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την ημϋρα υποβολόσ 
τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την υποβολό του πιςτοποιητικοϑ απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι 
οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, καλϑπτεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παροϑςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, ό αλλοδαπϊ νομικϊ πρόςωπα που αντιςτοιχούν ςε 
ανώνυμεσ εταιρεύεσ εφϐςον ,κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ, ,: 

Α) ϋχουν ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, προςκομύζουν: 
i) πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι οι 

μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, 
ii) αναλυτικό κατϊςταςη μετϐχων, με αριθμϐ των μετοχών του κϊθε μετϐχου, ϐπωσ τα ςτοιχεύα 

αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολϑ 30 εργϊςιμεσ μϋρεσ 
πριν την υποβολό προςφορϊσ, 

iii) κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο απϐ το οπούο να προκϑπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικοϑ 
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 
υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  
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Β)  δεν ϋχουν υποχρϋωςη ονομαςτικοπούηςησ μετοχών ό δεν προβλϋπεται η 

ονομαςτικοπούηςη των μετοχών, προςκομύζουν: 
i) βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών απϐ αρμϐδια αρχό, εφϐςον 

υπϊρχει ςχετικό πρϐβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του διαγωνιζϐμενου, 
ii) ϋγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη προςώπων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των 

μετοχών ό δικαιωμϊτων ψόφου, 
iii) εϊν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη προςώπων, που 

κατϋχουν τουλϊχιςτον ϋνα τοισ εκατϐ (1%) των μετοχών ό δικαιωμϊτων ψόφου, ςϑμφωνα με την 
τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν τα πρϐςωπα αυτϊ εύναι γνωςτϊ ςτην εταιρεύα. ε αντύθετη περύπτωςη, 
η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λϐγουσ που δεν εύναι γνωςτϊ τα ωσ ϊνω πρϐςωπα, η δε αναθϋτουςα αρχό 
δεν διαθϋτει διακριτικό ευχϋρεια κατϊ την κρύςη τησ αιτιολογύασ αυτόσ. Εναπϐκειται ςτην αναθϋτουςα 
αρχό να αποδεύξει τη δυνατϐτητα τησ εταιρεύασ να υποβϊλλει την προαναφερϐμενη κατϊςταςη, 
διαφορετικϊ η μη υποβολό τησ ςχετικόσ κατϊςταςησ δεν επιφϋρει ϋννομεσ ςυνϋπειεσ ςε βϊροσ τησ 
εταιρεύασ.  

 
Όλα τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να εύναι επικυρωμϋνα απϐ την κατϊ νϐμον αρμϐδια αρχό του 
κρϊτουσ τησ ϋδρασ του υποψηφύου και να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 
       
Ελλεύψεισ ςτα δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών ςυμπληρώνονται, κατϊ το ϊρθρο 9 τησ 
παροϑςασ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει επύςησ, επύ ποινό απαραδϋκτου τησ προςφορϊσ, εϊν ςτη διαδικαςύα 
ςυμμετϋχει εξωχώρια εταιρεύα απϐ «μη ςυνεργϊςιμα κρϊτη ςτον φορολογικϐ τομϋα» κατϊ την ϋννοια 
των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώσ και απϐ κρϊτη που ϋχουν προνομιακϐ 
φορολογικϐ καθεςτώσ, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτον κατϊλογο τησ απϐφαςησ τησ παρ. 7 του ϊρθρου 65 
του ωσ ϊνω Κώδικα, κατϊ τα αναφερϐμενα ςτην περύπτωςη α` τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 4 του ν. 
3310/2005.  

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, υποβϊλλεται η υπεϑθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απϐφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμϋνη 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(η) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παροϑςασ διακόρυξησ, υπεϑθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ. 

 

23.4 Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλϐτητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 144 
μϋχρι τη λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απϐ 
την ϋναρξη ιςχϑοσ του τελευταύου βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)145 ςτισ κατηγορύεσ Η/Μ,ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ, ΚΑΙ ΕΡΓΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΤΓΡΨΝ ΣΕΡΕΨΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΙΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ . 
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
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Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη 
δημϐςια ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν 
ςτην προηγοϑμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε 
θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ αντύςτοιχου 
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το 
ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 
ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό 
εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ 
φορϋασ, ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα του ϊρθρου 21 τησ παροϑςασ. 
 
(δ)Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ (που θα αναλϊβουν την λειτουργύα τησ ΟΕΔΑ με την παροϑςα 
ςϑμβαςη) προςκομύζουν περαιτϋρω πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικοϑ ό 
εμπορικοϑ μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ.  
 
Οι οικονομικού φορεύσ, που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ μητρώου του 
Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. την περύπτωςη που χώρα 
δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ μπορεύ, να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη 
βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη 
δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό 
αρμϐδιου επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα 
που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην 
Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο επαγγελματικϐ μητρώο». 
 
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπϐ α), β), γ) και δ) γύνονται αποδεκτϊ, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα 
(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ, εκτϐσ αν ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ 
αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 146 
 
23.5  Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνϑεται: 
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ό ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
 εύτε απϐ τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που 

περιϋχει, μϋχρι τη λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και απϐ την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλϑπτονται  απϐ την ωσ ϊνω  
βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) 
του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απϐδειξη μϐνο οριςμϋνων 
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απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απϐδειξη 
των λοιπών απαιτόςεων μποροϑν να προςκομύζονται Τπεϑθυνη Δόλωςη του προςωρινοϑ αναδϐχου 
ςτην οπούα δηλώνονται τα ζητοϑμενα οικονομικϊ ςτοιχεύα και βεβαύωςη ορκωτοϑ λογιςτό που να 
επιβεβαιώνει τα ζητοϑμενα ςτοιχεύα. 
 
Ειδικϊ, για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: 

 με την υποβολό ενημερϐτητασ πτυχύου εν ιςχϑει, ςυνοδευϐμενησ, ανϊ περύπτωςη, απϐ πύνακα 
ϐλων των υπϐ εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο πλαύςιο κοινοπραξύασ ό 
υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο ανϊ ϋργο και το ςυνολικϐ 
ανεκτϋλεςτο, για τα ϋργα που εύναι υπϐ εξϋλιξη και δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ενημερϐτητα 
πτυχύου ό 

 με την υποβολό υπεϑθυνησ δόλωςησ του προςωρινοϑ αναδϐχου, ςυνοδευϐμενησ απϐ πύνακα 
ϐλων των υπϐ εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο πλαύςιο κοινοπραξύασ ό 
υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο ανϊ ϋργο και το ςυνολικϐ 
ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν διαθϋτουν ενημερϐτητα πτυχύου κατϊ 
τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.  
 

(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, 
μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την 
αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, κατϊ τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρϐντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(δ) Για την απϐδειξη τησ Πιςτοληπτικόσ Ικανϐτητασ θα πρϋπει να υποβϊλονται κατϊλληλεσ τραπεζικϋσ 
βεβαιώςεισ (με ημερομηνύα ϐχι προγενϋςτερη των 30 ημερών απϐ την ημερομηνύα υποβολόσ 
προςφορών), που εκδύδονται απϐ τραπεζικϊ και ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα, οι οπούεσ αφοροϑν 
ςτην χρηματοοικονομικό ικανϐτητα του Οικονομικοϑ Υορϋα και αναφϋρουν ρητώσ το ποςϐ τησ 
πιςτοληπτικόσ ικανϐτητασ (χρηματοδϐτηςη και πιςτοδοτόςεισ). 
 
  
23.6  Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνϑεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ό ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
 εύτε απϐ τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που 

περιϋχει μϋχρι τη λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και απϐ την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του τελευταύου, βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Σμόμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλϑπτονται απϐ την ωσ ϊνω 
βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) 





 
Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020» 
 

 

60 

του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 147 ανϊλογα με την τιθϋμενη ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 
  

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απϐδειξη μϐνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απϐδειξη των 
λοιπών απαιτόςεων μποροϑν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ 
εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ 
πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφ ο 9 του 
παρϐντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
(δ) Για την απϐδειξη των προϒποθϋςεων τησ παρ. β του ϊρθρου 22.Δ τησ παροϑςασ απαιτεύται 
υποβολό καταλϐγου των εργαςιών που ϋχουν εκτελεςθεύ κατϊ την προηγοϑμενη δεκαετύα 
(10ετύα) , ςυνοδευϐμενου απϐ πιςτοποιητικϊ ορθόσ εκτϋλεςησ.  
 
Οικονομικού φορεύσ που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 
22. Γ και 22.Δ, τησ παρούςασ, ςυμμετϋχουν ςτην παρούςα διαδικαςύα ανϊθεςησ, 
ανεξαρτότωσ τησ εγγραφόσ και τησ κατϊταξόσ τουσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ των οικεύων 

μητρώων. 148 
 
 
23.7 Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε149 
α) Πιςτοποιητικϐ ISO 9001 ςε ιςχϑ, για τη διαςφϊλιςη ποιϐτητασ, που ϋχει εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνο  
φορϋα για τουσ Διαγωνιζϐμενουσ με εγκατϊςταςη ςτην Ελλϊδα ό αντύςτοιχο για τουσ Διαγωνιζϐμενουσ 
με εγκατϊςταςη ςτην αλλοδαπό και καλϑπτει το αντικεύμενο του ϋργου (χεδιαςμϐσ, Καταςκευό, 
Λειτουργύα και υντόρηςη εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ αποβλότων)  
 
β) Πιςτοποιητικϐ ISO 14001, ςε ιςχϑ, για την εφαρμογό ςυςτόματοσ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ, που 
ϋχει εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνο φορϋα για τουσ Διαγωνιζϐμενουσ με εγκατϊςταςη ςτην Ελλϊδα ό 
αντύςτοιχο για τουσ Διαγωνιζϐμενουσ με εγκατϊςταςη ςτην αλλοδαπό και καλϑπτει το αντικεύμενο του 
ϋργου (χεδιαςμϐσ, Καταςκευό, Λειτουργύα και υντόρηςη εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ αποβλότων) 
 
γ) Πιςτοποιητικϐ ΟΗSAS 18001 ό ISO 45001, ςε ιςχϑ, για την αςφϊλεια και την υγιεινό ςτην εργαςύα, 
το ϐποιο ϋχει εκδοθεύ απϐ διαπιςτευμϋνο φορϋα για τουσ Διαγωνιζϐμενουσ με εγκατϊςταςη ςτην 
Ελλϊδα ό αντύςτοιχο για τουσ Διαγωνιζϐμενουσ με εγκατϊςταςη ςτην αλλοδαπό και καλϑπτει το 
αντικεύμενο του ϋργου (χεδιαςμϐσ, Καταςκευό, Λειτουργύα και υντόρηςη εγκαταςτϊςεων 
διαχεύριςησ αποβλότων). 
 
δ) Για την απϐδειξη τησ ςυμμϐρφωςησ των Οικονομικών Υορϋων με τα ςυςτόματα ό πρϐτυπα που 
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αφοροϑν την περιβαλλοντικό διαχεύριςη και αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 22.ε, οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν πιςτοποιητικϊ που να ϋχουν εκδοθεύ απϐ ανεξϊρτητουσ οργανιςμοϑσ και να βεβαιώνουν 
ϐτι ςυμμορφώνονται με τα απαιτοϑμενα ςυςτόματα ό πρϐτυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. 
Η αναθϋτουςα αρχό αναγνωρύζει ιςοδϑναμα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ φορεύσ 
διαπιςτευμϋνουσ απϐ ιςοδϑναμουσ Οργανιςμοϑσ διαπύςτευςησ, εδρεϑοντεσ και ςε ϊλλα κρϊτη - μϋλη. 
Επύςησ, κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδϑναμα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, εφϐςον ο 
ενδιαφερϐμενοσ οικονομικϐσ φορϋασ δεν εύχε τη δυνατϐτητα να αποκτόςει τα εν λϐγω πιςτοποιητικϊ 
εντϐσ των ςχετικών προθεςμιών για λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν ευθϑνεται ο ύδιοσ, υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι τα προτεινϐμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ 
ό περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ πληροϑν τα απαιτοϑμενα πρϐτυπα. 
 
 
23.8  χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου 
 
ε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ 
«Επικοινωνύα», με θϋμα: “Δικαιολογητικϊ Προςωρινοϑ Αναδϐχου- Κατακϑρωςη’’, τα νομιμοποιητικϊ 
ϋγγραφα απϐ τα οπούα προκϑπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει 
να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ150, εκτϐσ αν ςϑμφωνα 
με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ.  
 
Ειδικϐτερα: 
 
Α. Για τουσ ημεδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ υποβϊλλονται: 
 
1) ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο και εγγρϊφεται υποχρεωτικϊ ό 
προαιρετικϊ ςτο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ:151 
 
α) για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, υποβϊλλει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ 
εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από 
την υποβολό του 152.   
 
β) Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ ςϑςταςησ και των μεταβολών του νομικοϑ προςώπου, Γενικό 
Πιςτοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ 
την υποβολό του. 
 
2) τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα, κατϊ περύπτωςη, νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ 
εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ 
ςυγκρϐτηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε ςώμα, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ φορϋα), 
ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να ιςχϑουν κατϊ 
την υποβολό τουσ. 
 
ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ ςε 
πρϐςωπο πλϋον αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα, προςκομύζεται επιπλϋον απϐφαςη- 
πρακτικϐ του αρμοδύου καταςτατικοϑ οργϊνου διούκηςησ του νομικοϑ προςώπου  χορηγόθηκαν οι 
ςχετικϋσ εξουςύεσ.  
 
Β. Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη  του νϐμιμου 
εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, μεταβολϋσ και 
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εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 
Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 
Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη  του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ οι 
ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα 
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), 
τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και 
των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 
Γ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ 
περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα με τα 
ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Δ. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι φυςικϐ πρϐςωπο/ ατομικό επιχεύρηςη, εφϐςον ϋχει 
χορηγόςει εξουςύεσ εκπροςώπηςησ ςε τρύτα πρϐςωπα, προςκομύζεται εξουςιοδϐτηςη του οικονομικοϑ 
φορϋα. 
 
23.9 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α' του ν. 4412/2016, 
μποροϑν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την 
αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λϐγω κατϊλογο. 
Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 
πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλϐτητασ ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικϐ. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ.,  ςτισ τϊξεισ 3η ϋωσ και 7η, μϋχρι τη 
λόξη τησ μεταβατικόσ περιϐδου ιςχϑοσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβϊλλοντασ 
«Ενημερϐτητα Πτυχύου»  εν ιςχϑ, απαλλϊςςονται απϐ την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
δικαιολογητικών 153: 
- απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παροϑςασ για τον Πρϐεδρο και 
Διευθϑνοντα ϑμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου, καθϐςον τα πρϐςωπα αυτϊ δεν 
καλϑπτονται απϐ την Ενημερϐτητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παροϑςασ.154 
- τα πιςτοποιητικϊ απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παροϑςασ 
υπϐ την προϒπϐθεςη, ϐμωσ, ϐτι καλϑπτονται πλόρωσ (ϐλεσ οι προβλεπϐμενεσ περιπτώςεισ) απϐ 
την Ενημερϐτητα Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικϐ απϐ το αρμϐδιο επιμελητόριο  ϐςον αφορϊ το λϐγο αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 
22. Α.4. (θ).155 
- το πιςτοποιητικϐ τησ αρμϐδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 23.3. 
(ςτ). 
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- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο απϐ τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικϐ 
δικαιολογητικϐ εν ιςχϑ. Εφϐςον ςτην Ενημερϐτητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ϐτι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτον eΕΥΚΑ (τομϋασ πρώην ΕΣΑΑ- 
ΣΜΕΔΕ), ο προςφϋρων προςκομύζει, επιπλϋον τησ ενημερϐτητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό 
ενημερϐτητα για τα ςτελϋχη αυτϊ. 
 
Απϐ την πλόρη ϋναρξη ιςχϑοσ του π.δ/τοσ 71/2019 το πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ ςτο Σμόμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεύ επύςημο 
κατϊλογο και απαλλϊςςει τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ απϐ την προςκϐμιςη των 
αποδεικτικών μϋςων που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 47 επϐμενα.  
    
23.10 Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (δϊνειασ 
εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ 
  
την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, η 
απϐδειξη ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πϐρουσ, γύνεται με την  υποβολό ςχετικοϑ 
ςυμφωνητικοϑ των φορϋων αυτών για τον ςκοπϐ αυτϐ. 
 
Ειδικϐτερα, προςκομύζεται ϋγγραφο (ςυμφωνητικϐ ό ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου απϐφαςη του 
αρμοδύου οργϊνου διούκηςησ αυτοϑ ό ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου υπεϑθυνη δόλωςη), δυνϊμει 
του οπούου αμφϐτεροι, διαγωνιζϐμενοσ  οικονομικϐσ φορϋασ και τρύτοσ φορϋασ, εγκρύνουν τη μεταξϑ 
τουσ ςυνεργαςύα για την κατϊ περύπτωςη παροχό προσ τον διαγωνιζϐμενο τησ χρηματοοικονομικόσ 
ό/και τεχνικόσ ό/και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ του φορϋα, ώςτε αυτό να εύναι ςτη διϊθεςη του 
διαγωνιζϐμενου  για την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ. Η ςχετικό αναφορϊ θα πρϋπει να εύναι λεπτομερόσ 
και να αναφϋρει κατ’ ελϊχιςτον τουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ που θα εύναι διαθϋςιμοι για την εκτϋλεςη 
τησ ςϑμβαςησ και τον τρϐπο δια του οπούου θα χρηςιμοποιηθοϑν αυτού για την εκτϋλεςη τησ 
ςϑμβαςησ. Ο τρύτοσ θα δεςμεϑεται ρητϊ ϐτι θα διαθϋςει ςτον διαγωνιζϐμενο τουσ ςυγκεκριμϋνουσ 
πϐρουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και ο διαγωνιζϐμενοσ  ϐτι θα κϊνει χρόςη αυτών ςε περύπτωςη 
που του ανατεθεύ η ςϑμβαςη. ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει χρηματοοικονομικό επϊρκεια, θα 
δηλώνει επύςησ ϐτι καθύςταται απϐ κοινοϑ με τον διαγωνιζϐμενο υπεϑθυνοσ για την εκτϋλεςη τησ 
ςϑμβαςησ. ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει ςτοιχεύα τεχνικόσ ό επαγγελματικόσ καταλληλϐτητασ 
που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην 
περύπτωςη ςτ’ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 ό με την 
ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, θα δεςμεϑεται ϐτι θα εκτελϋςει τισ εργαςύεσ ό υπηρεςύεσ για τισ 
οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ, δηλώνοντασ το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που θα 
εκτελϋςει. 
 
23. 11 Επιςημαύνεται ϐτι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ 
ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,  
• οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για 
την υποβολό των δικαιολογητικών.156 ημειώνεται ϐτι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ . 
 

Ωρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
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24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακϐλουθουσ ηλεκτρονικοϑσ 
υποφακϋλουσ: 
(α) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη» 
(γ) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςϑμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμοϑ, 
να περιϋχει157 τα ακϐλουθα: 
α) το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) 
 
Επύςησ δϑναται να περιλαμβϊνει και ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, με την οπούα ο οικονομικϐσ 
φορϋασ μπορεύ να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που παρϋχει ςτο ΕΕΕ. Η 
ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη υπογρϊφεται, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 79 Α του 
ύδιου ν. 4412/2016. 
 

β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ 
 
γ) την Τπεύθυνη Δόλωςη με το περιεχόμενο που προβλϋπεται ςτην περύπτωςη ε) του 
ϊρθρου 23.3. τησ παρούςησ 
 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη» περιλαμβϊνει επύ ποινό 
αποκλειςμοϑ τα περιεχϐμενα του Παραρτόματοσ Ι.  
 
24.4 Ο ηλεκτρονικϐσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το αρχεύο pdf, το οπούο 
παρϊγεται απϐ το υποςϑςτημα, αφοϑ ςυμπληρωθοϑν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ φϐρμεσ  και 
υπογρϊφεται, τουλϊχιςτον με προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα υποςτηρύζεται απϐ 
αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικϐ.  
 
24.5 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται δημϐςια ό/ και ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ 
γύνονται αποδεκτϊ, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2 β τησ παροϑςασ.  
 
24.6 Επιςημαύνεται ότι οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει, κατϊ περύπτωςη, από το Τποςύςτημα 
ΕΗΔΗ-Δημόςια Ϊργα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα («εκτυπώςεισ») των Δικαιολογητικών 
υμμετοχόσ, Σεχνικόσ Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςε μορφό αρχεύου 
Portable Document Format (PDF), τα οπούα υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ, 
υπογεγραμμϋνα, τουλϊχιςτον,  με προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό, η οπούα 
υποςτηρύζεται από αναγνωριςμϋνο (εγκεκριμϋνο) πιςτοποιητικό και επιςυνϊπτονται 
ςτουσ αντύςτοιχουσ ηλεκτρονικούσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 

25.1 Η αναθϋτουςα αρχό: 
 
α) ελϋγχει, ςε κϊθε περύπτωςη, την επαγγελματικό καταλληλϐτητα του υπεργολϊβου, κατϊ την ϋννοια 
του ϊρθρου 22.Β (ϊρθρα 58 και 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016), να εκτελϋςει το προσ ανϊθεςη 
τμόμα, 
 
β) επαληθεϑει, ςϑμφωνα με τα, κατϊ περύπτωςη ειδικώσ προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παροϑςασ, 
(ϊρθρα 79 ϋωσ 81 ν. 4412/2016) 158, τη μη ςυνδρομό ςτο πρϐςωπϐ του: 
 
i) των λϐγων αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 22.Α, πλην τησ παραγρϊφου 22.Α.5 αυτοϑ, αν το( α) τμόμα(τα) 
τησ ςϑμβαςησ το (α) οπούο (α) ο κϑριοσ ανϊδοχοσ εύχε αναφϋρει ςτην προςφορϊ του, κατϊ το ϊρθρο 
58 του ν. 4412/2016 ό κατϊ την ϋναρξη εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ ό κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ, ςϑμφωνα 
με την παρ. 4 του ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016, ϐτι προτύθεται να αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ 
ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 
ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ϋχει τροποποιηθεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 132 του ύδιου νϐμου και  
 
ii) των λϐγων αποκλειςμοϑ του  ϊρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (ϊρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 
4412.2016), αν το (α) τμόμα(τα) τησ ςϑμβαςησ, το (α) οπούο (α) ο κϑριοσ ανϊδοχοσ εύχε αναφϋρει ςτην 
προςφορϊ του, κατϊ το ϊρθρο 58 ό κατϊ την ϋναρξη εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ ό κατϊ τη διϊρκεια 
αυτόσ, ςϑμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 131 του ν. 4412/2016, ϐτι προτύθεται να αναθϋςει υπϐ 
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, δεν υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) τησ 
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ϋχει τροποποιηθεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 132 του ύδιου 
νϐμου και 
 
γ) απαιτεύ υποχρεωτικϊ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, ϐταν, 
κατϐπιν του ελϋγχου και τησ επαλόθευςησ των ωσ ϊνω περιπτώςεων (α) και (β.i) ό (β.ii), 
διαπιςτώνεται ϐτι δεν πληροϑνται οι ϐροι επαγγελματικόσ καταλληλϐτητασ του υπεργολϊβου ό ϐταν 
ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπο του οι, ανϊ περύπτωςη,  λϐγοι αποκλειςμοϑ του. 
 

Ωρθρο 25Α :  Εφαρμοςτϋο Δύκαιο- Επύλυςη Διαφορών 

 
Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που προκϑπτει ό ςχετύζεται με την  ερμηνεύα και/ ό 
το κϑροσ και/ό την εφαρμογό και/ό την εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςησ  επιλϑεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ 
ό αγωγόσ ςτο διοικητικϐ εφετεύο τησ περιφϋρειασ, ςτην οπούα ϋχει υπογρϊφει η ςϑμβαςη ςϑμφωνα με 
τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 

Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 

 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατοϑμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 387/2022 

(ΑΔΑ: 68Τ2ΟΡ05-37Π) Απϐφαςη τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ του Ε.Δ..Ν.Α. 
 
26.2 Ο Κϑριοσ του Ϊργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτϐ Σεχνικϐ ϑμβουλο. Ο Ανϊδοχοσ 
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του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολϑνει τισ δραςτηριϐτητεσ του Σεχνικοϑ υμβοϑλου, που 
πηγϊζουν απϐ τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτϐν.  
 
26.3 Οι προςφϋροντεσ, με την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, αποδϋχονται ανεπιφϑλακτα τουσ 
ϐρουσ τησ παροϑςασ Διακόρυξησ.  
 
26. 4 Η Αναθϋτουςα Αρχό ενημερώνει το φυςικϐ πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ 
προςφϋρων ό ωσ νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ προςφϋροντοσ, ϐτι η ύδια ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για 
λογαριαςμϐ τησ, θα επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ τ ησ 
προςφορϊσ και τα αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ 
Διαγωνιςμοϑ, για το ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και τησ ενημϋρωςησ ϋτερων 
ςυμμετεχϐντων ςε αυτϐν, λαμβϊνοντασ κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του απϐρ ρητου και 
τησ αςφϊλειασ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ κϊθε μορφόσ 
αθϋμιτη επεξεργαςύα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ προςταςύασ 
προςωπικών δεδομϋνων. 
 
26. 5. Ουδεμύα ευθϑνη του Δημοςύου προσ αποζημύωςη θεμελιώνεται ςε περύπτωςη τόρηςησ των 
προϒποθϋςεων και τησ διαδικαςύασ του παρϐντοσ.159 
 
26.6 Αν, μετϊ απϐ την τυχϐν οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με τα 
ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προώςταμϋνη Αρχό αποφαςύςει την 
ολοκλόρωςη του ϋργου, προςκαλεύ τον επϐμενο κατϊ ςειρϊ μειοδϐτη του παρϐντοσ  διαγωνιςμο ϑ 
και του προτεύνει να αναλϊβει αυτϐσ το ϋργο ολοκλόρωςησ τησ ϋκπτωτησ εργολαβύασ, με τουσ 
ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ και βϊςει τησ προςφορϊσ που υπϋβαλε ςτον διαγωνιςμϐ. Η 
ςϑμβαςη εκτϋλεςησ ςυνϊπτεται, εφϐςον εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την κοινοπο ύηςη τησ 
πρϐταςησ περιϋλθει ςτην Προώςταμϋνη Αρχό ϋγγραφη και ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη 
πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ πρϐταςησ. Αν ο ανωτϋρω μειοδϐτησ δεν 
δεχθεύ την πρϐταςη ςϑναψησ ςϑμβαςησ, η Προώςταμϋνη Αρχό προςκαλεύ τον επϐμενο κατϊ ςειρϊ 
μειοδϐτη, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα. Εφϐςον και αυτϐσ απορρύψει την 
πρϐταςη, η Προώςταμϋνη Αρχό για την ανϊδειξη αναδϐχου ςτο ϋργο προςφεϑγει κατϊ την κρύςη 
τησ εύτε ςτην ανοικτό δημοπραςύα εύτε ςτη διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη, κατϊ τισ οικεύεσ 
διατϊξεισ του ν. 4412/2016. 
Η διαδικαςύα τησ παροϑςασ δεν εφαρμϐζεται μϐνο ςτην περύπτωςη που η Προώςταμϋνη Αρχό 
κρύνει, ϐτι οι παραπϊνω προςφορϋσ δεν εύναι ικανοποιητικϋσ για τον κϑριο του ϋργου ό ϋχουν 
επϋλθει λϐγω εφαρμογόσ νϋων κανονιςμών αλλαγϋσ ςτον τρϐπο καταςκευόσ του ϋργου, ενώ 
μπορεύ να εφαρμϐζεται αναλογικϊ και ςε περύπτωςη ολοκλόρωςησ του ϋργου, ϑςτερα απϐ 
αυτοδύκαιη διϊλυςη τησ ςϑμβαςησ κατϐπιν πτώχευςησ του αναδϐχου ό διϊλυςη με υπαιτιϐτητα 
του κυρύου του ϋργου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 
 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΝΑ 
 
 

Βαςύλειοσ Κόκκαλησ 
Αντιπεριφερειϊρχησ Αττικόσ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Με την αριθμϐ πρωτ. 387/2022 (ΑΔΑ:68Τ2ΟΡ05-37Π) Απϐφαςη τησ Ε. Ε. του Ε.Δ..Ν.Α.  
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1 Για την ϋννοια των “ϊνω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων, πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 28  του   

ν.4412/2016.  
2 Μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ “Επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
3  Aπϐ τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δυνατϐτητα ηλεκτρονικόσ 
ςϑνταξησ και διαχεύριςησ του Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου ϑμβαςησ (ΕΕΕ). Μπορεύτε να δεύτε 
τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πϑλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικϐ (Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ L 17/65 τησ 23ησ Ιανουαρύου 2018) 
ςτον Εκτελεςτικϐ Κανονιςμϐ (ΕΕ) 2016/7 για την καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντϑπου για το 
Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ , με το οπούο επιλϑθηκαν τα ςχετικϊ ζητόματα ορολογύασ 
που υπόρχαν ςτο αρχικϐ επύςημο ελληνικϐ  κεύμενο του Εκτελεςτικοϑ Κανονιςμοϑ, Μπορεύτε να 
δεύτε το ςχετικϐ Διορθωτικϐ ςτην ακϐλουθη διαδρομό  

             https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

4 την τεχνικό μελϋτη περιλαμβϊνονται ϐλα τα ςτοιχεύα των περ. Α και Β του αρ. 50 παρ. 1, καθώσ και 
τα ςτοιχεύα των περ. Α.1 ϋωσ Α.3 και Α.7 ϋωσ Α.13 του υποφακϋλου τησ υποπερύπτωςησ Α΄ τησ 
παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 45 του ν. 4412/2016. ημειώνεται ϐτι, για τη ςωρευτικό ςυνδρομό των 
προϒποθϋςεων των ωσ ϊνω περιπτώςεων, πριν απϐ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ 
ςϑμβαςησ, απαιτεύται ςϑμφωνη γνώμη του τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 
τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδομών, εφϐςον ςτην αναθϋτουςα αρχό δεν 
υφύςταται τεχνικϐ ςυμβοϑλιο.  

5  Πρβλ. ϊρθρο 50 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
6 Πρβλ. ϊρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
7  υμπληρώνεται η ϋκτη ημϋρα πριν απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ. ε 

περύπτωςη επιςπευςμϋνησ διαδικαςύασ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 27 του ν. 4412/2016, 
ςυμπληρώνεται, αντύ τησ ϋκτησ, η τϋταρτη ημϋρα (ϊρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016).  

8 Πρβλ οδηγύεσ για τη χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου 14 «Διορθωτικϐ» ςτην ιςτοςελύδα     
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/ 
0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 

9 Πρβλ ϋγγραφο ΕΑΑΔΗΤ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινύςεισ ωσ προσ την τόρηςη των 
διατυπώςεων δημοςιϐτητασ ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα ςε περύπτωςη τροποπούηςησ ϐρων τησ 
διακόρυξησ» (ΑΔΑ: ΨΡΗ9ΟΞΣΒ-2ΦΖ) 

10 Πρβλ.ϊρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
11 Αν η διεϑθυνςη τησ υπηρεςύασ που τηρεύ το πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι διαφορετικό 

απϐ την αναφερϐμενη ςτο ϊρθρο 1, αναγρϊφεται ςτο παρϐν ςημεύο η ςχετικό διεϑθυνςη. 
12 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
13 ϑμφωνα με την παρ.2γ. του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016, ςτην περύπτωςη που ζητεύται ανϊλυςη 

τησ κατ’ αποκοπόν προςφορϊσ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν, 
ςτην εν λϐγω περύπτωςη (ςτ), αναφορϊ για την υποβολό τησ ςχετικόσ ανϊλυςησ τησ κατ’ αποκοπόν 
προςφορϊσ. 

14 Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα. 
15 Πρβλ.ϊρθρο 12 παρ. 1.2.2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα. 
16 Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα. 
17 Πρβλ .ϊρθρο 12 παρ.2.τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα. 
18 Επιςημαύνεται ϐτι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ 

Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ ιςχϑουν τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
19 Πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 2 τησ με ΚΤΑ ΕΗΔΗ- Δημϐςια Ϊργα. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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20 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 1 ϐγδοο εδϊφιο ν. 4412/2016 
21 Πρβλ.  ϊρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
22 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
23 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
24  Βλ. ςχετικϊ με την  ηλεκτρονικό υπεϑθυνη δόλωςη το  ϊρθρο εικοςτϐ ϋβδομο τησ απϐ 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το ϊρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατϊ τισ παραγρϊφουσ 1 και 
2  του οπούου:" Η υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεύ να ςυντϊςςεται 
ςτην Ενιαύα Χηφιακό Πϑλη τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ του ϊρθρου 52 του ν. 4635/2019, μϋςω τησ 
ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ «e-Dilosi». Η ηλεκτρονικό υπεϑθυνη δόλωςη υποβϊλλεται και γύνεται 
αποδεκτό ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο εικοςτϐ τϋταρτο ϊρθρο τησ παροϑςασ.  2. Η αυθεντικοπούηςη 
που πραγματοποιεύται για τη χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϋχει την 
ύδια ιςχϑ με τη βεβαύωςη γνόςιου υπογραφόσ του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνύα 
που αναγρϊφεται ςτην προηγμϋνη ό εγκεκριμϋνη ηλεκτρονικό ςφραγύδα του Τπουργεύου Χηφιακόσ 
Διακυβϋρνηςησ αντιςτοιχεύ ςτην ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ ηλεκτρονικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ. Εφϐςον 
τηροϑνται οι ϐροι του προηγοϑμενου εδαφύου, η ηλεκτρονικό υπεϑθυνη δόλωςη, τϐςο ωσ ηλεκτρονικϐ 
ϐςο και ωσ ϋντυπο ϋγγραφο, ςυνιςτϊ ϋγγραφο βϋβαιησ χρονολογύασ". 

25 Για τουσ φορεύσ του Βιβλύου ΙΙ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 259 του ν.4412/2016 
26 Ομούωσ προβλϋπεται και ςτην περύπτωςη υποβολόσ προςφορών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 92 παρ. 8 
του ν.4412/201 
27 Πρβλ. ϊρθρο 14 παρ. 1.2 τησ ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημϐςια Ϊργα. 
28 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
29 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
30 Με την επιφϑλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λόψη επανορθωτικών μϋςων). 
31  Πρβλ. ϊρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
32 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
33 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
34 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
35 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
36 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
37 Η φρϊςη «ϋχει ολοκληρωθεύ επιτυχώσ ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα 

με τα ϊρθρα 324 ϋωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προςτύθεται ςτη διακόρυξη μϐνο ςτισ 
περιπτώςεισ εκεύνεσ, ςτισ οπούεσ προβλϋπεται υποχρϋωςη προςυμβατικοϑ ελϋγχου. 

38 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
39 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
40  Πρβλ. ϊρθρο 50 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
41 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
42 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
43 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ. ϊρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
45  Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
46 Πρβλ. ϊρθρο 15 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Δημϐςια Ϊργα 
47 Πρβλ. ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
48 Πρβλ. ϊρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
49 Πρβλ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
50 Πρβλ. παρ. 1 του ϊρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
51 Πρβλ. ϊρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. ϊρθρο 367 παρ. 4 Ν. 

4412/2016. 
52

 Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςϑμφωνα με το  οπούο: «Αρμϐδιο για την εκδύκαςη των 
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υποθϋςεων του παρϐντοσ εύναι το Διοικητικϐ Εφετεύο τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Κατ` εξαύρεςη, 
διαφορϋσ οπούεσ προκϑπτουν απϐ την ανϊθεςη δημϐςιων ςυμβϊςεων που εμπύπτουν ςτο πεδύο 
εφαρμογόσ των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενη αξύα μεγαλϑτερη των δεκαπϋντε 
εκατομμυρύων (15.000.000) ευρώ, εκδικϊζονται απϐ το υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ». Κατϊ ςυνϋπεια, με 
βϊςη την εκτιμώμενη αξύα εκϊςτησ ςϑμβαςησ, η α.α. ςυμπληρώνει ςτο παρϐν ϊρθρο τησ Διακόρυξησ,  
το αρμϐδιο, ανϊ περύπτωςη, Δικαςτόριο, ότοι το Διοικητικϐ Εφετεύο ό το υμβοϑλιο τησ Επικρατεύασ 
αναλϐγωσ.  

53
   Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.  

54
   Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

55
   Πρβλ ϊρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

56  Πρβλ.  ϊρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
58 Πρβλ. ϊρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
59  Σύθεται μϐνο εφϐςον πρϐκειται για ςυγχρηματοδοτοϑμενο ϋργο απϐ πϐρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 
60  Επιςημαύνεται ϐτι, ϐπωσ προβλϋπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικϋσ υπουργικϋσ 

αποφϊςεισ εκδύδονται κϊθε ϋτοσ. Πρβλ. τισ με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) 
ςχετικϋσ αποφϊςεισ του Τπουργοϑ Οικονομικών 

61 Απϐ 1-1-2017 τϋθηκε ςε ιςχϑ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 κατϊργηςε το π.δ 
113/2010. 

62 Νϐμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ 
ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελοϑν μϋροσ του εφαρμοςτϋου 
θεςμικοϑ πλαιςύου τησ διακόρυξησ. 

63 Όταν πρϐκειται για ςυγχρηματοδοτοϑμενο απϐ την Ε.Ε. ϋργο, τοϑτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακόρυξη και ειδικϐτερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακοϑ 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατοϑμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδϐτηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου απϐ εθνικοϑσ και ενωςιακοϑσ πϐρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικϐ ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό ορολογύα 
υλλογικϋσ Αποφϊςεισ (Α) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδϐτηςησ (ΠΔΕ ό Σακτικϐσ 
προϒπολογιςμϐσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδϑςεων,  βλ. και ϊρθρο 5 
του π.δ 80/2016. 

64 Οι κρατόςεισ προςαρμϐζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
65  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ ΚΤΑ 

ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα). 
66  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ ΚΤΑ 

ΕΗΔΗ-Δημϐςια Ϊργα). 
67 ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχϐν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλϐγωσ η 

εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ (προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ) και το παρϐν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 6 
παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

68 ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχϐν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλϐγωσ η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ (προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ) και το παρϐν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 6 
παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

69 Σο ποςϐ των απρϐβλεπτων δαπανών επανυπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ανϊλογα 
με την προςφερθεύ ςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λϐγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 9% επύ 
τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 4412/2016. 

70     ϐπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
71 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λϐγου χϊρη δεν προβλϋπεται η ϊμεςη 

ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
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72 Με την επιφϑλαξη τησ επϐμενησ υποςημεύωςησ. 
73 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην 

περύπτωςη αυτό προςαρμϐζεται αντιςτούχωσ το 13.4. (πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016). 
74  Σο ποςοςτϐ τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςϑμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ςτρογγυλοπούηςη ςτο δεϑτερο δεκαδικϐ ψηφύο, μη 
ςυνυπολογιζομϋνων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςϑμβαςησ (Πρβλ. ϊρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

75 Πρβλ. ϊρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
76 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
77 Εφϐςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπϐτε μνημονεϑονται και οι 

απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ. 
78 υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό ϐχι η χορόγηςη προκαταβολόσ.  ϑμφωνα με την παρϊγραφο 10 

εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ϐπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτοϑμενων δημϐςιων ϋργων ςτισ διακηρϑξεισ 
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατϐτητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό 
εξακολουθεύ να ιςχϑει και για τα προγρϊμματα τησ περιϐδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του 
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

79 Πρβλ. ϊρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφϐςον προβλϋπεται προκαταβολό, ςτο 
παρϐν ϊρθρο τησ Διακόρυξησ, ςυμπληρώνονται οι ϐροι για την εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ.  

80 Πρβλ. ϊρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016  
81 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
82 Πρβλ. ϊρθρο 149 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
83 Με απϐφαςη του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών μπορεύ να καθορύζεται ϐριο ποςοςτοϑ 

ϋκπτωςησ, πϊνω απϐ το οπούο ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προςκομύζει, επιπλϋον τησ 
εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, πρϐςθετη εγγϑηςη, κλιμακωτϊ αυξανϐμενη βϊςει του ποςοςτοϑ 
ϋκπτωςησ. Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 4 τελευταύο εδϊφιο ν. 4412/2016. 

84 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
85 Πρβλ. ϊρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
86 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
87 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
88 Σα γραμμϊτια ςϑςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για 

την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) 
ςυςτόνονται ςϑμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτϐ και ειδικϐτερα βϊςει του ϊρθρου 4 
του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδϐςεωσ 
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με αρ. 
πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

89 Πρβλ. ϊρθρο 72 παρ. 13, καθώσ και τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παροϑςασ, ωσ προσ 
τισ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ. 

90 Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν. 4412/2016, 
λαμβανομϋνησ υπϐψιν τησ διϊρκειασ τησ διαβοϑλευςησ του ϊρθρου 20Α τησ παροϑςασ. 

91  Ορύζεται ο χρϐνοσ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. 
Για τον καθοριςμϐ του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, πρβλ. ϊρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του οπούου: «τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ϋργων…., οι 
προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ για χρονικϐ διϊςτημα που ορύζεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ και ανϋρχεται κατ’ ελϊχιςτον ςε δϋκα (10) μόνεσ, μϋςα ςτο οπούο πρϋπει να 
ςυναφθεύ η ςϑμβαςη. Ειδικϐτερα, ςτουσ διαγωνιςμοϑσ που υπϐκεινται ςτον προςυμβατικϐ ϋλεγχο 
νομιμϐτητασ του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου, ο ωσ ϊνω χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών προςαυξϊνεται κατϊ 
τρεισ (3) επιπλϋον μόνεσ αντύςτοιχα».  
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92 Πρβλ. ϊρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
93 Πρβλ. ϊρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
94 Πρβλ. Ωρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016. 
95 ϑμφωνα με την περ. (35) τησ παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377, καθώσ και την παρ. 12 του ϊρθρου 

379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ να ιςχϑει η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςϑμφωνα με την 
παρ. 8 του ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 ςτον περιφερειακϐ και τοπικϐ τϑπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ 
και την ενϐτητα Δ τησ εγκυκλύου με αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ). 

96 Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ϐτι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μποροϑν να καλοϑν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  

97 Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςϑμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παροϑςασ 
(αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςϑμφωνα με το ϊρθρο 100 
του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

98 Επιςημαύνεται ϐτι απαγορεϑεται η ςυμμετοχό εξωχώριασ εταιρεύασ απϐ «μη ςυνεργϊςιμα κρϊτη 
ςτον φορολογικϐ τομϋα» κατϊ την ϋννοια των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώσ 
και απϐ κρϊτη που ϋχουν προνομιακϐ φορολογικϐ καθεςτώσ, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτον κατϊλογο 
τησ απϐφαςησ τησ παρ. 7 του ϊρθρου 65 του ωσ ϊνω Κώδικα, κατϊ τα αναφερϐμενα ςτην περύπτωςη 
α` τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 4 του ν. 3310/2005 

99 Για το ϋλεγχο των χωρών που ϋχουν ςυνϊψει ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη δεσ την ιςτοςελύδα τησ 
Επιτροπόσ https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

100  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
101 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται ϐτι, ςτο ΕΕΕ, η αναφορϊ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη” 
νοεύται, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, ωσ “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη”, 
η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικοϑ φορϋα ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕ αφορϊ μϐνο ςε αμετϊκλητεσ 
καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

102 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
103 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 2Α τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016. χετικό δόλωςη του προςφϋροντοσ 

οικονομικοϑ φορϋα  περιλαμβϊνεται ςτο ΕΕΕ 
104  Επιςημαύνεται ϐτι  η εν λϐγω πρϐβλεψη για παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ τησ  

αποτελεύ δυνατϐτητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατϐτητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο  αυτό. 

105  Οι λϐγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελοϑν δυνητικοϑσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςϐτερουσ, ϐλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν απϐ τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ ςυνεκτιμώντασ τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπϐ ανϊθεςη ςϑμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ 
κλπ), με ςχετικό πρϐβλεψη ςτο παρϐν ςημεύο τησ διακόρυξησ. . 

106  χετικό δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα περιλαμβϊνεται ςτο ΕΕΕ 
107  ημειώνεται ϐτι ο ανωτϋρω εθνικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΕΕΕ 

(Ωλλοι Λϐγοι Αποκλειςμοϑ που ενδϋχεται να προβλϋπονται απϐ την εθνικό νομοθεςύα του κρϊτουσ 
μϋλουσ τησ α.α ό του α.φ ). 

108 Πρβλ. παρ. 3 ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 239 του ν. 4782/2 
109 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
110 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ 

Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ςχετικϊ με την απϐφαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπϐθεςη 
C-124/2017 Vossloh, ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019.  

111 Τπενθυμύζεται ϐτι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μϐνο ςτην περύπτωςη που η 
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον απϐ τουσ δυνητικοϑσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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112 χετικϊ με την προςκϐμιςη αποδεύξεων για τα επανορθωτικϊ μϋτρα βλ. την απϐφαςη τησ 14ησ 

Ιανουαρύου 2021 του ΔΕΕ ςτην υπϐθεςη C‑387/19 
113 Πρβλ ϊρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
114 Πρβλ. απϐφαςη υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΥΕΚ 385 τεϑχοσ ΤΟΔΔ, 25-05-2020), η οπούα 

εξακολουθεύ να ιςχϑει ϋωσ την  ϋκδοςη τησ απϐφαςησ τησ παρ. 9 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
115 Επιςημαύνεται ϐτι ϐλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη 

επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμϐ με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), εύναι 
προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το 
αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να 
διαμορφώνονται κατϊ τρϐπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερϐμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμοϑσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμοϑ 
των κριτηρύων καταλληλϐτητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηροϑνται απϐ τισ αναθϋτουςεσ 
αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των ςυμμετεχϐντων, τησ 
αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεϑθερου ανταγωνιςμοϑ. Σα 
κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου τησ 
καταλληλϐτητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη (κριτόρια “on/off”).  

116 Επιςημαύνεται ϐτι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μποροϑν να καλοϑν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ϐπωσ ιςχϑουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' 
του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και ϊρθρο 80 
παρ. 1 του ν. 3669/2008, ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

117 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ϐτι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανϐτητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςϑμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ςϑμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λϐγω 
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρϐν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και 
την ϋναρξη ιςχϑοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ϐτι, εφϐςον η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμϐ των 
απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να περιγρϊψει 
αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ. 

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

119 Προαιρετικό επιλογό. Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και 
ςυμπληρώνεται εφϐςον προβλϋπεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται 
ϐτι ϐλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ 
(ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

120  Σο εδϊφιο αυτϐ προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 
1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 
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121 Ψσ προσ τον τρϐπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρϐντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 

ςυνταχθεύ/ παραχθεύ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ πρβλ. Ωρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

122 Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
123  Επιςημαύνεται ϐτι η ανωτϋρω δυνατϐτητα εναπϐκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικοϑ 

φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατϐτητα να υπογρϊφεται το ΕΕΕ απϐ το ςϑνολο των 
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δϑο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

124  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016 
125 Βλ. Δ.Ε.Ε. απϐφαςη τησ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
126 Βλ. ενδεικτικϊ τΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Σμόμα) 
127 Πρβλ. ϊρθρο 79 παρ. 8, ςε ςυνδυαςμϐ  με ϊρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
128  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ϐτι πρϋπει να ζητεύται η προςκϐμιςη 

δικαιολογητικών προσ απϐδειξη μϐνο των λϐγων αποκλειςμοϑ και των κριτηρύων επιλογόσ που 
ϋχουν τεθεύ ςτην παροϑςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ϐτι, η αναθϋτουςα αρχό δϑναται, 
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ 
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

129 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
130  ϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ 

εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη." 

131 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
132 Οι υπεϑθυνεσ δηλώςεισ του παρϐντοσ τεϑχουσ υπογρϊφονται και γύνονται αποδεκτϋσ ςϑμφωνα με 

τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 4.2. β) τησ παροϑςασ  
133Πρβλ. το α.π. 1081/18-02-21 ϋγγραφο τησ Αρχόσ «Ενημϋρωςη για ζητόματα αποδεικτικών 

φορολογικόσ ενημερϐτητασ (αυτϐματη ϊντληςη αποδεικτικοϑ - ενημερϐτητα ςε παρελθϐντα 
χρϐνο)» (ΑΔΑ: Χ5ΨΟΞΣΒ-9ΓΡ). 

134  Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λϐγο αποκλειςμοϑ. 
135 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
136  Η πλατφϐρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδϑναμων πιςτοποιητικών 

ϊλλων κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κϐςτοσ, ςτη διαδρομό. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ϐτι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμϐδιοσ εθνικϐσ 
φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικϐ ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακϐλουθο ςϑνδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

137  Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, ϐλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ. 
138  Επιςημαύνεται ϐτι η αναθϋτουςα αρχό, εφϐςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ϐτι 

ςυντρϋχει κϊποια απϐ τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικϐ φορϋα απϐ τη 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ.  

139 Εφϐςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λϐγο αποκλειςμοϑ. 
140 Πρβλ. ϊρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
141 Για τισ αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ  εταιρεύεσ ιδρυθεύςεσ ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ςχετικϐ εύναι το 

Παρϊρτημα Ι τησ οδηγύασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οπούα αναδιατυπώθηκε η Οδηγύα 
77/91/ΕΟΚ (Επύςημη Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων αρ Ν26/1). Πρβλ. τΕ 303/2020 
(επταμελόσ). 

142 Πρβλ. παρ. 3 ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 239 του ν. 4782/21. 

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
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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143 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
144 η οπούα εκδύδεται ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3669/2008 και φϋρει ςυγκεκριμϋνο χρϐνο 

ιςχϑοσ. 
145 η οπούα εκδύδεται ςϑμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επιςημαύνεται ϐτι τα 

πτυχύα των εγγεγραμμϋνων ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που εύναι ςε ιςχϑ 
κατϊ την 3η Ιουλύου 2019 εξακολουθοϑν να ιςχϑουν ωσ την 1η επτεμβρύου 2021, εφϐςον 
πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του νομοθετικοϑ πλαιςύου που ύςχυε ϋωσ και την 2α Ιουλύου 2019 
(Πρβλ. ϊρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ωσ αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 5 του ϊρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).     

146 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, ϐπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  

147  Πρβλ. ομούωσ προηγοϑμενη υποςημεύωςη 
148 Πρβλ. ϊρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
149 Εφϐςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλϐγωσ ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
150 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
151 ϑμφωνα με το ϊρθρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΗ εγγρϊφονται υποχρεωτικϊ  

α. η Ανώνυμη Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
 β. η Εταιρεύα Περιοριςμϋνησ Ευθϑνησ που προβλϋπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ. η Ιδιωτικό Κεφαλαιουχικό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ. η Ομϐρρυθμη και Ετερϐρρυθμη (απλό ό κατϊ μετοχϋσ) Εταιρεύα που προβλϋπονται ςτον ν. 

4072/2012 (Α` 86), καθώσ και οι ομϐρρυθμοι εταύροι αυτών, 
 ε. ο Αςτικϐσ υνεταιριςμϐσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οπούο περιλαμβϊνονται ο 

αλληλαςφαλιςτικϐσ, ο πιςτωτικϐσ και ο οικοδομικϐσ ςυνεταιριςμϐσ), 
 ςτ. η Κοιν..ΕΠ. που ςυςτόνεται κατϊ τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι..Π.Ε. που ςυςτόνεται 

κατϊ τον ν. 2716/1999 (Α` 96), η. η Αςτικό Εταιρεύα με οικονομικϐ ςκοπϐ (ϊρθρο 784 ΑΚ και 270 
του ν. 4072/2012) θ. ο Ευρωπαώκϐσ Όμιλοσ Οικονομικοϑ κοποϑ που προβλϋπεται απϐ τον 
Κανονιςμϐ 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικϐ L. 247) και ϋχει την ϋδρα του ςτην ημεδαπι. 
η Ευρωπαώκό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον Κανονιςμϐ 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ϋχει 
την ϋδρα τησ ςτην ημεδαπό,ια. η Ευρωπαώκό υνεταιριςτικό Εταιρεύα που προβλϋπεται ςτον 
Κανονιςμϐ 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ϋχει την ϋδρα τησ ςτην ημεδαπό, 

 ιβ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα που διατηροϑν ςτην ημεδαπό οι αλλοδαπϋσ εταιρεύεσ που 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 29 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ϋχουν ϋδρα ςε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα που διατηροϑν ςτην ημεδαπό οι αλλοδαπϋσ εταιρεύεσ που 
ϋχουν ϋδρα ςε τρύτη χώρα και νομικό μορφό ανϊλογη με εκεύνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφϋρεται ςτην περύπτωςη ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταςτόματα ό πρακτορεύα, μϋςω των οπούων ενεργοϑν εμπορικϋσ πρϊξεισ ςτην ημεδαπό 
τα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ προςώπων που ϋχουν την κϑρια εγκατϊςταςη ό την ϋδρα 
τουσ ςτην αλλοδαπό και δεν εμπύπτουν ςτισ περιπτώςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κοινοπραξύα που καταχωρύζεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 293 παρϊγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
152 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016.  
153  ϑμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 

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

154  την περύπτωςη ϐμωσ που η Ενημερϐτητα Πτυχύου δεν καλϑπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

155  Μϐνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό ωσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ. 
156  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016. 
157 Επιςημαύνεται ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ παρϊγει απϐ το υποςϑςτημα το ηλεκτρονικϐ αρχεύο 

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

158  Πρβλ. ϊρθρο 58 του ν. 4412/2016  
159  Πρβλ. ϊρθρο 50 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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