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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτων φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 5 
 

1.1 Αναθε των Φόρε ας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Οδό ς  : Καρό λόυ 1-3 
Ταχ.Κωδ. : 104 37 

Τήλ. : 210 5297507, 210 5297577, 210 5297509 

Telefax : 210 5297579 

E-mail : m.mintzia@osenet.gr 
Πλήρόφόρι ες  : Μαντω  Μι ντζια 

 
1.2 Εργόδό τής ή  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

1.3 Φόρε ας κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

1.4 Πρόι σταμε νή Αρχή  : κατα  περι πτωσή για τήν Ανα θεσή το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ 
Α.Ε.,  ενω  για τήν διεξαγωγή τόυ διαγωνισμόυ  και τήν εκτε λεσή τής συ μβασής ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής (ΔΙΣΥΓ) του ΟΣΕ συ μφωνα με τις διατα ξεις πόυ ισχυ όυν για τόν 
ΟΣΕ (ΦΕΚ Β’ 698/2012), πόυ ε χει ε δρα στό κτι ριό τόυ Μεγα ρόυ τόυ ΟΣΕ στήν Αθή να – όδό ς Καρό λόυ 
1-3, 5ός ό ρόφός Γρ 509.  

1.5 Διευθυ νόυσα ή  Επιβλε πόυσα Υπήρεσι α : ει ναι η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας 
Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας και Θράκης (ΥΓΜΘ) του ΟΣΕ Α.Ε. 

1.6 Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : Τό συγκρότήθε ν με τήν υπ’ αριθμό ν 5798/14-02-2020 
Από φασή τόυ   Δ.Σ. τόυ ΟΣΕ 

 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες ή  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες ή /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευή ς καταργήθόυ ν, 
συγχωνευτόυ ν ή  με όπόιόνδή πότε τρό πό μεταβλήθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας  συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα, στόυς πρόσφε ρόντες6  ή  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α των υπήρεσιω ν ή  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  
δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 
 
Οι υπήρεσιακε ς διατα ξεις πόυ ισχυ όυν για τόν ΟΣΕ ει ναι τό ΦΕΚ Β΄698/2012, ό πως τρόπόπόιή θήκε με 
τό ΦΕΚ 3372/β/19-10-2016 καθω ς και ή Οργανωτική  Εγκυ κλιός 2/17 τόυ Διευθυ νόντα Συμβόυ λόυ. 

 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη  

 
 
2.1.  Τα ε γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν ε ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016 για τόν παρό ντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό  ει ναι τα ακό λόυθα : 

α) ή πρόκή ρυξή συ μβασής ό πως δήμόσιευ θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007119682) 
β) ή παρόυ σα διακή ρυξή, 
γ)  τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, 
ε) ό πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής,  
στ) τό τιμόλό γιό δήμόπρα τήσής,  
ζ) ή ειδική  συγγραφή  υπόχρεω σεων, 
θ) τό τευ χός τεχνική ς περιγραφή ς, 
ι) τυχό ν συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  τόν αναθε τόντα 
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φόρε α  επι  ό λων των ανωτε ρω 
ια)τό Χρόνόδια γραμμα/Πρό γραμμα κατασκευή ς των ε ργων, ό πως αυτό  τελικα  θα εγκριθει  από  τήν 

Υπήρεσι α.7 

 

 

2.2  Πρόσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή στα ε γγραφα τής 
συ μβασής στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr,  καθω ς και στήν ιστόσελι δα τόυ αναθε τόντα φόρε α www.ose.gr  

    

   

2.3  Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τόι ε ως τήν 07/09/20208 ό αναθε των φόρε ας παρε χει σε 

ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματικε ς 

πλήρόφόρι ες σχετικα  με τις πρόδιαγραφε ς και όπόιαδή πότε σχετικα  δικαιόλόγήτικα , τό αργό τερό στις 

15/09/20209. 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1.  Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής διαδικτυακή ς 
πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται 
στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό  φα κελό τόυ υπόσυστή ματός. 
 
Για τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς απαιτει ται να 
διαθε τόυν ψήφιακή  υπόγραφή , χόρήγόυ μενή από  πιστόπόιήμε νή αρχή  παρόχή ς ψήφιακή ς υπόγραφή ς 
και να εγγραφόυ ν στό ήλεκτρόνικό  συ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή  πυ λή www.promitheus.gov.gr) 
ακόλόυθω ντας τήν κατωτε ρω διαδικασι α εγγραφή ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής Κόινή ς 
Υπόυργική ς Από φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή  πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα  υπόγρα φεται 
ψήφιακα , ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή, ει τε από  εκπρό σωπό  
τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα , επι  πόινή  από ρριψής τής πρόσφόρα ς,  πρόσδιόρι ζεται 
ή ε κτασή και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νωσής, συμπεριλαμβανόμε νής τής 
κατανόμή ς αμόιβή ς μεταξυ  τόυς,  καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς. 

 

3.2. Στόν ήλεκτρόνικό  φα κελό πρόσφόρα ς περιε χόνται: 

 

(α) ε νας (υπό)φα κελός με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς». 

(β) ε νας (υπό)φα κελός με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα ». 

 
3.3.  Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν 
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 257 τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περι πτωσή αυτή , ό πρόσφε ρων υπόβα λει στόν όικει ό  (υπό)φα κελό σχετική  αιτιόλό γήσή με τή 
μόρφή  ψήφιακα  υπόγεγραμμε νόυ αρχει όυ pdf, αναφε ρόντας ρήτα  ό λες τις σχετικε ς διατα ξεις νό μόυ ή  
διόικήτικε ς πρα ξεις πόυ επιβα λλόυν τήν εμπιστευτικό τήτα τής συγκεκριμε νής πλήρόφόρι ας, ως 
συνήμμε νό τής ήλεκτρόνική ς τόυ πρόσφόρα ς. Δεν χαρακτήρι ζόνται ως εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες 
σχετικα  με τις τιμε ς μόνα δός, τις πρόσφερό μενες πόσό τήτες και τήν όικόνόμική  πρόσφόρα .   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ose.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.4.  Στήν περι πτωσή τής υπόβόλή ς  στόιχει ων με χρή σή μόρφό τυπόυ φακε λόυ συμπιεσμε νων 
ήλεκτρόνικω ν αρχει ων (π.χ. ήλεκτρόνικό  αρχει ό με μόρφή  ZIP), εκει να τα όπόι α επιθυμει  ό πρόσφε ρων 
να χαρακτήρι σει ως εμπιστευτικα , συ μφωνα με τα ανωτε ρω αναφερό μενα, θα πρε πει να τα υπόβα λλει 
ως χωριστα  ήλεκτρόνικα  αρχει α με μόρφή  Portable Document Format (PDF) ή  ως χωριστό  ήλεκτρόνικό  
αρχει ό μόρφό τυπόυ φακε λόυ συμπιεσμε νων ήλεκτρόνικω ν αρχει ων πόυ να περιλαμβα νει αυτα . 

3.5.   Ο χρή στής – όικόνόμικό ς φόρε ας υπόβα λλει τόυς ανωτε ρω (υπό)φακε λόυς με σω τόυ 
υπόσυστή ματός, ό πως περιγρα φεται κατωτε ρω: 

α) Τα στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  πόυ περιλαμβα νόνται στόν (υπό)φα κελό με τήν ε νδειξή 
«Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς»  ει ναι τα όριζό μενα στό α ρθρό 24.2 τής παρόυ σας και υπόβα λλόνται από  
τόν όικόνόμικό  φόρε α ήλεκτρόνικα  σε μόρφή  αρχει όυ Portable Document Format (PDF) και εφό σόν 
ε χόυν συνταχθει /παραχθει  από  τόν ι διό, φε ρόυν εγκεκριμε νή πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  
πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή   με χρή σή εγκεκριμε νων πιστόπόιήτικω ν συ μφωνα με τήν παρ. 3 
τόυ α ρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντό ς τριω ν (3) εργασι μων ήμερω ν από  τήν ήλεκτρόνική  υπόβόλή  των ως α νω στόιχει ων και 
δικαιόλόγήτικω ν πρόσκόμι ζεται υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στόν αναθε των φόρε α, σε 
ε ντυπή μόρφή  και σε σφραγισμε νό φα κελό, ή πρωτό τυπή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς 10. 
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υπόχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ. 
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

γ) Οι πρόσφε ρόντες συντα σσόυν τήν όικόνόμική  τόυς πρόσφόρα  συμπλήρω νόντας τήν αντι στόιχή 
ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ υπόσυστή ματός και επισυνα πτόντας, στόν ήλεκτρόνικό  χω ρό 
«Συνήμμε να Ηλεκτρόνική ς Πρόσφόρα ς» και στόν κατα  περι πτωσή (υπό)φα κελό, ό λα τα στόιχει α τής 
πρόσφόρα ς τόυς σε μόρφή  αρχει όυ Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι πρόσφε ρόντες δυ νανται να πρόβαι νόυν, με σω των λειτόυργιω ν τόυ υπόσυστή ματός, σε 
εκτυ πωσή ελε γχόυ όμαλό τήτας των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσής ανα  όμα δα εργασιω ν, στήν 
περι πτωσή εφαρμόγή ς τής παρ. 2α τόυ α ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016. 

ε) Στή συνε χεια, όι πρόσφε ρόντες παρα γόυν από  τό υπόσυ στήμα τα ήλεκτρόνικα  αρχει α («εκτυπω σεις» 
των Δικαιόλόγήτικω ν Συμμετόχή ς και τής Οικόνόμική ς Πρόσφόρα ς τόυς σε μόρφή  αρχει όυ Portable 
Document Format (PDF)). Τα αρχει α αυτα  υπόγρα φόνται από  τόυς πρόσφε ρόντες με εγκεκριμε νή 
πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  με χρή σή εγκεκριμε νων 
πιστόπόιήτικω ν συ μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και 
επισυνα πτόνται στόυς αντι στόιχόυς (υπό)φακε λόυς τής πρόσφόρα ς. Κατα  τήν συστήμική  υπόβόλή  τής 
πρόσφόρα ς τό υπόσυ στήμα πραγματόπόιει  αυτόματόπόιήμε νόυς ελε γχόυς επιβεβαι ωσής τής 
ήλεκτρόνική ς πρόσφόρα ς σε σχε σή με τα παραχθε ντα ήλεκτρόνικα  αρχει α (Δικαιόλόγήτικα  
Συμμετόχή ς και Οικόνόμική  Πρόσφόρα ) και εφό σόν όι ε λεγχόι αυτόι   απόβόυ ν επιτυχει ς ή πρόσφόρα  
υπόβα λλεται  στό υπόσυ στήμα. Διαφόρετικα , ή πρόσφόρα  δεν υπόβα λλεται και τό υπόσυ στήμα 
ενήμερω νει τόυς πρόσφε ρόντες με σχετικό  μή νυμα σφα λματός στή διεπαφή  τόυ χρή στή των 
πρόσφερό ντων, πρόκειμε νόυ όι τελευται όι να πρόβόυ ν στις σχετικε ς ενε ργειες διό ρθωσής. 

 
στ) Εφό σόν τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς και όι όικόνόμικόι  ό ρόι δεν ε χόυν απότυπωθει  στό συ νόλό  

τόυς στις ειδικε ς ήλεκτρόνικε ς φό ρμες τόυ υπόσυστή ματός, όι πρόσφε ρόντες επισυνα πτόυν ψήφιακα  

υπόγεγραμμε να τα σχετικα  ήλεκτρόνικα  αρχει α, συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τής   παρόυ σας διακή ρυξής11. 

 
ζ)  Από  τό υπόσυ στήμα εκδι δεται ήλεκτρόνική  από δειξή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς, ή όπόι α απόστε λλεται 

στόν όικόνόμικό  φόρε α με μή νυμα ήλεκτρόνικόυ  ταχυδρόμει όυ. 

Στις ως άνω περιπτώσεις πόυ με τήν πρόσφόρά υπόβάλλόνται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνόνται 
απόδεκτά είτε κατά τα πρόβλεπόμενα στις διατάξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
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φωτότυπία, εφόσόν συνυπόβάλλεται υπεύθυνή δήλωσή, στήν όπόία βεβαιώνεται ή ακρίβειά τόυς και 
ή όπόία φέρει υπόγραφή μετά τήν έναρξή ισχύός τής διαδικασίας σύναψής τής σύμβασής (ήτόι μετά 
τήν ήμερόμήνία δήμόσίευσής τής πρόκήρυξής τής σύμβασής στό ΚΗΜΔΗΣ)12. 

 

3.6.  Από συρσή πρόσφόρα ς  

Οι πρόσφε ρόντες δυ νανται να ζήτή σόυν τήν από συρσή υπόβλήθει σας πρόσφόρα ς, πριν τήν 

καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν, με ε γγραφό αι τήμα τόυς πρός τόν αναθε των 

φόρε α, σε μόρφή  ήλεκτρόνικόυ  αρχει όυ Portable Document Format (PDF) πόυ φε ρει εγκεκριμε νή 

πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή   με χρή σή εγκεκριμε νων 

πιστόπόιήτικω ν συ μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., με σω 

τής λειτόυργικό τήτας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός. Πιστόπόιήμε νός χρή στής τόυ αναθε τόντός 

φόρε α, μετα  από  σχετική  από φασή τόυ αναθε τόντός φόρε α, ό όπόι ός απόδε χεται τό σχετικό  αι τήμα 

τόυ πρόσφε ρόντα, πρόβαι νει στήν από ρριψή τής σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρόσφόρα ς στό υπόσυ στήμα 

πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς. Κατό πιν, ό όικόνόμικό ς φόρε ας δυ ναται 

να υπόβα λει εκ νε όυ πρόσφόρα  με σω τόυ υπόσυστή ματός ε ως τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς  

των πρόσφόρω ν. 

 
3.7 Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ε χόυν τήν υπόχρε ωσή να υπόγρα φόυν τα δικαιόλόγήτικα  
τής πρόσφόρα ς με χρή σή πρόήγμε νής ήλεκτρόνική ς υπόγραφή ς, αλλα  μπόρει  να τα 
αυθεντικόπόιόυ ν με όπόιόνδή πότε α λλόν πρό σφόρό τρό πό, εφό σόν στή χω ρα πρόε λευσή ς τόυς 
δεν ει ναι υπόχρεωτική  ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς υπόγραφή ς σε διαδικασι ες συ ναψής 
δήμόσι ων συμβα σεων. Στις περιπτω σεις αυτε ς ή πρόσφόρα  συνόδευ εται με υπευ θυνή δή λωσή, 
στήν όπόι α δήλω νεται ό τι, στή χω ρα πρόε λευσής δεν πρόβλε πεται ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς 
υπόγραφή ς ή  ό τι, στή χω ρα πρόε λευσής δεν ει ναι υπόχρεωτική  ή χρή σή πρόήγμε νής ψήφιακή ς 
υπόγραφή ς για τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής δήμόσι ων συμβα σεων. Η υπευ θυνή δή λωσή 
τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ φε ρει υπόγραφή  ε ως και δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν13. 
 

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 
 
4.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση / Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

 
α) Μετα  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής 

παρόυ σας, και πριν τήν ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή, ό αναθε των φόρε ας κόινόπόιει  στόυς 

πρόσφε ρόντες τόν σχετικό  κατα λόγό συμμετεχό ντων, ό πως αυτό ς παρα γεται από  τό Υπόσυ στήμα.  

β) Στή συνε χεια, τα με λή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ 14, κατα  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό 

α ρθρό 18 τής παρόυ σας,  πρόβαι νόυν σε ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή τόυ υπόφακε λόυ «Δικαιόλόγήτικα  

Συμμετόχή ς» και τόυ υπόφακε λόυ “Οικόνόμική  Πρόσφόρα ”.  

γ) Στόν ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να Πρόκήρυγμε νόυ Διαγωνισμόυ », αναρτα ται από  τήν Επιτρόπή  

Διαγωνισμόυ  ό σχετικό ς κατα λόγός μειόδόσι ας,  πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνω σή όι πρόσφε ρόντες. 

δ) Ακόλόυ θως, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας,σε ε λεγχό τής όλό γραφής 

και αριθμήτική ς αναγραφή ς των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσής και τής όμαλή ς μεταξυ  τόυς σχε σής, 

βα σει τής παραγωγή ς σχετικόυ  ψήφιακόυ  αρχει όυ, με σα από  τό υπόσυ στήμα.  

Για τήν εφαρμόγή  τόυ ελε γχόυ όμαλό τήτας, χρήσιμόπόιει ται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  ή με σή 
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ε κπτωσή πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

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

σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  τής επιτρόπή ς, τό όπόι ό και υπόγρα φεται από  τα με λή τής. 

στ) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς τόυ 
α ρθρόυ 24.2 τής παρόυ σας κατα  τή σειρα  τής μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τή Αν ή 
όλόκλή ρωσή τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στήν περι πτωσή 
αυτή  ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ήμε ρες15. 

ζ) Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , πριν τήν όλόκλή ρωσή τής συ νταξής  τόυ πρακτικόυ  τής, επικόινωνει  με 
τόυς εκδό τες πόυ αναγρα φόνται στις υπόβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να 
διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς. Αν διαπιστωθει  πλαστό τήτα εγγυήτική ς επιστόλή ς, ό υπόψή φιός 
απόκλει εται από  τόν διαγωνισμό , υπόβα λλεται μήνυτή ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχική ς δι ωξής, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 86 και επό μενα τόυ Π.Δ. 
71/2019. 

ή) Η περιγραφό μενή διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  ή  σε 
παρα ρτήμα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λή τής. 
Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  όλόκλήρω νει τή συ νταξή τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν μειόδό τή (ή  τή μαται ωσή τής 
διαδικασι ας), και υπόβα λλει στόν αναθε των φόρε α τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
με σω τής λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή 16. 
 
θ) Στή συνε χεια, ό αναθε των φόρε ας κόινόπόιει  τήν από φασή ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες και παρε χει πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα στόιχει α των λόιπω ν συμμετεχό ντων. Κατα  
τής από φασής αυτή ς χωρει  ε νστασή, κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 

ι) Επισήμαι νεται ό τι, σε περι πτωσή πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν τήν ι δια ακριβω ς τιμή  (ισό τιμες), ό 
αναθε των φόρε ας επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλή ρωσή μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλή ρωσή γι νεται ενω πιόν τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα και ω ρα πόυ θα 
τόυς γνωστόπόιήθει   με σω τής λειτόυργικό τήτας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 

 
 
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 
α) Μετα  τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν, ό αναθε των φόρε ας πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής σχετική ς 
ήλεκτρόνική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», τόν 
πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας 10 ήμερω ν 17 από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς 
ε γγραφής κόινόπόι ήσής σε αυτό ν τα πρόβλεπό μενα στις κει μενες διατα ξεις δικαιόλόγήτικα  
πρόσωρινόυ  αναδό χόυ και τα απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής18. 

β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ    υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α ήλεκτρόνικα , με σω 
τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» στόν αναθε των φόρε α. 

γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα  ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ  υπόβλή θήκαν 
και ό πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει εντό ς τής πρόθεσμι ας τής παραγρα φόυ (α) αι τήμα πρός τήν 
Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  για τήν παρα τασή τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς, τό όπόι ό συνόδευ εται με 
απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνυ εται ό τι ε χει αιτήθει  τή χόρή γήσή των 
δικαιόλόγήτικω ν, ό αναθε των φόρε ας παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν για 
ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή των δικαιόλόγήτικω ν από  τις αρμό διες αρχε ς. 
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Τό παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτω σεις πόυ ό αναθε των φόρε ας τυχό ν ζήτή σει τήν πρόσκό μισή 
δικαιόλόγήτικω ν κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 
κατακυ ρωσής, κατ’ εφαρμόγή  τής δια ταξής τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τήρόυμε νων των αρχω ν τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας19. 

Εντό ς τριω ν (3) εργασι μων ήμερω ν από  τήν ήλεκτρόνική  υπόβόλή  των ως α νω στόιχει ων και 
δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπό  β) και γ) αναφερό μενα, πρόσκόμι ζόνται υπόχρεωτικα  
από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στόν αναθε των φόρε α, σε ε ντυπή μόρφή  και σε σφραγισμε νό φα κελό, τα 
ε γγραφα πόυ απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε πρωτό τυπή μόρφή , συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ 
α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας'', ό πως τρόπόπόιή θήκε με τις 
διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν διαπιστωθει  ό τι: 

i) τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ), ει ναι ψευδή  ή  
ανακριβή  ή  
ii) αν δεν υπόβλήθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στήμα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα ή  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, ή  
ii) αν από  τα δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ όνται όι 
ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ σας, 20 
απόρρι πτεται ή πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τόυ αναθε τόντός φόρε α ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρωσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως 
επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τής τιμή ς τήρόυμε νής τής 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρωσής τόυ αναθε τόντός φόρε α για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δήλω σει με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής 
Δή λωσής (ΤΕΥΔ) ό τι πλήρόι  και όι όπόι ες επή λθαν ή  για τις όπόι ες ε λαβε γνω σή ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
μετα  τήν δή λωσή και με χρι τήν ήμε ρα τής ειδόπόι ήσής/πρό σκλήσής για τήν πρόσκό μισή των 
δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τόυ αναθε τόντός φόρε α ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ, πόυ ει χε πρόσκόμισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 15 τής παρόυ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να ή  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα δικαιόλόγήτικα , ή  αν κανε νας 
από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πλήρόι  τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22, ή 
διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται. 
 
 Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγήτικω ν όλόκλήρω νεται με τή συ νταξή πρακτικόυ  από  τήν 
Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται ή τυχό ν συμπλή ρωσή δικαιόλόγήτικω ν κατα  τα 
όριζό μενα στήν παρα γραφό (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ21.  Η Επιτρόπή , στή συνε χεια,  τό κόινόπόιει , 
με σω τής «λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», στόν αναθε των φόρε α για τή λή ψή από φασής. 
 
Ο αναθε των φόρε ας πρόβαι νει, μετα  τήν ε γκρισή τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ , στήν κόινόπόι ήσή τής 
από φασής κατακυ ρωσής, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν, σε κα θε πρόσφε ρόντα πόυ δεν ε χει 
απόκλεισθει  όριστικα ,22 εκτό ς από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σω 
τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», και επιπλε όν αναρτα  τα Δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  
αναδό χόυ στόν χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ ». 

ε) Η συ ναψή τής συ μβασής επε ρχεται με τήν κόινόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρωσής στόν 
πρόσωρινό  ανα δόχό συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 316 ως ακόλόυ θως : 
Μετα  τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ή ,  σε περι πτωσή 
α σκήσή  τής,  ό ταν παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής 
τής Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτωσή α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής Α.Ε.Π.Π., ό ταν 
εκδόθει  από φασή επι  τής αι τήσής, με τήν επιφυ λαξή τής χόρή γήσής πρόσωρινή ς διαταγή ς, συ μφωνα 





Α.Δ. 1945  10 

με τα όριζό μενα στό τελευται ό εδα φιό τής παραγρα φόυ 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 και, μετα  
τήν όλόκλή ρωσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, εφό σόν απαιτει ται, 
συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός, υπόβα λλει, εφό σόν 
απαιτει ται,  υπευ θυνή δή λωσή, μετα  από  σχετική  πρό σκλήσή τόυ αναθε τόντα φόρε α, με σω τής 
λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός. Στήν υπευ θυνή δή λωσή, ή όπόι α 
υπόγρα φεται κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, δήλω νεται ό τι, δεν ε χόυν επε λθει στό 
πρό σωπό  τόυ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ 
να διαπιστωθει  ό τι δεν ε χόυν εκλει ψει όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς τόυ α ρθρόυ 21, ό τι εξακόλόυθόυ ν 
να πλήρόυ νται τα κριτή ρια  επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22 και ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ 
ι διόυ α ρθρόυ,. Η υπευ θυνή δή λωσή ελε γχεται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , ή όπόι α συντα σσει 
πρακτικό  πόυ συνόδευ ει τή συ μβασή23. 

Με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός κόινόπόιει ται ή από φασή 
κατακυ ρωσής στόν πρόσωρινό  ανα δόχό24. Με τήν ι δια από φασή  καλει ται ό ανα δόχός ό πως  πρόσε λθει 
σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ ,  θε τόντα ς τόυ ό αναθε των φόρε ας 
πρόθεσμι α πόυ δεν μπόρει  να υπερβαι νει τις ει κόσι (20) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή ειδική ς 
ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, 
πρόσκόμι ζόντας, και τήν απαιτόυ μενή εγγυήτική  επιστόλή  καλή ς εκτε λεσής. Η εν λό γω κόινόπόι ήσή 
επιφε ρει τα ε ννόμα απότελε σματα τής από φασής κατακυ ρωσής, συ μφωνα με όριζό μενα στήν παρ. 3 
τόυ α ρθρόυ 316 τόυ ν.4412/2016.        

Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνήτικό , με σα στήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στήν 
ειδική  πρό κλήσή, κήρυ σσεται ε κπτωτός, καταπι πτει υπε ρ τόυ αναθε τόντός φόρε α ή εγγυ ήσή 
συμμετόχή ς τόυ και ακόλόυθει ται ή διαδικασι α τόυ α ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυ σας για τόν πρόσφε ρόντα 
πόυ υπε βαλε τήν αμε σως επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τιμή ς. 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ή διαδικασι α 
συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται, συ μφωνα με τήν περι πτωσή  β τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 
317 τόυ ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή σύμβασή και έχει 
ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τόυ αναθέτόντός φόρέα 
κατά παράβασή τής νόμόθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τής εσωτερικής νόμόθεσίας, δικαιόύται να 
ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή ενώπιόν τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής πράξής ή παράλειψής τόυ 
αναθέτόντός φόρέα, πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές αιτιάσεις πόυ δικαιόλόγόύν 
τό αίτήμά τόυ25.  

Σε περίπτωσή πρόσφυγής κατά πράξής τόυ αναθέτόντός φόρέα, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής 
πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής στόν ενδιαφερόμενό 
όικόνόμικό φόρέα αν ή πράξή κόινόπόιήθήκε με ήλεκτρόνικά μέσα ή τήλεόμόιότυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν 
χρήσιμόπόιήθήκαν άλλα μέσα επικόινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής πόυ βλάπτει τα 
συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα.  

Σε περίπτωσή παράλειψής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επόμένή τής συντέλεσής τής πρόσβαλλόμενής παράλειψής26. 

Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάσή και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ήλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιήμένόυ εντύπόυ και μέσω τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία» 
τόυ υπόσυστήματός πρός τόν αναθέτων φόρέα, επιλέγόντας κατά περίπτωσή τήν ένδειξή 
«Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και επισυνάπτόντας τό σχετικό έγγραφό σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ 
άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
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Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δήμόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 
όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτωσή όλικής ή μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής τόυ 
ή σε περίπτωσή πόυ πριν τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής πρόσφυγής, ό αναθέτων φόρέας 
ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια.  

Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και ή άσκήσή τής κωλύόυν τή σύναψή 
τής σύμβασής επί πόινή ακυρότήτας, ή όπόία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ μετά από 
άσκήσή πρόσφυγής, σύμφωνα με τό άρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.  

Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πόυ, κατά τή διαδικασία σύναψής 
τής παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά27. 

Κατά τα λόιπά, ή άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει τήν πρόόδό τής διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθόύν πρόσωρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό άρθρό 366 τόυ ν.4412/2016. 
Ο αναθέτων φόρέας, μέσω τής λειτόυργίας τής «Επικόινωνίας»:   
α. Κόινόπόιεί τήν πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφωνα με τα 
πρόβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1 
τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.  
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβασή στό σύνόλό των στόιχείων τόυ διαγωνισμόύ και διαβιβάζει στήν 
Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόμενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 τόυ 
άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγήμένα επί τής βασιμότήτας των πρόβαλλόμενων πραγματικών και 
νόμικών ισχυρισμών τής πρόσφυγής και των ισχυρισμών τόυ αναθέτόντός φόρέα και, σε περίπτωσή 
παρέμβασής, των ισχυρισμών τόυ παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απόρρίπτει τήν 
πρόσφυγή με απόφασή τής, ή όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ήμερών 
από τήν ήμέρα εξέτασής τής πρόσφυγής28. 

Σε περίπτωσή συμπλήρωματικής αιτιόλόγίας επί τής πρόσβαλλόμενής πράξής, αυτή υπόβάλλεται έως 
και δέκα (10) ήμέρες πριν τήν συζήτήσή τής πρόσφυγής και κόινόπόιείται αυθήμερόν στόν 
πρόσφεύγόντα μέσω τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με όπόιόδήπότε 
πρόσφόρό μέσό. Υπόμνήματα επί των απόψεων και τής συμπλήρωματικής αιτιόλόγίας τόυ 
αναθέτόντός Φόρέα κατατίθενται μέσω τής πλατφόρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ήμέρες πριν από 
τή συζήτήσή τής πρόσφυγής29. 

Η άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεσή για τήν άσκήσή των ένδικων 
βόήθήμάτων  τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρωσής τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων τόυ αναθέτόντός φόρέα. 

Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει τήν αναστόλή τής εκτέλεσής τής απόφασής τής 
ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή τής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυ30. Δικαίωμα άσκήσής των ίδιων 
ενδίκων βόήθήμάτων έχει και ό αναθέτων φόρέας, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν πρόδικαστική 
πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόήθήματα τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρωσής λόγίζόνται 
ως συμπρόσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς πρός τήν ανωτέρω 
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τόυ αναθέτόντός φόρέα, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί 
αντιστόίχως έως τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστόλής ή τήν πρώτή συζήτήσή τής αίτήσής 
ακύρωσής. 
 
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστόλής δεν εξαρτάται από τήν πρόήγόύμενή άσκήσή τής αίτήσής ακύρωσής. 
 
Η αίτήσή αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από 
τήν έκδόσή τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και συζήτείται τό αργότερό εντός 
τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως αναστόλής κατατίθεται τό 
πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 
4412/2016. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Η άσκήσή αίτήσής αναστόλής κωλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν πρόσωρινή διαταγή 
ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. 

 

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

Σχετικα  με τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 4 α ρθρόυ 1 και 
316 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα  ό ρων, ή σειρα  ισχυ ός 
καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω.  
  

1. Τό συμφωνήτικό . 
2. Η παρόυ σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δήμόπρα τήσής  
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.) με τα παραρτή ματα τής. 
6. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.).  
7. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής. 
8. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ. 
9.  Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ. 

 
Επίσής έχόυν συμβατική ισχύ, επόμενή των αναφερόμενων στήν πρόήγόύμενή παράγραφό:  
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμόλόγια.  
(2) Οι Ευρωκώδικες.  
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Πρόδιαγραφές (Π.Τ.Π.) τόυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή τόυ τ. Υ.Δ.Ε.).  
(4) Οι Εθνικές Τεχνικές Πρόδιαγραφές (ΕΤΕΠ) τόυ Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ Β’ 2221/2012)  
(5) Οι πρόδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσόνται υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα και πρόαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, συνόλικα  ή  μερικα . Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμήμα των 
των εγγρα φων τής συ μβασής πόυ ε χόυν συνταχθει  σε περισσό τερες γλω σσες, επικρατει  ή 
ελλήνική  ε κδόσή. Τυχό ν ενστα σεις υπόβα λλόνται στήν ελλήνική  γλω σσα.  

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσόνται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  συνόδευ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόυς στήν 
ελλήνική  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα 
συνόδευ όνται από  μετα φρασή  τόυς στήν ελλήνική  γλω σσα επικυρωμε νή ει τε από  πρό σωπό 
αρμό διό κατα  τις διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό τής 
χω ρας στήν όπόι α ε χει συνταχθει  ε γγραφό31. Επι σής, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  ευκρινή  
φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν επικυρωθει  από  
δικήγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 
“Κω δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας”, αντικαταστα θήκε ως α νω με τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ 
ν.4250/2014. 

6.4.    Ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  ή  μή – με ειδικό  τεχνικό  
περιεχό μενό μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλή γλω σσα, χωρι ς να συνόδευ όνται από  
μετα φρασή στήν ελλήνική  

6.5. Η  επικόινωνι α με τόν αναθέτων φόρέα, καθω ς και μεταξυ  αυτή ς και τόυ αναδό χόυ, θα γι νόνται 
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υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα. 

 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τή δήμόπρα τήσή τόυ ε ργόυ, τήν εκτε λεσή τής συ μβασής και τήν κατασκευή  τόυ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετήμα των: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 32 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,33 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), όπως ισχύουν σήμερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019-03/07/2019, 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )34 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
-της υπ’αριθμόν ΔΝΣ/οικ.6703/ΦΝ 466/26-01-2019 εγκυκλίου 2 του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών 
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
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ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 - του Π.Δ 71/2019 (ΦΕΚ 112) / 03-07-2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» 

7.2. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό πως 
τρόπόπόιή θήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυ ρωσή των στόιχει ων τόυ αναδό χόυ 
με τα στόιχει α τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόινή  από φασή των 
Υπόυργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα  με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 35, καθω ς και ή από φασή τόυ Υφυπόυργόυ  Οικόνόμι ας και Οικόνόμικω ν υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”.  

7.3. Οι διατα ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωσή Κω δικα Φό ρόυ Πρόστιθε μενής Αξι ας». 

7.4. Οι σε εκτε λεσή των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξεις36, καθω ς και λόιπε ς 
διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρήτα  ή  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χή τής 
παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  
και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξή (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική  
εγκυ κλιός πόυ διε πει τήν ανα θεσή και εκτε λεσή τόυ ε ργόυ τής παρόυ σας συ μβασής, ε στω και 
αν δεν αναφε ρόνται ρήτα .  

7.5. Πρόσθή κες και εν γε νει πρόσαρμόγε ς α ρθρων τής διακή ρυξής (πε ραν των ό σων ή δή 
πρόβλε πόνται ρήτω ς στό κει μενό τής πρό τυπής διακή ρυξής) μπόρόυ ν να πρόστι θενται και να 
περιλαμβα νόνται, μό νό εφό σόν ει ναι από λυτα συμβατε ς με τήν ισχυ όυσα κα θε φόρα  
νόμόθεσι α. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Τό ε ργό χρήματόδότει ται από  Πιστω σεις τόυ Τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ ΟΣΕ (Αρ. 

δε σμευσής πόσόυ : 27639/2020, 27640/2021)  37 
 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις38 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 

περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής 
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, τής κρα τήσής υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς 
Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, 
καθω ς και των κρατή σεων 6‰, τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
από φασής τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235) και 2,5‰ τής 
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/04.7.2019,  συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' 
τόυ ν. 4412/2016. 

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

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.  
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8.3. Οι πλήρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 
α ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή  τόυ εργόλαβικόυ  τιμή ματός θα γι νεται σε EURO. 

 
 
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Ο αναθε των φόρε ας39 μπόρει , κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν, να καλε σει τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, με σω τής  λειτόυργικό τήτας τής ‘’Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός να 
συμπλήρω σόυν ή  να διευκρινι σόυν τα ε γγραφα ή  δικαιόλόγήτικα  πόυ ε χόυν υπόβα λει, 
συμπεριλαμβανόμε νής και τής όικόνόμική ς τόυς πρόσφόρα ς, με σα σε ευ λόγή πρόθεσμι α, ή όπόι α δεν 
μπόρει  να ει ναι μικρό τερή από  επτα  (7) ήμε ρες από  τήν ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής σε αυτόυ ς τής 
σχετική ς πρό σκλήσής, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  310 και 103 
δυνα μει τόυ α ρθρόυ 315  τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδή πότε διευκρι νισή ή  συμπλή ρωσή πόυ υπόβα λλεται από  τόυς πρόσφε ρόντες ή  υπόψήφι όυς, 
χωρι ς να ε χει ζήτήθει  από  τόν αναθέτων φόρέα 40, δεν λαμβα νεται υπό ψή. 
 

 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  ή Από φασή με αρ.πρωτ. 5768/15-11-2019 για τήν ανα λήψή 
υπόχρε ωσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στωσής για τα όικόνόμικα  ε τή 2020 και 2021 και με αριθμό  
καταχω ρήσής 27639/20, 27640/21 στό βιβλι ό εγκρι σεων και εντόλω ν πλήρωμή ς τής Δ.Ο.Υ. και 
επιπλε όν ή υπ’ αριθμό ν ΔΠΔΑ/3457/407/Φ.ΟΣΕ/19-02-2020 ε γκρισή ανα λήψής πόλυετόυ ς 
υπόχρε ωσής τόυ ΟΣΕ, από  τόν Υπόυργό  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν.41 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧ5 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΠΛΑΤΕΩΣ (ΟΡΙΑ ΤΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε42  2.700.000,00 Ευρώ χωρι ς τό 
Φ.Π.Α και αναλυ εται σε: 
 

 Δαπα νή Εργασιω ν:                      1.824.455,31 € 
 Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                  328.401,96 € 
 Απρό βλεπτα43 (πόσόστόυ  15%επι  τής δαπα νής εργασιω ν 

και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.):    322.928,59 € 
πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ  
α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  

 Συ νόλό Απόλόγιστικω ν Εργασιω ν  
     (συμπεριλαμβανόμε νόυ των Γ.Ε.+Ο.Ε. απόλόγιστικω ν):         47.200,00 € 
 Δαπα νή Αναθεω ρήσής:                      177.014,14 € 

 

ΣΎΝΟΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ                     2.700.000,00 € 
 
 
 
Ρή τρα πρό σθετής καταβόλή ς (πριμ), συ μφωνα με τό α ρθρό 149 τόυ Ν.4412/2016, δεν 
προβλέπεται. 
Η παρόυ σα συ μβασή δεν υπόδιαιρει ται σε τμή ματα και ανατι θεται ως ενιαι ό συ νόλό για 
τόν λό γό ό τι ει ναι ενιαι ό και αναπό σπαστό τμή μα τής Υπήρεσι ας Γραμμή ς Μακεδόνι ας 
Θρα κής και συγκεκριμε να τόυ Τμή ματός Γραμμή ς Θεσσαλόνι κής.  
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
Τό ε ργό πόυ αναφε ρεται στό θε μα θα εκτελεστει   στόυς Νόμόυ ς:  Στους Νομούς Θεσσαλονίκης 
(Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού και Δήμος 
Δέλτα) και Ημαθίας, εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής 
Θεσσαλονίκης.    
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Οι εργασι ες τόυ ε ργόυ τόυ θε ματός αφόρόυ ν:  
 
α) Ως επι  τό πλει στόν σιδήρόδρόμικε ς εργασι ες για τήν αντικατα στασή των φθαρμε νων ελαστικω ν 
υπόθεμα των τής σιδήρόδρόμική ς γραμμή ς στις περιόχε ς δικαιόδόσι ας των τμήμα των συντή ρήσής 
γραμμή ς Θεσσαλόνι κής και συγκεκριμε να από  τήν χ.θ. -0+708 (ΤΧ5) ε ως χ.θ. 4+464 (ΤΧ1) τής γρ. Θ-
ΑμΘ εντό ς των όρι ων δικαιόδόσι ας τόυ Τμή ματός Συντή ρήσής Γραμμή ς Θεσσαλόνι κής και από  χ.θ. 
0+000 (ΤΧ1) ε ως τήν ε ξόδό τόυ Σ.Σ. Πλατε ως χ.θ. 37+591 (481+314 γρ. Π-Π) γρ. Θ-Φ, εντό ς των όρι ων 
δικαιόδόσι ας τόυ τμή ματός Συντή ρήσής Γραμμή ς Θεσσαλόνι κής στόυς νόμόυ ς Θεσσαλόνι κής και 
Ημαθι ας. 
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β) Τήν πρόμή θεια των πρός αντικατα στασή ελαστικω ν υπόθεμα των σε όλό σωμόυς πρόεντεταγμε νόυς 
στρωτή ρες τυ πόυ Β70 και σε ξυ λινόυς στρωτή ρες, με σιδ/χιες UIC54 και UIC 60.   
 
Αναλυτικα  όι εργασι ες παρόυσια ζόνται στήν Τεχνική  Περιγραφή  
 

Οι παραπα νω εργασι ες εντα σσόνται στή κατήγόρι α ε ργων :  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ («ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
  
Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δήμόπρατόυ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 337 ν. 4412/2016. Δυνατό τήτα μεταβόλή ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των 
α ρθρων 33744  και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρε πεται ή χρή σή των «επι  ε λασσόν» δαπανω ν με τόυς ακό λόυθόυς ό ρόυς και περιόρισμόυ ς: 

 Δεν τρόπόπόιει ται τό «βασικό  σχε διό» τής πρόκή ρυξής, όυ τε όι πρόδιαγραφε ς τόυ ε ργόυ, ό πως 
περιγρα φόνται στα συμβατικα  τευ χή, όυ τε καταργει ται όμα δα εργασιω ν τής αρχική ς συ μβασής.  

 Δεν θι γεται ή πλήρό τήτα, πόιό τήτα και λειτόυργικό τήτα τόυ ε ργόυ.  

 Δεν χρήσιμόπόιει ται για τήν πλήρωμή  νε ων εργασιω ν πόυ δεν υπή ρχαν στήν αρχική  συ μβασή.  

 Δεν υπερβαι νει ή δαπα νή αυτή , κατα  τόν τελικό  εγκεκριμε νό Ανακεφαλαιωτικό  Πι νακα Εργασιω ν 
τόυ ε ργόυ, πόσόστό  ει κόσι τόις εκατό  (20%) τής συμβατική ς δαπα νής όμα δας εργασιω ν τόυ ε ργόυ 
όυ τε, αθρόιστικα , πόσόστό  δε κα τόις εκατό  (10%) τής δαπα νής τής αρχική ς αξι ας συ μβασής χωρι ς 
Φ.Π.Α., αναθεω ρήσή τιμω ν και απρό βλεπτες δαπα νες. Στήν αθρόιστική  αυτή  ανακεφαλαι ωσή 
λαμβα νόνται υπό ψή μό νό όι μεταφόρε ς δαπα νής από  μι α όμα δα εργασιω ν σε α λλή. 
Τα πόσα  πόυ εξόικόνόμόυ νται, εφό σόν υπερβαι νόυν τα ανωτε ρω ό ρια (20% ή  και 10%), μειω νόυν 
ισό πόσα τή δαπα νή τής αξι ας συ μβασής χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες δαπα νες. 
Για τή χρή σή των «επι  ε λασσόν δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε περι πτωσή ή συ μφωνή γνω μή τόυ 
Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ, υ στερα από  εισή γήσή τόυ φόρε α υλόπόι ήσής. 
Ο πρόυ πόλόγισμό ς των ε ργων στα όπόι α εφαρμό ζεται ή παρα γραφός αυτή  αναλυ εται σε όμα δες 
εργασιω ν, όι όπόι ες συντι θενται από  εργασι ες πόυ υπα γόνται σε ενιαι α υπόσυ νόλα τόυ τεχνικόυ  
αντικειμε νόυ των ε ργων, ε χόυν παρό μόιό τρό πό κατασκευή ς και επιδε χόνται τό ι διό πόσόστό  
ε κπτωσής στις τιμε ς μόνα δας τόυς. Με από φασή τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, ή 
όπόι α μετα  τήν ε κδόσή  τής θα ε χει εφαρμόγή  σε ό λα τα ως α νω ε ργα, πρόσδιόρι ζόνται όι όμα δες 
εργασιω ν ανα  κατήγόρι α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από  τήν ήμε ρα 
υπόγραφή ς τής συ μβασής45.  
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμήματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με τήν «ανόικτή  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

264 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ αυτόυ . 
  
13.2 Η όικόνόμική  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει  και υπόβλήθει  συ μφωνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . 46 
  

13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.47 





Α.Δ. 1945  18 

 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής.  
 
 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
 
15.1 Για τήν συμμετόχή  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται ή κατα θεσή από  τόυς συμμετε χόντες 

όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ α ρθρόυ 302  τόυ ν. 4412/2016, 
εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των 54.000,00  ευρώ. 48 

 Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει 
και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νωσή. 

  
15.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα 

στόιχει α :  
 α) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής,  
 β) τόν εκδό τή,  
 γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ «Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται,  
 δ) τόν αριθμό  τής εγγυ ήσής,  
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή,  
 στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θε με λός τής ε νωσής),  

 ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε 
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ό τι σε 
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, τό πόσό  τής κατα πτωσής υπό κειται στό εκα στότε 
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ,  

 ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν,  

 θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή  τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,  
 ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ωσής από  τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό  τής 

εγγυ ήσής όλικα  ή  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα  από  απλή  ε γγραφή ειδόπόι ήσή 
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται, 
 

 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα  τή 

λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι με χρι  21-
07-2021, α λλως ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Ο αναθε των φόρε ας μπόρει , πριν τή λή ξή 
τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόν πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τή λή ξή τόυς, τή 
δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς. 

 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα  από  γνω μή τόυ 

Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ κατα  τή δια ρκεια 
ισχυ ός αυτή ς και στις περιπτω σεις τόυ α ρθρόυ 4.2 τής παρόυ σας. 
Η ε νστασή τόυ αναδό χόυ κατα  τής απόφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ πόσόυ  
τής εγγυή σεως. 
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15.5  Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής  
 καλή ς εκτε λεσής. 

   Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 302 τόυ ν. 4412/2016 .  

 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)49 
 
 
16.1 Δεν50  πρόβλε πεται ή χόρή γήσή πρόκαταβόλή ς στόν Ανα δόχό.51 
 
16.2 Δεν πρόβλε πεται  ή πλήρωμή  πριμ στήν παρόυ σα συ μβασή. 

 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1  Για τήν υπόγραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα 

με τό α ρθρό 302 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  

τής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν ή  κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει στήν περι πτωσή παρα βασής των ό ρων τής συ μβασής, 

ό πως αυτή  ειδικό τερα όρι ζει. 

Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα  τό α ρθρό 337 ν. 4412/2016, ή όπόι α 

συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός να καταθε σει πριν 

τήν τρόπόπόι ήσή, συμπλήρωματική  εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  

τόυ πόσόυ  τής αυ ξήσής χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμόγή  

ό λων των ό ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τόυ αναθε τόντα φόρε α ή  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 

ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με αιτιόλόγήμε νή από φασή 

τόυ Πρόι σταμε νόυ τής Διευθυ νόυσας Υπήρεσι ας, ιδι ως μετα  τήν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτωσής 

τόυ αναδό χόυ. Η ε νστασή τόυ αναδό χόυ κατα  τής απόφα σεως δεν αναστε λλει τήν ει σπραξή τόυ 

πόσόυ  τής εγγυή σεως. 

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν 

παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σχετική ς συ μβασής.  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτει ται.52 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ή  
χρήματόδότικα  ιδρυ ματα ή  ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα  τήν ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και 
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή- με λή 
τής Ενωσής ή  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν, 
συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων , 
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με παρακατα θεσή σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  πόσόυ .  53   

Αν συσταθει  παρακαταθή κή με γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό 
Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα τόκόμερι δια ή  μερι σματα πόυ λή γόυν κατα  τή δια ρκεια τής 
εγγυ ήσής επιστρε φόνται μετα  τή λή ξή τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό  φόρε α.  
 
17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  τόυ αναδό χόυ από  ε να ή  περισσό τερόυς 

εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.   

Εα ν ή εγγυ ήσή εκδόθει  από  αλλόδαπό  πιστωτικό  ι δρυμα μπόρει  να συνταχθει  σε μι α από  τις επι σήμες 
γλω σσες τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αλλα  θα συνόδευ εται απαραι τήτα από  μετα φρασή στήν ελλήνική  
γλω σσα, συ μφωνα και με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 6.3. τής παρόυ σας. 
 
Ο αναθε των φόρε ας επικόινωνει  με τόυς φόρει ς πόυ φε ρόνται να ε χόυν εκδω σει τις εγγυήτικε ς 
επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς54.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών55 ορίζεται η 21-09-
2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 25-09-
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:0056 

 

Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας ή  για τεχνικόυ ς λό γόυς δεν διενεργήθει  ή απόσφρα γισή κατα  τήν 

όρισθει σα ήμε ρα ή  αν με χρι τή με ρα αυτή  δεν ε χει υπόβλήθει  καμι α πρόσφόρα , ή απόσφρα γισή και ή 

καταλήκτική  ήμερόμήνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδή πότε α λλή ήμε ρα, με από φασή τόυ 

αναθε τόντός φόρε α. Η από φασή αυτή  κόινόπόιει ται  στόυς πρόσφε ρόντες, με σω τής 

λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”,  πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερόμήνι α,  

και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελι δα τόυ αναθε τόντός φόρε α καθω ς και στόν ειδικό , δήμό σια 

πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν 

και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή  δεν υπόβλήθόυ ν 

πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α ήμερόμήνι α, εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των 

δυ ό πρόήγόυ μενων εδαφι ων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε υπόβαλλό μενή πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τή δια ταξή τόυ 

α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στήμα εννέα (9) μηνών57, από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής 

πρόθεσμι ας υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. 

Ο αναθε των φόρε ας μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής 
συμμετόχή ς. 
 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1.    Η πρόκή ρυξή συ μβασής 58 και ή παρόυ σα Διακή ρυξή δήμόσιευ θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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(ΑΔΑΜ:……………………) 

2. Η Διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστόσελι δα τόυ αναθε τόντός φόρε α (www.OSE.gr), , συ μφωνα 
με τό α ρθρό 2 τής παρόυ σας. 
3. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό  Τυ πό59, συ μφωνα με τό 
α ρθρό 296 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξόδα των εκ τής κει μενής νόμόθεσι ας απαραι τήτων δήμόσιευ σεων τής πρόκή ρυξής τής 

δήμόπρασι ας στήν όπόι α αναδει χθήκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν πρω τό 

λόγαριασμό  πλήρωμή ς τόυ ε ργόυ.  Τα ε ξόδα δήμόσιευ σεων των τυχό ν πρόήγόυ μενων διαγωνισμω ν για 

τήν ανα θεσή τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα ε ξόδα των μή απαραι τήτων εκ τόυ νό μόυ δήμόσιευ σεων 

βαρυ νόυν τήν αναθε των φόρε α και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ ε ργόυ. 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης60 
 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβασή ανατι θεται βα σει τόυ κριτήρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 τής παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τή συμμετόχή  βα σει τής παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας και πλήρόι  τα 
κριτή ρια επιλόγή ς των παρ. Β, Γ,  Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21.1 Δικαι ωμα συμμετόχή ς ε χόυν φυσικα  ή  νόμικα  πρό σωπα, ή  ενω σεις αυτω ν61 πόυ 
δραστήριόπόιόυ νται στήν κατήγόρι α  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ,και πόυ ει ναι εγκατεστήμε να σε: 
α) σε κρα τός-με λός τής Ένωσής, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή δήμό σια 
συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ σχετικόυ  με τήν 
Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και  
δ) σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρόυ σας παραγρα φόυ και ε χόυν 
συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων 
συμβα σεων. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσής.62 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3, 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 
254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβλήθόυ ν συγκεκριμε νή νόμική  μόρφή  για τήν υπόβόλή  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτωσή πόυ ή ε νωσή αναδειχθει  ανα δόχός ή νόμική  τής μόρφή  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται ή υ παρξή ενό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μήτρω όυ για τήν ε νωσή (πχ 
κόινόπραξι α). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
 

Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς.  

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ισχυ όυν τα εξή ς : 

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

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

Η πλή ρωσή των απαιτή σεων τόυ α ρθρόυ 22.Δ(β) πρε πει να ικανόπόιει ται για τόυλα χιστόν ε να με λός 
τής ε νωσής. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων αποκλείεται από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι α συ ναψής συ μβασής, εφό σόν 
συντρε χει στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό) ή  σε ε να από  
τα με λή τόυ (αν πρό κειται περι  ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων) ε νας από  τόυς λό γόυς των παρακα τω 
περιπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ  αμετα κλήτή63 καταδικαστική  από φασή για ε ναν από  τόυς 
ακό λόυθόυς λό γόυς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 τής από φασής-πλαι σιό 
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2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 24ής Οκτωβρι όυ 2008, για τήν καταπόλε μήσή τόυ όργανωμε νόυ 
εγκλή ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής συ μβασής περι  τής καταπόλε μήσής τής διαφθόρα ς στήν 
όπόι α ενε χόνται υπα λλήλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότή των ή  των κρατω ν-μελω ν τής Ένωσής (ΕΕ C 195 
τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα γραφό 1 τόυ α ρθρόυ 2 τής από φασής-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ 
Συμβόυλι όυ τής 22ας Ιόυλι όυ 2003, για τήν καταπόλε μήσή τής δωρόδόκι ας στόν ιδιωτικό  τόμε α (ΕΕ L 
192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στήν κει μενή νόμόθεσι α ή  στό εθνικό  δι καιό τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, 

γ) απάτη, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 1 τής συ μβασής σχετικα  με τήν πρόστασι α των όικόνόμικω ν 
συμφερό ντων των Ευρωπαι κω ν Κόινότή των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόι α κυρω θήκε με τό 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 1 και 3 τής από φασής-πλαι σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 
13ής Ιόυνι όυ 2002, για τήν καταπόλε μήσή τής τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή  ήθική  
αυτόυργι α ή  συνε ργεια ή  από πειρα δια πραξής εγκλή ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 4 αυτή ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, 
ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 τής Οδήγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ τής 26ής Οκτωβρι όυ 2005, σχετικα  με τήν πρό λήψή τής χρήσιμόπόι ήσής τόυ 
χρήματόπιστωτικόυ  συστή ματός για τή νόμιμόπόι ήσή εσό δων από  παρα νόμες δραστήριό τήτες και τή 
χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόι α ενσωματω θήκε στήν 
εθνική  νόμόθεσι α με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 τής 
Οδήγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Απριλι όυ 2011, για 
τήν πρό λήψή και τήν καταπόλε μήσή τής εμπόρι ας ανθρω πων και για τήν πρόστασι α των θυμα των τής, 
καθω ς και για τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 
τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόι α ενσωματω θήκε στήν εθνική  νόμόθεσι α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σής ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ εκδό θήκε τελεσι δική 
καταδικαστική  από φασή ει ναι με λός τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ εν λό γω 
όικόνόμικόυ  φόρε α ή  ε χει εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ σε αυτό . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόυχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρε ωσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ, αφόρα  κατ’ 
ελα χιστόν τόυς διαχειριστε ς. 

Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), ή υπόχρε ωσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ  αφόρα  κατ’ 
ελα χιστόν τόν Διευθυ νόντα Συ μβόυλό, καθω ς και ό λα τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ. 

Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, ή εν λό γω υπόχρε ωσή αφόρα  τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  
Συμβόυλι όυ64. 

22.A.2 Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής και αυτό  ε χει διαπιστωθει  από  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ή  τήν 
εθνική  νόμόθεσι α ή /και ό αναθε των φόρε ας μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ό 
πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν 
κόινωνική ς ασφα λισής. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ 
πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν, τό σό τήν κυ ρια, ό σό και τήν επικόυρική  
ασφα λισή. 
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Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπλήρω σει τις υπόχρεω σεις τόυ, ει τε καταβα λλόντας τόυς 
φό ρόυς ή  τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωσή, 
των δεδόυλευμε νων τό κων ή  των πρόστι μων, ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για τήν 
καταβόλή  τόυς. 

22.Α.2α  Ο αναθε των φόρε ας γνωρι ζει ή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ε χόυν επιβλήθει  
σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, με σα σε χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α 
λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός 
Επιθεω ρήσής Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νόμόθεσι ας πόυ χαρακτήρι ζόνται, συ μφωνα με 
τήν υπόυργική  από φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως εκα στότε ισχυ ει, ως «υψήλή ς» ή  «πόλυ  
υψήλή ς» σόβαρό τήτας, όι όπόι ες πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  τρεις (3) διενεργήθε ντες ελε γχόυς, ή  ββ) 
δυ ό (2) πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια ελεγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός Επιθεω ρήσής 
Εργασι ας για παραβα σεις τής εργατική ς νόμόθεσι ας πόυ αφόρόυ ν τήν αδή λωτή εργασι α, όι όπόι ες 
πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  δυ ό (2) διενεργήθε ντες ελε γχόυς.  
Οι υπό  αα΄ και ββ΄ κυρω σεις πρε πει να ε χόυν απόκτή σει τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ 65. 

22.A.3  α) Δεν προβλέπεται 66  

β) Δεν προβλέπεται 67 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:68 

(α) ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 253  τόυ ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτω χευσή ή  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής ή  ειδική ς 
εκκαθα ρισής ή  τελει  υπό  αναγκαστική  διαχει ρισή από  εκκαθαριστή  ή  από  τό δικαστή ριό ή  ε χει υπαχθει  
σε διαδικασι α πτωχευτικόυ  συμβιβασμόυ  ή  ε χει αναστει λει τις επιχειρήματικε ς τόυ δραστήριό τήτες ή  
εα ν βρι σκεται σε όπόιαδή πότε ανα λόγή κατα στασή πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, 
πρόβλεπό μενή σε εθνικε ς διατα ξεις νό μόυ. Ο αναθε των φόρε ας μπόρει  να μήν απόκλει ει ε ναν 
όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στήν παραπα νω 
περι πτωσή, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ό αναθε των φόρε ας ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω φόρε ας ει ναι σε 
θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νόντας υπό ψή τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα με τρα για τή 
συνε χισή τής επιχειρήματική ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),  

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

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

(ε) εα ν μι α κατα στασή στρε βλωσής τόυ ανταγωνισμόυ  από  τήν πρό τερή συμμετόχή  των όικόνόμικω ν 
φόρε ων κατα  τήν πρόετόιμασι α τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 48 
τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρή  ή  επαναλαμβανό μενή πλήμμε λεια κατα  τήν 
εκτε λεσή όυσιω δόυς απαι τήσής στό πλαι σιό πρόήγόυ μενής δήμό σιας συ μβασής, πρόήγόυ μενής 
συ μβασής με αναθε τόντα φόρε α ή  πρόήγόυ μενής συ μβασής παραχω ρήσής πόυ ει χε ως απότε λεσμα 
τήν πρό ωρή καταγγελι α τής πρόήγόυ μενής συ μβασής, απόζήμιω σεις ή  α λλες παρό μόιες κυρω σεις,  

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός σόβαρω ν ψευδω ν δήλω σεων κατα  τήν παρόχή  των 
πλήρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για τήν εξακρι βωσή τής απόυσι ας των λό γων απόκλεισμόυ  ή  τήν 
πλή ρωσή των κριτήρι ων επιλόγή ς, ε χει απόκρυ ψει τις πλήρόφόρι ες αυτε ς ή  δεν ει ναι σε θε σή να 
πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγήτικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγή  τόυ α ρθρόυ 23 τής παρόυ σας,  

(ή) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρήσε να επήρεα σει με αθε μιτό τρό πό τή διαδικασι α λή ψής 
απόφα σεων τόυ αναθε τόντός φόρε α, να απόκτή σει εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
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απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτήμα στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανήτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να επήρεα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλεισμό , τήν επιλόγή  ή  τήν ανα θεσή, 

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

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγή ς τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 69 

22.Α.6. Ο αναθε των φόρε ας απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή 
δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς βρι σκεται λό γω πρα ξεων 
ή  παραλει ψεων αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τή διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτω σεις των 
πρόήγόυ μενων παραγρα φων.  

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

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.70 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται στις 
παραγρα φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.471  μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α πρόκειμε νόυ να απόδει ξει 
ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν τήν αξιόπιστι α τόυ, παρό τι συντρε χει ό σχετικό ς 
λό γός απόκλεισμόυ . Εα ν τα στόιχει α κριθόυ ν επαρκή , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται 
από  τή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. Τα με τρα πόυ λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς 
αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτήσή με τή σόβαρό τήτα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ πόινικόυ  
αδική ματός ή  τόυ παραπτω ματός. Αν τα με τρα κριθόυ ν ανεπαρκή , γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  
φόρε α τό σκεπτικό  τής από φασής αυτή ς. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , με τελεσι δική 
από φασή, από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχω ρήσής δεν μπόρει  
να κα νει χρή σή τής ανωτε ρω δυνατό τήτας κατα  τήν περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται στήν εν 
λό γω από φασή στό κρα τός - με λός στό όπόι ό ισχυ ει ή από φασή. 

22.Α.8. Η από φασή για τήν διαπι στωσή τής επα ρκειας ή  μή των επανόρθωτικω ν με τρων κατα  τήν 
πρόήγόυ μενή παρα γραφό εκδι δεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ τόυ ε χει επιβλήθει , με τήν κόινή  υπόυργική  από φασή τόυ α ρθρόυ 74 
τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή  τόυ απόκλεισμόυ  απόκλει εται αυτόδι καια και από  τήν παρόυ σα διαδικασι α 
συ ναψής δήμό σιας συ μβασής. 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Ε)72 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, απαιτει ται  όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό πόυ τήρει ται στό 
κρα τός εγκατα στασή ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μήτρω ό Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στήν κατήγόρι α ε ργόυ 
τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας73 ό πως αυτό  ισχυ ει κατα  τα αναλυτικα  όριζό μενα στό Π.Δ. 71/2019, ιδι ως 
κατα  τή μεταβατική  περι όδό εφαρμόγή ς τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων 
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), α ρθρό 65 τόυ Π.Δ. 71/2019 ή  να ει ναι εγγεγραμμε νόι στήν ζήτόυ μενή κατήγόρι α ε ργόυ 
τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε μετα  τήν πλή ρή εφαρμόγή  τόυ. Οι πρόσφε ρόντες πόυ 
ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα 
Μήτρω α τόυ παραρτή ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια74 





Α.Δ. 1945  26 

Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μεμονωμένος προσφέρων απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστο: 

i. Να διαθε τει ι δια Κεφα λαια ό πως όρι ζόνται στήν παρ.13α τόυ α ρθρόυ 51 τόυ Π.Δ 71/2019 
ελα χιστόυ υ ψόυς 375.000,00 €.  

ii. Να διαθε τει πα για στόιχει α, ό πως όρι ζόνται στήν παρ. 13β τόυ α ρθρόυ 51 τόυ Π.Δ 71/2019  
ελα χιστόυ υ ψόυς 125.000,00 €. 

iii. Να διαθε τει ελα χιστό κυ κλό εργασιω ν ό πως όρι ζεται στήν παρ. 13γ τόυ α ρθρόυ 51 τόυ Π.Δ 
71/2019  τελευται ας τριετι ας υ ψόυς 750.000,00 €. 

Οι ανωτε ρω ελα χιστες απαιτή σεις θα πρε πει να ει ναι συ μφωνες με τα όριζό μενα  στό α ρθρό 51 τόυ 
Π.Δ. 71/2019, ό πως ισχυ ει σή μερα.  

Στήν περι πτωσή πόυ ό πρόσφε ρων απότελει  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 76, παρ. 3, σήμει ό (β) τόυ Ν. 
4412/2016, ό πως ε χει τρόπόπόιήθει  και ισχυ ει.  

Ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.Ε.Π. ή  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. , δεν θα 
πρε πει να υπερβαι νόυν τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν 
συμβα σεων, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως 
τρόπόπόιή θήκαν με τό α ρθρό 107 τόυ Ν. 4199/2013 και τό α ρθρό 64 τόυ Π.Δ. 71/2019 και ισχυ όυν 
σή μερα. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα75 

(α)  

Για κα θε όικόνόμικό  φόρε α πόυ συμμετε χει ως μεμόνωμε νός πρόσφε ρων απαιτει ται για τήν κατήγόρι α 
ε ργων ΟΔΟΠΟΙΙ ΑΣ στήν όπόι α υπα γεται τό ε ργό, κατ’ελα χιστόν στελε χωσή με ε ναν (1) τεχνικό  
Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμι δας και ε ναν (1) τεχνικό  Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμι δας τής αντι στόιχής κατήγόρι ας. 
Εναλλακτικα  μπόρει  να αντικατασταθει  ό ε νας (1) τεχνικό ς Μ.Ε.Κ Δ’ βαθμι δας με δυ ό τεχνικόυ ς 
Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμι δας  και ό ε νας εκ των δυ ό τεχνικω ν Γ’ βαθμι δας με δυ ό τεχνικόυ ς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμι δας 
τής αντι στόιχής κατήγόρι ας, συ μφωνα με τό α ρθρό 52 παρ.4 τόυ Π.Δ. 71/2019.  

        Επι σής θα πρε πει να διαθε τόυν ελα χιστή εμπειρι α σε ευρω  στήν ζήτόυ μενή κατήγόρι α ε ργων   
υ ψόυς 312.000,00 €, τα όπόι α ε ργα να ε χόυν εκτελεστει  κατα  τήν τελευταια  πενταετι α, συ μφωνα 
με τό α ρθρό 53 τόυ Π.Δ. 71/2019. 

   Στήν περι πτωσή πόυ ό πρόσφε ρων απότελει  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 76, παρ. 3, σήμει ό (β) τόυ Ν. 
4412/2016, ό πως ε χει τρόπόπόιήθει  και ισχυ ει. 

 (β) Οι εργασι ες τόυ ε ργόυ τόυ θε ματός αφόρόυ ν ως επι  τό πλει στόν σιδήρόδρόμικε ς  εργασι ες 
για τή συντή ρήσή τής σιδήρόδρόμική ς γραμμή ς και εμπεριε χόυν πέραν των συνήθων 
εργασιών: 

 Λυ σιμό-ανυ ψωσή-δε σιμό γραμμή ς ΣΣΣ και επιπλε όν σπόραδική  αντικατα στασή 
σιδήρότρόχιω ν και στρωτή ρων, εφό σόν πρόκυ ψει από  τόν επι  τό πόυ ε λεγχό 

 Απελευθε ρωσή τα σεων γραμμή ς 
 Αλόυμινόθερμικε ς συγκόλλή σεις 

Για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ απαιτει ται σιδηροδρομική εμπειρία για κα θε μεμόνωμε νή εργόλήπτική  
επιχει ρήσή και για ε να τόυλα χιστόν με λός εκ των συμμετεχόυσω ν σε ε νωσή εργόλήπτικω ν 
επιχειρή σεων πόυ περιλαμβα νει  κατ’ ελα χιστόν: 

1. Απαιτόυ μενή εκτε λεσή των εξή ς εργασιω ν: 
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1.1. Συναρμόλό γήσή γραμμή ς ΣΣΣ76  

1.2. Συγκό λλήσή γραμμή ς ΣΣΣ 

1.3. Απελευθε ρωσή τα σεων  

2. Ελα χιστό μή κός εκτε λεσής εργασιω ν: 2 km γραμμή ς (θ’ αναφερθόυ ν τα 
τμή ματα γραμμή ς στα όπόι α 
εκτελε σθήκαν όι εργασι ες) 

3. Χρόνική  περι όδός εκτε λεσής εργασιω ν: Ολόκλή ρωσή ε ως 15 ε τή πριν τήν 
ήμερόμήνι α δήμόπρα τήσής77 

 
 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πρότυπα 
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία78 

Οι συμμετε χόυσες εταιρι ες θα πρε πει να διαθε τόυν επι  πόινή  απόκλεισμόυ , τα κα τωθι διεθνή  πρό τυπα, 
με συνα φεια ως πρός τό αντικει μενό τής παρόυ σας Διακή ρυξής: 

 Τό διεθνε ς πρό τυπό ISO 9001: 2015 “Συ στήμα Διαχει ρισής Πόιό τήτας” 

 Τό διεθνε ς πρό τυπό ISO 14001: 2015 “Συ στήμα Περιβαλλόντική ς Διαχει ρισής” 

 Τό διεθνε ς πρό τυπό ΕΛΟΤ1801:2008/OHSAS 18001:2007 “Συ στήμα Διαχει ρισής Υγει ας & 
Ασφα λειας στήν Εργασι α” ή  τό νε ό διεθνε ς πρό τυπό ISO 45001:2018  “Συστή ματα διαχει ρισής 
για τήν υγει α και ασφα λεια στήν εργασι α — Απαιτή σεις και όδήγι ες εφαρμόγή ς” 

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

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στήρι ζεται στις 
ικανό τήτες α λλων φόρε ων, ασχε τως τής νόμική ς φυ σής των δεσμω ν τόυ με αυτόυ ς. 

Ο αναθε των φόρε ας ελε γχει, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, στις 
ικανό τήτες των όπόι ων πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρων, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς 
και εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή. Όσόν αφόρα  τα 
κριτή ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόυ όρι ζόνται 
στήν περι πτωσή στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α ν. 4412/2016 ή  με τήν 
σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται στις ικανό τήτες α λλων 
φόρε ων μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για τις όπόι ες απαιτόυ νται 
όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ 
σχετι ζόνται με τήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 
φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόι79  για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή ε νωσή μπόρει  να στήρι ζεται στις ικανό τήτες των 
συμμετεχό ντων στήν ε νωσή ή  α λλων φόρε ων (για τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και 
χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα).
  

 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής80 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ) τόυ α ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό απότελει  ενήμερωμε νή 
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υπευ θυνή δή λωσή, με τις συνε πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός 
αντικατα στασή των πιστόπόιήτικω ν πόυ εκδι δόυν δήμό σιες αρχε ς ή  τρι τα με ρή, επιβεβαιω νόντας ό τι 
ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πλήρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 

α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, 

β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς τα όπόι α ε χόυν καθόριστει , συ μφωνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε τής 
παρόυ σας. 

 
Σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, μπόρει  να ζήτήθει  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να δικαιόλόγήτικα  τής επό μενής παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 
 
Τό ΤΕΥΔ μπόρει  να υπόγρα φεται ε ως δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς 
των πρόσφόρω ν81. 
 

 
Κατα  τήν υπόβόλή  τόυ ΤΕΥΔ, ει ναι δυνατή , με μό νή τήν υπόγραφή  τόυ κατα  περι πτωσή εκπρόσω πόυ 
τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ή πρόκαταρκτική  από δειξή των λό γων απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό 
α ρθρό 22.Α.1 τής παρόυ σας, για τό συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ ει ναι με λή τόυ διόικήτικόυ , 
διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ ή  ε χόυν εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ 
σε αυτό ν 82. 
 
Ως εκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για τήν εφαρμόγή  τόυ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  ή  τό πρακτικό  εκπρόσω πήσή ς τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς ή  τό αρμόδι ως εξόυσιόδότήμε νό φυσικό  πρό σωπό να 
εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για διαδικασι ες συ ναψής συμβα σεων ή  για τή συγκεκριμε νή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής83. 
 
Στήν περι πτωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες ενό ς ή  περισσό τερων 
φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ τό δικό  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  κα θε φόρε α στις ικανό τήτες τόυ 
όπόι όυ στήρι ζεται 
 

 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Τό δικαι ωμα συμμετόχή ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς, ό πως όρι στήκαν στα α ρθρα 21 και 
22 τής παρόυ σας, κρι νόνται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, 
συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυ σας.  
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν στήρι ζεται στις ικανό τήτες 
α λλων φόρε ων, συ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ σας, όι φόρει ς στήν ικανό τήτα των όπόι ων 
στήρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν, υπόχρεόυ νται στήν υπόβόλή  των 
δικαιόλόγήτικω ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής 
παρόυ σας και ό τι πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς κατα  περι πτωσή (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας υπόχρεόυ ται να αντικαταστή σει ε ναν φόρε α στήν ικανό τήτα τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται, εφό σόν ό τελευται ός δεν πλήρόι  τό σχετικό  κριτή ριό επιλόγή ς ή  για τόν όπόι ό συντρε χόυν 
λό γόι απόκλεισμόυ  των παραγρα φων 1, 2, 2α και 484  τόυ α ρθρόυ 22 Α. 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγήτικα  ή  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
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αν και στό με τρό πόυ ό αναθε των φόρε ας ε χει τή δυνατό τήτα να λαμβα νει τα πιστόπόιήτικα  ή  τις 
συναφει ς πλήρόφόρι ες απευθει ας με σω πρό σβασής σε εθνική  βα σή δεδόμε νων σε όπόιόδή πότε κρα τός 
- με λός τής Ένωσής, ή όπόι α διατι θεται δωρεα ν, ό πως εθνικό  μήτρω ό συμβα σεων, εικόνικό  φα κελό 
επιχει ρήσής, ήλεκτρόνικό  συ στήμα απόθή κευσής εγγρα φων ή  συ στήμα πρόεπιλόγή ς. Η δή λωσή για τήν 
πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής 
(ΤΕΥΔ). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγήτικα , ό ταν ό αναθε των φόρε ας πόυ 
ε χει αναθε σει τή συ μβασή διαθε τει ή δή τα δικαιόλόγήτικα  αυτα . 
 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ως 23.10 τής παρόυ σας, υπόβα λλόνται, συ μφωνα με 
τις διατα ξεις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα απόδεικτικα  τα όπόι α απότελόυ ν ιδιωτικα  ε γγραφα, 
μπόρει  να γι νόνται απόδεκτα  και σε απλή  φωτότυπι α, εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή 
στήν όπόι α βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τόυς85. 
 
Επισήμαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιω σεις πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα Διακή ρυξή, εφό σόν ε χόυν 
συνταχθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς,  
• όι υπευ θυνες δήλω σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής πρό σκλήσής 
για τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν86.  Σήμειω νεται ό τι δεν απαιτει ται θεω ρήσή τόυ γνήσι όυ τής 
υπόγραφή ς τόυς . 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 

Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής από  τόν αναθε τόντα φόρε α, 
υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγήτικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 τής παρόυ σας87: 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
υπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγήτικα :  

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: από σπασμα τόυ πόινικόυ  μήτρω όυ ή , 
ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ εκδι δεται από  αρμό δια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ 
κρα τόυς-με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ό εν λό γω 
όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πλήρόυ νται αυτε ς όι πρόυ πόθε σεις, πόυ να ε χει 
εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ88 Η υπόχρε ωσή πρόσκό μισής τόυ ως α νω 
απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελευται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  τής παραγρα φόυ Α.1 τόυ 
α ρθρόυ 22.  

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: 
πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, περι  τόυ ό τι 
ε χόυν εκπλήρωθει  όι υπόχρεω σεις τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων 
(φόρόλόγική  ενήμερό τήτα) και στήν καταβόλή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής (ασφαλιστική  
ενήμερό τήτα)89 συ μφωνα με τήν ισχυ όυσα νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασής ή  τήν ελλήνική  
νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να ει ναι εν ισχυ  κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τόυ, α λλως, στήν περι πτωσή πόυ 
δεν αναφε ρεται σε αυτό  χρό νός ισχυ ός, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  
τόυ90.  

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγήτικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι  

- φόρόλόγική  ενήμερό τήτα πόυ εκδι δεται από  τό Υπόυργει ό Οικόνόμικω ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ.) για τόν 
όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα δήμό σια ε ργα πόυ ει ναι σε 
εξε λιξή91. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνή92 δή λωσή περι  τόυ ό τι δεν ε χόυν 
υπόχρε ωσή καταβόλή ς φό ρων στήν Ελλα δα. Σε περι πτωσή πόυ ε χόυν τε τόια υπόχρε ωσή θα 
υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  τής όικει ας Δ.Ο.Υ. 





Α.Δ. 1945  30 

- ασφαλιστική  ενήμερό τήτα πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό ασφαλιστικό  φόρε α. Η ασφαλιστική  
ενήμερό τήτα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υπόχρεω σεις τόυ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόυ  φόρε α α) ως 
φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας, β) για ε ργα πόυ 
εκτελει  μό νός τόυ ή  σε κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χή τόυ πόυ ε χόυν υπόχρε ωσή ασφα λισής 
στό ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν απόδεικτικό  
ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας (κυ ριας και επικόυρική ς ασφα λισής) για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή 
εξαρτήμε νής εργασι ας (ΤΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμε νόυς – με λή τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό  πρόσωπικό ). 
Δεν απότελόυ ν από δειξή ενήμερό τήτας τής πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, απόδεικτικα  ασφαλιστική ς 
ενήμερό τήτας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό τής εταιρι ας ως εται ρόι. Οι 
αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δεν υπόβα λόυν τα α νω απόδεικτικα , 
υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή περι  τόυ ό τι δεν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό όπόι ό υπα ρχει 
υπόχρε ωσή ασφα λισής σε ήμεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν τε τόιό πρόσωπικό , 
πρε πει να υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας. 

-   υπευ θυνή δή λωσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ  για τήν αθε τήσή των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  
φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  από  τή Διευ θυνσή Πρόγραμματισμόυ  
και Συντόνισμόυ  τής Επιθεω ρήσής Εργασιακω ν Σχε σεων, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν 
από  τήν υπόβόλή  τόυ93, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτόυν όι πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ πόυ ε χόυν εκδόθει  
σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α σε χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής 
τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς.  

Με χρι να καταστει  εφικτή  ή ε κδόσή τόυ ανωτε ρω πιστόπόιήτικόυ , υπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, χωρι ς να απαιτει ται επι σήμή δή λωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετικα  με τήν ε κδόσή τόυ 
πιστόπόιήτικόυ  94. 
 

(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2295: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια 
δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) 
μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ96 . Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκαταστήμε νόι ή  εκτελόυ ν 
ε ργα στήν Ελλα δα τό πιστόπόιήτικό  ό τι δεν τελόυ ν υπό  πτω χευσή, , πτωχευτικό  συμβιβασμό , 
αναγκαστική  διαχει ρισή, δεν ε χόυν υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής εκδι δεται από  τό αρμό διό 
πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. Τό πιστόπόιήτικό   ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  
υπό  εκκαθα ρισή με δικαστική  από φασή εκδι δεται από  τό όικει ό Πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, τό δε πιστόπόιήτικό  ό τι δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με από φασή των εται ρων 
εκδι δεται από  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε φόρα  ισχυ όυν. Ειδικά ή μή 
αναστόλή των επιχειρήματικών δραστήριότήτων τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς εγκατεστήμένόυς 
στήν Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρόνικής πλατφόρμας τής 
Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμόσίων Εσόδων97.  
 

(δ) Αν τό κρα τός-με λός ή  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικα  ή  ό πόυ 
τα πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α., τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας.  

Στήν περι πτωσή αυτή  όι αρμό διες δήμό σιες αρχε ς παρε χόυν επι σήμή δή λωσή στήν όπόι α αναφε ρεται 
ό τι δεν εκδι δόνται τα ε γγραφα ή  τα πιστόπόιήτικα  τής παρόυ σας παραγρα φόυ ή  ό τι τα ε γγραφα ή  τα 
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας. 

Οι επι σήμες δήλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόυ επιγραμμικόυ  απόθετήρι όυ πιστόπόιήτικω ν 
(e-Certis)98   τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 





Α.Δ. 1945  31 

Αν διαπιστωθει  με όπόιόνδή πότε τρό πό ό τι, στήν εν λό γω χω ρα εκδι δόνται τα υπό ψή πιστόπόιήτικα , ή 
πρόσφόρα  τόυ διαγωνιζό μενόυ απόρρι πτεται.  

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 2299, υπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή 
τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ 100.  

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22101, για τις εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.Ε.Π ή  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. υπόβα λλόνται πιστόπόιήτικα  
χόρήγόυ μενα από  τα αρμό δια επιμελήτή ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από  τα όπόι α 
απόδεικνυ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαι ωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω νόυν τήν εργόλήπτική  επιχει ρήσή, 
δεν ε χόυν διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22102 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  τής παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νυμή εταιρι α:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ νται τής υπόχρε ωσής αυτή ς όι εταιρει ες 
πόυ ει ναι εισήγμε νες στό Χρήματιστή ριό τής χω ρας εγκατα στασή ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ 
υπευ θυνή δή λωσή τόυ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ τόυς].  

- Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόυ κρα τόυς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι 
όνόμαστικε ς πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ.103 

- Αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, 
τό πόλυ  τρια ντα εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς.  

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ή  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., πρόσκόμι ζόυν μό νό τήν 
αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, 
τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς καθω ς ή 
απαι τήσή για τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι 
όνόμαστικε ς, καλυ πτεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 τής παρόυ σας. 

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

αα) Πιστόπόιήτικό  αρμό διας αρχή ς τόυ κρα τόυς τής ε δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι 
μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς.  

ββ) Αναλυτική  κατα στασή μετό χων, με αριθμό  των μετόχω ν τόυ κα θε μετό χόυ, ό πως τα στόιχει α 
αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας με ήμερόμήνι α τό πόλυ  30 εργα σιμες 
ήμε ρες πριν τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς.  

γγ) Κα θε α λλό στόιχει ό από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ή όνόμαστικόπόι ήσή με χρι φυσικόυ  πρόσω πόυ 
των μετόχω ν, πόυ ε χει συντελεστει  τις τελευται ες 30 (τρια ντα) εργα σιμες ήμε ρες πριν τήν υπόβόλή  τής 
πρόσφόρα ς.      

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

αα) Βεβαι ωσή περι  μή υπόχρε ωσής όνόμαστικόπόι ήσής των μετόχω ν από  αρμό δια αρχή , εφό σόν 
υπα ρχει σχετική  πρό βλεψή, διαφόρετικα  πρόσκόμι ζεται υπευ θυνή δή λωσή τόυ διαγωνιζό μενόυ. 

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμε νή κατα στασή μετό χων πόυ κατε χόυν τόυλα χιστόν 1% των μετόχω ν.  

γγ) Αν δεν τήρει ται τε τόια κατα στασή, πρόσκόμι ζεται σχετική  κατα στασή μετό χων (με 1%), 
συ μφωνα με τήν τελευται α Γενική  Συνε λευσή, αν όι με τόχόι αυτόι  ει ναι γνωστόι  στήν εταιρει α.  

δδ) ) Αν δεν πρόσκόμισθει  κατα στασή κατα  τα ανωτε ρω, ή εταιρει α αιτιόλόγει  τόυς λό γόυς πόυ όι 
με τόχόι αυτόι  δεν τής ει ναι γνωστόι . Ο αναθε των φόρε ας δεν υπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ως α νω 
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αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ωστό σό να απόδει ξει τή δυνατό τήτα υπόβόλή ς τής κατα στασής μετό χων και μό νό 
στήν περι πτωσή αυτή  ή εταιρει α απόκλει εται από  τήν παρόυ σα διαδικασι α. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται ή υπευ θυνή δή λωσή τής κόινή ς από φασής 
των Υπόυργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

δ) Για τήν περι πτωσή τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυ σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φασή απόκλεισμόυ , συ μφωνα με τό α ρθρό 74 τόυ 
ν. 4412/2016. 

 
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, όι 
πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π104 
στήν κατήγόρι α ε ργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ό πως αυτό  ισχυ ει κατα  τα αναλυτικα  όριζό μενα στό Π.Δ. 71/2019, 
ιδι ως κατα  τή μεταβατική  περι όδό εφαρμόγή ς τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων 
Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ Π.Δ. 71/2019 ή  τήν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό 
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε στήν κατήγόρι α ε ργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, μετα  τήν πλή ρή εφαρμόγή  τόυ. 

  (β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι  σε λόιπα  κρα τή με λή τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
πρόσκόμι ζόυν τις δήλω σεις και πιστόπόιήτικα  πόυ περιγρα φόνται στό Παρα ρτήμα XI τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή 
δήμό σια συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ 
σχετικόυ  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, ή  σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν 
στήν πρόήγόυ μενή  περι πτωσή και ε χόυν συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων συμβα σεων,  πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιήτικό  αντι στόιχόυ 
επαγγελματικόυ  ή  εμπόρικόυ  μήτρω όυ. Στήν περι πτωσή πόυ χω ρα δεν τήρει  τε τόιό μήτρω ό, τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας ό τι δεν τήρει ται τε τόιό μήτρω ό και ό τι ασκει  τή δραστήριό τήτα τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας. 
 
Τα ως α νω δικαιόλόγήτικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) 
εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς, εκτό ς αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν 
φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός 105 
 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 
 
 ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ό πως αυτή  ισχυ ει κατα  τα αναλυτικα  όριζό μενα 

στό Π.Δ. 71/2019, ιδι ως κατα  τή μεταβατική  περι όδό εφαρμόγή ς τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν 
Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), α ρθρό 65 τόυ Π.Δ. 71/2019 ή  τή βεβαι ωσή 
εγγραφή ς στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε μετα  τήν πλή ρή εφαρμόγή  τόυ, στήν 3ή τα ξή και α νω για ε ργα 
κατήγόρι ας ΟΔΟΠΟΙΙ ΑΣ, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ περιε χει  
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 ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ωσή 
εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 106 και τόυ α ρθρόυ 57 τόυ Π.Δ. 71/2019. 
 

Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
απαιτή σεων όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για τήν από δειξή 
των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν από δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 

 με τήν υπόβόλή  ενήμερό τήτας πτυχι όυ εν ισχυ ει ή  
 με τήν υπόβόλή  υπευ θυνής δή λωσής τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενής από  

πι νακα ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνόμε νός ανα δόχός ε ιτε στό πλαι σιό 
κόινόπραξι ας ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και 
τό συνόλικό  ανεκτε λεστό, για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ δεν διαθε τόυν 
ενήμε ρότήτα πτυχι όυ κατα  τις κει μενες διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  διαθε τόυν 
πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στόυς αναθε τόντες φόρει ς, πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς, εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής, κατα  τα 
 όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 107 
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται: 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.. 

   
 ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ό πως αυτή  ισχυ ει κατα  τα αναλυτικα  όριζό μενα 

στό Π.Δ. 71/2019, ιδι ως κατα  τή μεταβατική  περι όδό εφαρμόγή ς τόυ Μήτρω όυ 
Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), α ρθρό 65 τόυ Π.Δ. 71/2019 ή  
τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε μετα  τήν πλή ρή εφαρμόγή  τόυ, στήν 3ή τα ξή και α νω 
για ε ργα κατήγόρι ας ΟΔΟΠΟΙΙ ΑΣ, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ περιε χει  

 ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ωσή 
εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται 
στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016  108 και τόυ α ρθρόυ 57 τόυ Π.Δ. 71/2019 ανα λόγα με τήν 
τιθε μενή στό α ρθρό 22.Δ απαι τήσή. 

 
Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό 
όρισμε νων απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενω  για τήν 
από δειξή των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα 
απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  

 
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
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διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στόυς αναθε τόντες φόρει ς  πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
εκδιδό μενό από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ήσής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ 
παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν  ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.109 
 
 
Για την περίπτωση 22.Δ (β)  110: 
 
Η σιδηροδρομική εμπειρία θα απόδεικνυ εται βα σει τόυ συνήμμε νόυ τυ πόυ βεβαι ωσής εμπειρι ας 
(Τυ πός Α), ή  α λλής παρό μόιας βεβαι ωσής, πόυ θα επιβεβαιω νει τήν εκτε λεσή κατ ’ ελα χιστόν των 
εργασιω ν τής παρ. 22.Δ.β., με τις πρόυ πόθε σεις πόυ αναφε ρόνται για αυτε ς. Στήν βεβαι ωσή θ ’ 
αναφε ρεται ό τι ε χει εγκριθει  τό πρωτό κόλλό πρόσωρινή ς ή  όριστική ς παραλαβή ς τόυ ε ργόυ. Για 
τήν ανωτε ρω εμπειρι α όι πρόσφε ρόντες θα ει ναι υπόχρεωμε νόι να συμπλήρω σόυν τήν Βεβαι ωσή 
εμπειρι ας τυ πόυ Α πόυ επισυνα πτεται στήν παρόυ σα Διακή ρυξή.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Η ζήτόυ μενή κατασκευαστική  εμπειρι α πρόε ρχεται: 
 
i. ει τε από  τήν εκτε λεσή ε ργόυ στό ό νόμα τής Επιχει ρήσής 
ii. ει τε από  εκτε λεσή ε ργόυ στα πλαι σια Αναδό χόυ Κόινόπραξι ας 
iii. ει τε από  εκτε λεσή ε ργόυ στα πλαι σια υπεργόλαβι ας 
 
α) Στην πρώτη περίπτωση (i), μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, η επικαλούμενη την 

εμπειρία διαγωνιζόμενη επιχείρηση, υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα 
αντίστοιχα έργα δεν συστήθηκε κοινοπραξία εκτέλεσης ή/ και διαχωρισμός – 
κατανομή εργασιών με τρίτα πρόσωπα. 

 Αν συστή θήκε τε τόια Κόινόπραξι α, τό τε τό γεγόνό ς αυτό  θα δήλω νεται στήν Υπευ θυνή Δή λωσή 
και θα πρόσκόμι ζεται τό αντι στόιχό κόινόπρακτικό  θεωρήμε νό από  τήν αρμό δια Δήμό σια Αρχή  
(π.χ. Εφόρι α) μαζι  με τις τυχό ν τρόπόπόιή σεις τόυ. 

 Ιδιωτικα  αντι γραφα, τρόπόπόιήτικα  τόυ κόινόπρακτικόυ , πόυ δεν θα ει ναι επικυρωμε να από  
αρμό δια Δήμό σια Αρχή  (π.χ. Εφόρι α) δεν θα λαμβα νόνται υπ’ ό ψιν. 

 
β) Στην δεύτερη περίπτωση (ii), μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, υποβάλλεται το 

ισχύον Κοινοπρακτικό και Υπεύθυνη Δήλωση ότι για τα αντίστοιχα έργα δεν 
συστήθηκε κοινοπραξία εκτέλεσης με τρίτα πρόσωπα ή/ και διαχωρισμός – κατανομή 
εργασιών μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας. Αν συστήθηκε τέτοια Κοινοπραξία ή 
συντάχθηκε συμφωνητικό διαχωρισμού – κατανομής εργασιών, τότε εφαρμόζονται τα 
παραπάνω αναλογικά. 

γ) Στην τρίτη περίπτωση (iii), μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, προσκομίζεται και το 
αντίστοιχο συμφωνητικό θεωρημένο από αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. Εφορία) μαζί με 
τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ιδιωτικά αντίγραφα, τροποποιητικά του συμφωνητικού, 
που δεν θα είναι επικυρωμένα από αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. Εφορία), δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

δ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τύχουν 
εφαρμογής οι διατάξεις περί κατασκευαστικής κοινοπραξίας, η απαιτούμενη ειδική 
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εμπειρία θα πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο της κατασκευαστικής αυτής 
κοινοπραξίας, κατά τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 22.Δ.β. της Διακήρυξης. 
Τα όμοια ισχύουν και στην περίπτωση «υπεργολαβίας» κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 
Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  θα λαμβα νει υπό ψή εμπειρι α: 
Όταν τα πόσόστα  συμμετόχή ς εκα στόυ ει τε σε Κόινόπραξι α, ει τε από  εκτε λεσή ε ργόυ στα πλαι σια 
υπεργόλαβι ας, ει ναι τόυλα χιστόν 25%. 
Διευκρινι ζεται ό τι εφό σόν συντρε χόυν τα ανωτε ρω πόσόστα  ή διατιθε μενή εμπειρι α λαμβα νεται υπ’ 
ό ψιν για τό συ νόλό τόυ ε ργόυ και ό χι αναλόγικα  με τό πόσόστό  αυτό . 
Στήν εξε τασή των στόιχει ων τής κατασκευαστική ς εμπειρι ας θα λαμβα νόνται υπό ψή τα 
όυσιαστικα  και τελικα  πόσόστα  συμμετόχή ς και ό χι τα αρχικα , καθω ς και ή όυσιαστική  - 
πραγματική  συμμετόχή  στή κατασκευή . 
 
23.7. Δικαιολογητικά για i) πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, ii) πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και iii) πρότυπα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία του 
άρθρου 22.Ε111 

 
α) Για τις επιχειρή σεις πόυ δραστήριόπόιόυ νται στήν Ελλα δα, τα απαιτόυ μενα επι  πόινή  
απόκλεισμόυ  πόυ πρε πει να υπόβα λλόυν όι συμμετε χόντες ει ναι τα πιστόπόιήτικα  ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007  ή  ISO 45001:2018, από  ανεξα ρτήτό 
φόρε α ελε γχόυ διαπιστευμε νόυ από  τό εθνικό  συ στήμα διαπι στευσής (Ε.Σ.Υ.Δ).  
β) Για τις αλλόδαπε ς επιχειρή σεις από  με λή τής Ε.Ε. τα πιστόπόιήτικα , τής παραγρα φόυ α) τόυ 
παρό ντός α ρθρόυ, από  ανεξα ρτήτό φόρε α ελε γχόυ, διαπιστευμε νόυ από  τό αντι στόιχό εθν ικό  
συ στήμα διαπι στευσής τής χω ρας - με λός συ μφωνα και με τις απαιτή σεις τόυ Άρθρόυ 4 τόυ 
Κανόνισμόυ  (EK) αριθ. 765/2008 ό πόυ κα θε κρα τός με λός όρι ζει ε ναν και μό νό εθνικό  όργανισμό  
διαπι στευσής. 
γ) Για τις αλλόδαπε ς επιχειρή σεις πόυ δεν ει ναι κρα τή με λή τής Ε.Ε. τα πιστόπόιήτικα , τής 
παραγρα φόυ α) τόυ παρό ντός α ρθρόυ, από  ανεξα ρτήτό φόρε α ελε γχόυ, διαπιστευμε νόυ από  τό 
αντι στόιχό εθνικό  συ στήμα διαπι στευσής τής χω ρας.  
 
Γι νόνται δεκτα  και α λλα απόδεικτικα  στόιχει α για ισόδυ ναμα με τρα διασφα λισής πόιό τήτας, 
εφό σόν ό ενδιαφερό μενός όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ει χε τή δυνατό τήτα να απόκτή σει τα εν λό γω 
πιστόπόιήτικα  εντό ς των σχετικω ν πρόθεσμιω ν για λό γόυς για τόυς όπόι όυς δεν ευθυ νεται ό 
ι διός, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας απόδεικνυ ει ό τι τα πρότεινό μενα με τρα 
διασφα λισής πόιό τήτας πλήρόυ ν τα απαιτόυ μενα πρό τυπα διασφα λισής πόιό τήτας.  Επι σής σε 
περι πτωσή πόυ ό όικόνόμικό ς φόρε ας τεκμήριωμε να δεν ε χει πρό σβασή στα πιστόπόιήτικα  
περιβαλλόντική ς διαχει ρισής ή  δεν ε χει τή δυνατό τήτα να τα απόκτή σει εντό ς των σχετικω ν 
πρόθεσμιω ν, για λό γόυς για τόυς όπόι όυς δεν ευθυ νεται ό ι διός, ό αναθε των φόρε ας απόδε χεται 
επι σής α λλα απόδεικτικα  με σα με τρων περιβαλλόντική ς διαχει ρισής, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ό 
ενδιαφερό μενός όικόνόμικό ς φόρε ας απόδεικνυ ει ό τι τα συγκεκριμε να με τρα ει ναι ισόδυ ναμα με 
εκει να πόυ απαιτόυ νται βα σει τόυ εφαρμόστε όυ συστή ματός ή  τόυ πρότυ πόυ περιβαλλόντική ς 
διαχει ρισής. Τε λός ό σόν αφόρα  τό Συ στήμα Διαχει ρισής Υγει ας & Ασφα λειας στήν Εργασι α 
γι νόνται δεκτα  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α για ισόδυ ναμα με τρα Διαχει ρισής Υγει ας & Ασφα λειας 
στήν Εργασι α, εφό σόν ό ενδιαφερό μενός όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ει χε τή δυνατό τήτα να 
απόκτή σει τα εν λό γω πιστόπόιήτικα  εντό ς των σχετικω ν πρόθεσμιω ν για λό γόυς για τόυς 
όπόι όυς δεν ευθυ νεται ό ι διός, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας απόδεικνυ ει ό τι τα 
πρότεινό μενα με τρα διαχει ρισής υγει ας και ασφα λειας στήν εργασι α πλήρόυ ν τα απαιτόυ μενα 
πρό τυπα διαχει ρισής υγει ας και ασφα λειας στήν εργασι α. 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωσή νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα , στόν φα κελό “Δικαιόλόγήτικα  
Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ, τα νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να πρόκυ πτει ή εξόυσι α υπόγραφή ς 
τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρε πει να ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες 
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πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς 112, εκτό ς αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρόυν 
συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός. 
  
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. : 

 
1. ΦΕΚ συ στασής, 

2. Αντι γραφό τόυ ισχυ όντός καταστατικόυ  με τό ΦΕΚ στό όπόι ό ε χόυν δήμόσιευτει  ό λες όι 
με χρι σή μερα τρόπόπόιή σεις αυτόυ  ή  επικυρωμε νό αντι γραφό κωδικόπόιήμε νόυ 
καταστατικόυ  (εφό σόν υπα ρχει) 

3. ΦΕΚ στό όπόι ό ε χει δήμόσιευτει  τό πρακτικό  ΔΣ εκπρόσω πήσής τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, 

4. Πρακτικό  Δ.Σ. περι  ε γκρισής συμμετόχή ς στό διαγωνισμό , στό όπόι ό μπόρει  να περιε χεται 
και εξόυσιόδό τήσή (εφό σόν αυτό  πρόβλε πεται από  τό καταστατικό  τόυ υπόψήφι όυ 
αναδό χόυ) για υπόγραφή  και υπόβόλή  πρόσφόρα ς σε περι πτωσή πόυ δεν υπόγρα φει ό 
ι διός ό νό μιμός εκπρό σωπός τόυ φόρε α τήν πρόσφόρα  και τα λόιπα  απαιτόυ μενα ε γγραφα 
τόυ διαγωνισμόυ  και όρι ζεται συγκεκριμε να α τόμό. 

5. Πιστόπόιήτικό  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  τρόπόπόιή σεων τόυ 
καταστατικόυ  / μή λυ σής τής εταιρει ας.  

 
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

 
1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ  με ό λα τα με χρι σή μερα τρόπόπόιήτικα , 

2. Πιστόπόιήτικα  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  των τρόπόπόιή σεων τόυ 
καταστατικόυ . 

Σε περι πτωσή εγκατα στασής τόυς στήν αλλόδαπή , τα δικαιόλόγήτικα  συ στασή ς τόυς 
εκδι δόνται με βα σή τήν ισχυ όυσα νόμόθεσι α τής χω ρας πόυ ει ναι εγκατεστήμε να, από  τήν 
όπόι α και εκδι δεται τό σχετικό  πιστόπόιήτικό . 
 

 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  διαθε τόυν 
πιστόπόι ήσή από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στόυς αναθε τόντες φόρει ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  
τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής. 
Στα πιστόπόιήτικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα  βα σει των όπόι ων ε γινε ή εγγραφή  των 
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σήμό κατα λόγό ή  ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή  στόυς επι σήμόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή  τό 
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ήσής, συνιστα  τεκμή ριό 
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα  τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός 
κατα λόγός ή  τό πιστόπόιήτικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς  απαλλα σσόνται από  
τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
τόυς.  
 
(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π εφό σόν πρόσκόμι ζόυν 
«Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ» εν ισχυ , απαλλα σσόνται από  τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των 
δικαιόλόγήτικω ν 113: 

− από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λόιπα  με λή τόυ Δ.Σ. τής 
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εταιρει ας, θα πρε πει να υπόβλήθει  αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ, καθό σόν τα 
πρό σωπα αυτα  δεν καλυ πτόνται από  τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ. 114 

− φόρόλόγική  και ασφαλιστική  ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας.115 

− τα πιστόπόιήτικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής 
παρόυ σας υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό μως ό τι καλυ πτόνται πλή ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες 
περιπτω σεις) από  τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ. 

− τό πιστόπόιήτικό  από  τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  τόυ 
α ρθρόυ 22. Α.4. (θ).116 

− τό πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 
23.3. (στ). 

− τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής  τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.  

   

Σε περι πτωσή πόυ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα  ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγήτικό  εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα  ό τι τα στελε χή 
τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στό ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων 
πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής Ενήμερό τήτας Πτυχι όυ, ασφαλιστική  ενήμερό τήτα για τα στελε χή αυτα .   
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στήν περι πτωσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στήριχθει  στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων, 
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν πρόσκό μισή 
σχετικόυ  συμφωνήτικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό . Συγκεκριμε να όφει λει να 
υπόβα λει : 
 
(α) Έγγραφό συμφωνι α (συμβόλαιόγραφική  πρα ξή) μεταξυ  τόυ τρι τόυ και τόυ πρόσφε ρόντα από  τήν 

όπόι α θα απόδεικνυ εται ό τι ό τρι τός δεσμευ εται να παρε χει τήν επικαλεσθει σα από  τόν 
Πρόσφε ρόντα εμπειρι α, ικανό τήτα και υπήρεσι ες τόυ για τήν εκτε λεσή των αναλήφθήσόμε νων 
συμβατικω ν υπόχρεω σεων καθ΄ ό λήν τήν δια ρκεια τής συμβα σεως. 

  
(β) Υπευ θυνή δή λωσή τόυ τρι τόυ πρός τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ (ΟΣΕ Α.Ε.) με τήν όπόι α θα αναλαμβα νει 

να παρε χει τήν ως α νω επικαλεσθει σα από  τόν Πρόσφε ρόντα εμπειρι α, ικανό τήτα και υπήρεσι ες. 
 
(γ) ΄Εγγραφό συμφωνι α, με τό όπόι ό απόδεικνυ εται ό τι  ε χει εξασφαλι σει τα αναγκαι α για τήν 

συμμετόχή  τής στόν διαγωνισμό  με σα (εμπειρι α κατασκευή ς, ειδικευμε νό πρόσωπικό , κλπ.) από  
τήν διαθε τόυσα  τήν ικανό τήτα  εταιρει α. 

 
(δ) Υπευ θυνή δή λωσή, απευθυνό μενό στόν Κυ ριό τόυ Έργόυ – ό τι ή χόρήγόυ σα τήν εμπειρι α εταιρει α 

ε χει δεσμευθει  και  θα ει ναι υπευ θυνή ε ναντι τόυ Κυρι όυ τόυ Έργόυ, ως πρωτόφειλε τρια, 
παραιτόυ μενή πα σής σχετική ς ενστα σεως τής, για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ ή  τόυ τμή ματός αυτόυ , 
επι  τόυ όπόι όυ παρε χει τήν σχετική  εμπειρι ας τής. 

   
(ε) Ο τρι τός τόυ όπόι όυ τήν εμπειρι α, ικανό τήτα και υπήρεσι ες, επικαλει ται ό πρόσφε ρων, θα πρε πει 

να διαθε τει τα επαγγελματικα  και τεχνικα  πρόσό ντα τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας, επόμε νως θα 
πρε πει, πρός από δειξή αυτω ν, να διαθε σει στόν πρόσφε ρόντα τα δικαιόλόγήτικα  πόυ αναφε ρόνται 
στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας. Τα πρόαναφερό μενα δικαιόλόγήτικα  θα πρόσκόμι ζόνται επι  πόινή  
απόκλεισμόυ  από  τόν αναδειχθε ντα «πρόσωρινό  μειόδό τή» με τήν υπόβόλή  τόυ φακε λόυ 
δικαιόλόγήτικω ν τόυ. 

 
Με τόυς ι διόυς ό ρόυς όι πρόσφε ρόυσες κόινόπραξι ες μπόρόυ ν να επικαλεσθόυ ν ό τι τήν απαιτόυ μενή 

εμπειρι α, ικανό τήτα και υπήρεσι ες διαθε τει ε νας ή  περισσό τερόι από  τόυς μετε χόντες σ’ αυτε ς 
(εφεξή ς με λός – με λή) ως και ό τι με τόν τρό πό αυτό ν πλήρόυ ν τόυς ό ρόυς των παραπα νω 
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παραγρα φων τόυ παρό ντός α ρθρόυ. Στήν περι πτωσή ό μως αυτή  θα πρε πει ν’ απόδει ξόυν ό τι θα ε χόυν 

στή δια θεσή  τόυς καθ’ ό λήν τήν δια ρκεια τής συμβα σεως τήν ικανό τήτα και υπήρεσι ες τόυ ή  των 
με λόυς/ων για τήν εκτε λεσή των αναλήφθήσόμε νων συμβατικω ν υπόχρεω σεων. Πρός από δειξή τής 
δεσμευ σεως τόυ ή  των με λόυς/ων περι  διαθε σεως τής απαιτόυμε νής για τήν εκτε λεσή των ως α νω 
συμβατικω ν υπόχρεω σεων ικανό τήτας και υπήρεσιω ν τόυ/των αρκει  ρήτή  περι  τής δεσμευ σεως 
αυτή ς δή λωσή και υπό σχεσή στό πρόσκόμισθήσό μενόν πρόσυ μφωνό ή  όριστικό  συμφωνήτικό  
συστα σεως κόινόπραξι ας.  

Κα θε τρι τός φόρε ας, εφό σόν δεν συμμετε χει στόν διαγωνισμό  ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός 
κόινόπραξι ας/ε νωσής/νόμικόυ  πρόσω πόυ, θα δυ ναται να διαθε τει τήν εμπειρι α, ικανό τήτα και 
τις υπήρεσι ες τόυ συ μφωνα με τα ανωτε ρω αναφερό μενα, πρός ε να και μό νό συμμετε χόντα 
φόρε α. 

 

 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» 
 (β)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » 
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» πρε πει, επι  πόινή  απόκλεισμόυ , 
να περιε χει117 τα ακό λόυθα: 

 - α) τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ ) 

-  β) τήν εγγυ ήσή συμμετόχή ς, τόυ α ρθρόυ 15 τής παρόυ σας.  
 
24.3 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψήφιακα  υπόγεγραμμε νό 
αρχει ό pdf, τό όπόι ό παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, αφόυ  συμπλήρωθόυ ν καταλλή λως όι σχετικε ς 
φό ρμες.   

 
24.4 Στήν περι πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιωτικα  ε γγραφα, αυτα  γι νόνται απόδεκτα  
ει τε κατα  τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) ει τε και σε απλή  φωτότυπι α, 
εφό σόν συνυπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή, στήν όπόι α βεβαιω νεται ή ακρι βεια  τόυς και ή όπόι α φε ρει 
υπόγραφή  μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής (ή τόι μετα  τήν ήμερόμήνι α ανα ρτήσής 
τής πρόκή ρυξής τής συ μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 118. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στήν πρόσφόρα  τόυ τό τμή μα τής συ μβασής πόυ 
πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφή  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ 
πρότει νει. 
 
25.2. Η τή ρήσή των υπόχρεω σεων τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 253 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 
 
25.3. Δεν προβλέπεται119 
 
25.4 Ο αναθε των φόρε ας : 
α) επαλήθευ ει υπόχρεωτικα  τή συνδρόμή  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας για 
τόυς υπεργόλα βόυς και ό τι διαθε τόυν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ 
αναλαμβα νόυν συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής 
Δή λωσής (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστή σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν από  τήν 
ως α νω επαλή θευσή πρόκυ πτει ό τι συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ και ό τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ αναλαμβα νει συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς τόυ δήμόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στήκε με τήν αριθμ.  5768/15-

11-2019 Από φασή τόυ Δ.Σ. τόυ ΟΣΕ. 

26.2 Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστή σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό.  Ο Ανα δόχός 
τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ωσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ Τεχνικόυ  Συμβόυ λόυ, 
πόυ πήγα ζόυν από  τή συμβατική  σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.  

26.3. Πρόήγή θήκε ή υπ΄αριθμό ν 769 θετική  γνωμόδό τήσή τόυ 387/04-07-2019 Πρακτικού τόυ 
Τεχνικόυ  Συμβόυλι όυ τόυ Ο.Σ.Ε.120 

 
Παρα ρτήμα Α: Βεβαι ωσή εμπειρι ας Τυ πόυ Α 
 

ΑΘΗΝΑ -  ΙΟΥΛΙΟΣ 2020  
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΔΙΣΥΓ/ΤΠΥΣΥΓ 

 

 

 

Μ. ΜΙΝΤΖΙΑ  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝ. ΚΟΤΤΑΡΑΣ 

 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:  Με την αριθμό πρωτ. 5768/15-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
(ΤΥΠΟΥ Α) 

 

 Βεβαιώνεται ότι η εταιρεία …………………………………………………..……….. έχει 

εκτελέσει τις κάτωθι αναφερόμενες εργασίες στα κατωτέρω αναφερόμενα τμήματα 

γραμμής ως εξής: 
 

Τμήμα γραμμής 
από Χ.Θ.     
έως Χ.Θ. 

Μήκος 
[m] 

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης121 

1.     

2.     

3.     

 
  Συνολικό μήκος εκτέλεσης εργασιών: ………….  km  
 
ΤΜΗΜΑ 1 (αναφέρεται το τμήμα γραμμής): Εκτελέσθηκαν οι κάτωθι αναφερόμενες 
εργασίες: 
 

1. Συναρμολόγηση γραμμής ΣΣΣ  

2. Συγκόλληση γραμμής ΣΣΣ  

3. Απελευθέρωση τάσεων 

 
Για τό ε ργό πόυ αφόρα  τις ως α νω εργασι ες ε χει εγκριθει  τό πρωτό κόλλό πρόσωρινή ς ή  
όριστική ς παραλαβή ς τόυ ε ργόυ.122 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2 (αναφέρεται το τμήμα γραμμής): Εκτελέσθηκαν οι κάτωθι αναφερόμενες 
εργασίες: 
 

1. Συναρμολόγηση γραμμής ΣΣΣ  

2. Συγκόλληση γραμμής ΣΣΣ  

3. Απελευθέρωση τάσεων 

 
 
Για τό ε ργό πόυ αφόρα  τις ως α νω εργασι ες ε χει εγκριθει  τό πρωτό κόλλό πρόσωρινή ς ή  
όριστική ς παραλαβή ς τόυ ε ργόυ.123 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 3 (αναφέρεται το τμήμα γραμμής): Εκτελέσθηκαν οι κάτωθι αναφερόμενες 
εργασίες: 
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1. Συναρμολόγηση γραμμής ΣΣΣ  

2. Συγκόλληση γραμμής ΣΣΣ  

3. Απελευθέρωση τάσεων 

 
 
Για τό ε ργό πόυ αφόρα  τις ως α νω εργασι ες ε χει εγκριθει  τό πρωτό κόλλό πρόσωρινή ς ή  
όριστική ς παραλαβή ς τόυ ε ργόυ.124 
 

        Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Αρχή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Α.Δ. 1945  42 

1    Για τήν ε ννόια των “κα τω των όρι ων” δήμόσι ων συμβα σεων , πρβ. α ρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόυ ν.   4412/2016.  
2 Συμπλήρω νόνται τα στόιχει α τόυ αναθε τόντα φόρε α. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόντες φόρει ς δυ νανται να 

χρήσιμόπόιόυ ν τό παρό ν τευ χός διακή ρυξής για τις συμβα σεις πόυ αναθε τόυν συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ Βιβλι όυ ΙΙ τόυ 
ν. 4412/2016. 

3  Αναγρα φεται ό κωδικό ς ταυτόπόι ήσής τής διατιθε μενής πι στωσής (π.χ. κωδικό ς ενα ριθμόυ ε ργόυ στό ΠΔΕ ή  κωδικό ς 
πι στωσής τόυ τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ φόρε α υλόπόι ήσής). Σε περι πτωσή συγχρήματόδότόυ μενων ε ργων από  
πό ρόυς τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αναγρα φεται και ό τι τλός τόυ Επιχειρήσιακόυ  Πρόγρα μματός τόυ ΕΣΠΑ ή  α λλόυ 
συγχρήματόδότόυ μενόυ από  πό ρόυς ΕΕ πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δήμόπρατόυ μενό ε ργό. 

4  Συμπλήρω νεται ή επωνυμι α τόυ αναθε τόντα φόρε α. 
5  Σε περι πτωσή πόυ ό αναθε των φόρε ας διαθε τει γραφει α σε περισσό τερες από  μια ταχυδρόμικε ς διευθυ νσεις, θα πρε πει 

να αναγραφει  στήν Πρόκή ρυξή μό νό ή ταχυδρόμική  διευ θυνσή στήν όπόι α θα διενεργήθει  ή απόσφρα γισή των 
πρόσφόρω ν των υπόψήφι ων, για τήν απόφυγή  τυχό ν συ γχυσής. 

6     Με σω τής λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 
7 Συμπλήρω νόνται τυχό ν α λλα ε γγραφα συ μβασής ή  τευ χή πόυ ό αναθε των φόρε ας κρι νει αναγκαι α με σκόπό  να 

περιγρα ψόυν ή  να πρόσδιόρι σόυν στόιχει α τής συ μβασής ή  τής διαδικασι ας ανα θεσής. 
8 Συμπλήρω νεται από  τόν Αναθε τόντα Φόρε α με σαφή νεια συγκεκριμε νή ήμερόμήνι α ( “εγκαι ρως, ή τόι ως τήν... ), πρός 

απόφυγή  όιασδή πότε συ γχυσής και αμφιβόλι ας. 
9 Συμπλήρω νεται ήμε ρα πόυ καθόρι ζει ό αναθε των φόρε ας κατα  τρό πό ω στε ό λόι όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς να 

μπόρόυ ν να λα βόυν γνω σή ό λων των αναγκαι ων πλήρόφόριω ν για τήν κατα ρτισή των πρόσφόρω ν. 
10  Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
11 Σε περι πτωσή εφαρμόγή ς τής διαδικασι ας τόυ α ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016 “Ελευ θερή 

συμπλή ρωσή τιμόλόγι όυ”, όι αναθε τόυσες αρχε ς περιλαμβα νόυν στήν εν λό γω περι πτωσή  (στ) αναφόρα  για τήν υπόβόλή  
τόυ σχετικόυ  τιμόλόγι όυ. 

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

13    Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν. 4605/2019 και τό α ρθρό 56 
παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμειω νεται ό τι ή πρόθεσμι α των 10 ήμερω ν πόυ αναγρα φεται στό παρό ν σήμει ό 
αφόρα  μό νό τόν χρό νό υπόγραφή ς τής ΥΔ και σε καμι α περι πτωσή δεν συνδε εται με τήν συνόλική  πρόθεσμι α υπόβόλή ς 
των πρόσφόρω ν με τήν ε ννόια ό τι όι όικόνόμικόι  φόρει ς ε χόυν τή δυνατό τήτα να υπόβα λλόυν τήν πρόσφόρα  τόυς 
όπότεδή πότε κατα  τήν ως α νω πρόθεσμι α. 

14 Επισήμαι νεται ό τι, ως πρός τις πρόθεσμι ες  για τήν όλόκλή ρωσή των ενεργειω ν τής Επιτρόπή ς Διενε ργειας Διαγωνισμόυ  
ισχυ όυν τα όριζό μενα στό α ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 
και τρόπόπόιή θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019 

15   Πρβ α ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 ό πως πρόστε θήκε με τήν παρ. 28 τόυ α ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 και 
τρόπόπόιή θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019 

16 Επισήμαι νεται ό τι αν ό αναθε των φόρε ας θεωρή σει ό τι πρόσφόρε ς φαι νόνται ασυνή θιστα χαμήλε ς, απαιτει  από  τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξήγή σόυν τήν τιμή  ή  τό κό στός πόυ πρότει νόυν στήν πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστική ς 
πρόθεσμι ας, κατα  ανω τατό ό ριό δε κα ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής. Στήν περι πτωσή αυτή  
εφαρμό ζόνται τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016.. 

17  Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. α τόυ ν. 4605/19. 
18 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν. 4497/2017 (Α 171).  
19 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πως αντικαταστα θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. β τόυ ν. 4605/19. 
20 Με τήν επιφυ λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λή ψή επανόρθωτικω ν με σων ). 
21 Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ τόυ ν. 4605/19. 
22 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 13 περ. β τόυ ν. 4605/19. 
23 Πρβλ. α ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ τόυ ν. 4605/19. 
24 Η από φασή κατακυ ρωσής κόινόπόιει ται στόν πρόσωρινό  ανα δόχό: 1) στήν περι πτωσή υπόβόλή ς  υπευ θυνής δή λωσής, 

μετα  τόν ε λεγχό αυτή ς και τή διαπι στωσή τής όρθό τήτα ς τής από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  κατα  τό α ρθρό 4.2 ε' 
πρω τό εδα φιό, και 2) στήν περι πτωσή πόυ δεν απαιτει ται ή υπόβόλή  υπευ θυνής δή λωσής, μετα  τήν όλόκλή ρωσή τόυ 
ελε γχόυ των δικαιόλόγήτικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 α' ε ως δ' τής παρόυ σας και 
τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς. 

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

26  Πρβλ. α ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016. 
27 Πρβ. α ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν. 4605/2019. 
28  Πρβλ. α ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
29  Πρβ. α ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε από  τό α ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν. 4605/2019. 
30  Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 1 ε ως 3 τόυ ν. 4412/2016. 
31  Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόι ήθήκε με τό α ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν. 4497/2017 (Α 171).  
32 Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για συγχρήματόδότόυ μενό ε ργό από  πό ρόυς τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής. 
33 Τι θεται μό νό εφό σόν επιλεγει  ή διενε ργεια κλή ρωσής για τή συγκρό τήσή συλλόγικω ν όργα νων. 
34 Από  1-1-2017 τι θεται σε ισχυ  τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόι ό με τό α ρθρό 13 καταργει  τό π.δ 113/2010. 
35  Τι θεται μό νό ό ταν εκ τόυ συμβατικόυ  πόσόυ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι ς ΦΠΑ), πρόκυ πτει υπόχρε ωσή όνόμαστικόπόπι ήσής 

των μετόχω ν των Α.Ε. 
36 Νό μόι, ΠΔ και υπόυργικε ς απόφα σεις πόυ εκδι δόνται μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής τής συ μβασής συ μφωνα 
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με τό α ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυ ν με ρός τόυ εφαρμόστε όυ θεσμικόυ  πλαισι όυ τής. 

37  Η σχετική  συμπλή ρωσή ακόλόυθει  τή διακριτή  όρόλόγι α Συλλόγικε ς Απόφα σεις ( ΣΑ ) ε ργων  ή  ΚΑΕ, ανα λόγα τήν πήγή  
χρήματόδό τήσής (ΠΔΕ ή  Τακτικό ς πρόυ πόλόγισμό ς). Για τό ζή τήμα τής  ανα λήψής δαπανω ν δήμόσι ων επενδυ σεων,  βλ. 
και α ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016. 

38 Οι κρατή σεις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα με τόν φόρε α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ. 
39  Ή/και ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , κατα  περι πτωσή (πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
40  Πρβλ. όμόι ως πρόήγόυ μενή υπόσήμει ωσή. 
41  Συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα λήψή υπόχρεω σεων από  τόυς διατα κτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, 

οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά 
βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επι σής, συ μφωνα με τό α ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόυ ι διόυ π.δ : 
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του 
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 

42  Σε περι πτωσή πόυ περιλαμβα νόνται τυχό ν δικαιω ματα πρόαι ρεσής, διαμόρφω νεται αναλό γως ή εκτιμω μενή αξι α τής 
συ μβασής (πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής) και τό παρό ν α ρθρό (πρβ. α ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 
4412/2016). 

43 Τό πόσό  των απρό βλεπτων δαπανω ν επαναυ πόλόγι ζεται κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, ανα λόγα με τήν 
πρόσφερθει σα ε κπτωσή, ω στε να διατήρει ται ή εν λό γω πόσόστιαι α αναλόγι α τόυ 15% επι  τής δαπα νής εργασιω ν με 
ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με τήν παρα γραφό 3 τόυ α ρθρόυ 156 ν. 4412/2016.  

44   ό πως συμπλήρω θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 40 τόυ ν. 4605/2019 
45 Μπόρει  ή ε ναρξή τής πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόυ χα ρή δεν πρόβλε πεται ή α μεσή ε ναρξή των εργασιω ν 

(α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
46 Με τήν επιφυ λαξή τής επό μενής υπόσήμει ωσής. 
47  Οι αναθε τόντες φόρει ς μπόρει  να επιτρε πόυν τήν υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και στήν περι πτωσή αυτή  

πρόσαρμό ζεται αντιστόι χως τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ). 
48  Τό πόσόστό  τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς δεν μπόρει  να υπερβαι νει τό 2% τής εκτιμω μενής αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς τό 

Φ.Π.Α., με ανα λόγή στρόγγυλόπόι ήσή (α ρθρό 72 παρ. 1 περ. α εδα φιό πρω τό τόυ ν. 4412/2016). 
49 Εφό σόν συντρε χει περι πτωσή, κατα  τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό τε μνήμόνευ όνται και όι απαραι τήτες 

λεπτόμε ρειες.  
50 Συμπλήρω νεται αν πρόβλε πεται ή  ό χι ή χόρή γήσή πρόκαταβόλή ς.  Συ μφωνα με τήν παρα γραφό 10 εδ. α τόυ α ρθρόυ 25 

τόυ ν. 3614/2007 (ό πως πρόστε θήκε με τήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτω σεις 
συγχρήματόδότόυ μενων δήμό σιων ε ργων στις διακήρυ ξεις υπόχρεωτικα  περιλαμβα νεται δυνατό τήτα χόρή γήσής 
πρόκαταβόλή ς. Η υπόχρε ωσή αυτή  εξακόλόυθει  να ισχυ ει και για τα πρόγρα μματα τής περιό δόυ 2014-2020 δυνα μει τής 
παρ. 15 τόυ α ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014. 

51 Εφό σόν πρόβλε πεται πρόκαταβόλή  συμπλήρω νόνται όι ό ρόι για τήν εγγυήτική  επιστόλή  πρόκαταβόλή ς. Επισήμαι νεται 
ό τι ή εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καλυ πτει και τήν παρόχή  ισό πόσής πρόκαταβόλή ς πρός τόν ανα δόχό, χωρι ς να απαιτει ται 
ή κατα θεσή εγγυ ήσής πρόκαταβόλή ς. Στήν περι πτωσή πόυ με τήν παρόυ σα όρι ζεται  μεγαλυ τερό υ ψός πρόκαταβόλή ς (πχ 
15%), αυτή  λαμβα νεται με τήν κατα θεσή από  τόν ανα δόχό εγγυ ήσής πρόκαταβόλή ς πόυ θα καλυ πτει τή διαφόρα  μεταξυ  
τόυ πόσόυ  τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής και τόυ πόσόυ  τής καταβαλλό μενής πρόκαταβόλή ς (παρ. 1 δ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 
4412/2016). 

52  Οι αναθε τόντες φόρει ς μπόρόυ ν να ζήτόυ ν από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρα σχόυν «Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας» για τήν 
απόκατα στασή των ελαττωμα των πόυ ανακυ πτόυν ή  των ζήμιω ν πόυ πρόκαλόυ νται από  δυσλειτόυργι α των ε ργων κατα  
τήν περι όδό εγγυ ήσής καλή ς λειτόυργι ας, εφό σόν πρόβλε πεται στα ε γγραφα τής συ μβασής. Τό υ ψός τής εγγυ ήσής καλή ς 
λειτόυργι ας συμπλήρω νεται σε συγκεκριμε νό χρήματικό  πόσό .  Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς λειτόυργι ας 
περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν 
τι τλό τής σχετική ς συ μβασής. 

53 Τα γραμμα τια συ στασής χρήματική ς παρακαταθή κής τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, για τήν παρόχή  
εγγυή σεων συμμετόχή ς και καλή ς εκτε λεσής (εγγυόδότική  παρακαταθή κή) συστή νόνται συ μφωνα με τήν ειδική  
νόμόθεσι α πόυ  διε πει αυτό  και ειδικό τερα βα σει τόυ α ρθρόυ 4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβρι όυ 1926/3 Ιανόυαρι όυ 1927 
(“Περι  συστα σεως και απόδό σεως παρακαταθήκω ν και καταθε σεων παρα  τω Ταμει ω Παρακαταθήκω ν και Δανει ων”). 
Πρβλ. Τό με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

54 Πρβλ. και τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυ σας, ως πρός τις εγγυή σεις συμμετόχή ς. 
55  Η πρόθεσμι α παραλαβή ς των πρόσφόρω ν καθόρι ζεται συ μφωνα με τό α ρθρό 331 τόυ ν. 4412/2016, ό πως αυτό  

τρόπόπόιή θήκε με τήν παρ. 39 τόυ α ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 . 
56 Πρότει νεται όι αναθε τόντες φόρει ς να όρι ζόυν τήν ήμερόμήνι α ήλεκτρόνική ς απόσφρα γισής των πρόσφόρω ν μετα  τήν 

παρε λευσή τριω ν εργασι μων ήμερω ν από  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν, πρόκειμε νόυ να ε χει 
πρόσκόμιστει  από  τόυς συμμετε χόντες και ή πρωτό τυπή εγγυ ήσή συμμετόχή ς, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 
3.5. περ. β τής παρόυ σας. 

57 Ορι ζεται ό χρό νός από  τόν αναθε τόντα φόρε α κατ΄ εκτι μήσή των ιδιαιτερότή των τής διαδικασι ας. Για τόν καθόρισμό  τόυ 
χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 

58  Πρβ. υπόσήμει ωσή για πρόκή ρυξή συ μβασής στό α ρθρό 2.1 τής παρόυ σας. 
59 Συ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 α ρθρόυ 377 καθω ς και τις παρ. 11 και 12 α ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, 

εξακόλόυθει  ή υπόχρε ωσή δήμόσι ευσής πρόκή ρυξής συ μφωνα με τις παρ. 7 και 8 α ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 με χρι τήν  

31/12/2017 σε δυ ό ήμερή σιες εφήμερι δες και στόν περιφερειακό  και τόπικό  τυ πό με χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν 
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ενό τήτα Δ τής εγκυκλι όυ με αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ). 

60  Πρβλ. α ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφό σόν ή αναθε των Φόρε ας επιλε ξει τή διαβόυ λευσή επι  των δήμόσιευμε νων εγγρα φων 
τής συ μβασής συ μφωνα πρός τα όριζό μενα στό α ρθρό 68 ν. 4412/2016, συμπλήρω νεται τό α ρθρό 20Α κατ΄ αντιστόιχι α 
με τό α ρθρό 20Α τόυ τευ χόυς διακή ρυξής συ μβασής ε ργόυ με αξιόλό γήσή μελε τής (μελετόκατασκευή )  

61 Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν μπόρόυ ν να καλόυ ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ 
πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ή  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  

62  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
63 Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν. 4497/2017. 

Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόντες φόρείς πρέπει να πρόσαρμόζόυν τό σχετικό πεδίό τόυ Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και 
ειδικότερα, αντί τής αναφόράς σε “τελεσίδική καταδικαστική απόφασή”, δεδόμένής τής ως άνω νόμόθετικής μεταβόλής, 
να θέτόυν τή φράσή “αμετάκλήτή καταδικαστική απόφασή”, ή δε σχετική δήλωσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ 
αφόρά μόνό σε αμετάκλήτες καταδικαστικές απόφάσεις. 

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

65  Πρβ. α ρθρό 73 παρ. 2 περι πτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 39 τόυ ν. 4488/2017. 
66  Επισήμαι νεται ό τι ή εν λό γω πρό βλεψή για παρε κκλισή από  τόν υπόχρεωτικό  απόκλεισμό  απότελει  δυνατό τήτα τόυ 

αναθε τόντός φόρε α (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περι πτωσή πόυ δεν επιθυμει  να πρόβλε ψει τή σχετική  
δυνατό τήτα, ό αναθε των φόρε ας διαγρα φει τήν  παρα γραφό αυτή . 

67  Επισήμαι νεται ό τι ή εν λό γω πρό βλεψή για παρε κκλισή από  τόν υπόχρεωτικό  απόκλεισμό  απότελει  τόυ αναθε τόντός 
φόρε α (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περι πτωσή πόυ δεν επιθυμει  να πρόβλε ψει τή σχετική  δυνατό τήτα, 
ό αναθε των φόρε ας διαγρα φει τήν  παρα γραφό αυτή . 

68  Οι λό γόι τής παραγρα φόυ 22.Α.3. απότελόυ ν δυνήτικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ  συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατα  συνε πεια, ό αναθε των φόρε ας δυ ναται να επιλε ξει ε ναν, περισσό τερόυς, ό λόυς ή  ενδεχόμε νως και 
κανε ναν από  τόυς λό γόυς απόκλεισμόυ  συνεκτιμω ντας τα ιδιαι τερα χαρακτήριστικα  τής υπό  ανα θεσή συ μβασής 
(εκτιμω μενή αξι α αυτή ς, ειδικε ς περιστα σεις κλπ), με σχετική  πρό βλεψή στό παρό ν σήμει ό τής διακή ρυξής. (αναλυτικα  βλ. 
ΚΟ για τή συμπλή ρωσή πρό τυπής διακή ρυξής δήμόσι ων συμβα σεων ε ργόυ). 

69  Σήμειω νεται ό τι ό ανωτε ρω εθνικό ς λό γός απόκλεισμόυ  συμπλήρω νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ. 
70  Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. 4497/2017. Επι σής, βλ. υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ε γγραφό τής Αρχή ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα  με τήν από φασή ΔΕΕ τής 24 
Οκτωβρι όυ 2018 στήν υπό θεσή C-124/2017 Vossloh, ιδι ως σκε ψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 

71  Υπενθυμι ζεται ό τι  αναφόρα  στήν παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νει μό νό στήν περι πτωσή πόυ ό αναθε των φόρε ας επιλε ξει 
κα πόιόν από  τόυς δυνήτικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ . 

72 Επισήμαι νεται ό τι ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς, πλήν τής καταλλήλό τήτας για τήν α σκήσή επαγγελματική ς 
δραστήριό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), ει ναι πρόαιρετικα  για τόν αναθε τόντα φόρε α 
και πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγα με τό αντικει μενό τής συ μβασής (α ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε 
κα θε περι πτωσή, πρε πει να διαμόρφω νόνται κατα  τρό πό, ω στε να μήν περιόρι ζεται δυσανα λόγα ή συμμετόχή  των 
ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν φόρε ων στόυς διαγωνισμόυ ς. Κατα  τό στα διό τόυ πρόσδιόρισμόυ  των κριτήρι ων 
καταλλήλό τήτας των υπόψήφι ων, ει ναι αναγκαι ό να τήρόυ νται από  τόυς αναθε τόντες φόρει ς, όι θεμελιω δεις ενωσιακε ς 
αρχε ς, ιδι ως ή αρχή  τής ι σής μεταχει ρισής των συμμετεχό ντων, τής απόφυγή ς των διακρι σεων, τής διαφα νειας και τής 
ανα πτυξής τόυ ελευ θερόυ ανταγωνισμόυ . Τα κριτή ρια επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξετα ζόνται κατα  τή διαδικασι α 
ελε γχόυ τής καταλλήλό τήτας τόυ πρόσφε ρόντός να εκτελε σει τή συ μβασή (κριτή ρια “on/off”).  

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

74 Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτή σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι όικόνόμικόι  φόρει ς διαθε τόυν τήν 
αναγκαι α όικόνόμική  και χρήματόδότική  ικανό τήτα για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. Όλες όι απαιτή σεις πρε πει να 
σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής συ μβασής (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 
παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό γω απαιτή σεις καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σήμει ό, χωρι ς παραπόμπή  σε 
τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτωσή και με χρι τήν κατα ργήσή των α ρθρων 80 ε ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και 
τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ό τι, εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  
επιλε ξει τήν παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό  των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμε νες στό 
ΜΕΕΠ εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις, πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτή σεις και για τις αλλόδαπε ς 
εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις. 

75 Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτή σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι όικόνόμικόι  φόρει ς διαθε τόυν τήν 
αναγκαι α όικόνόμική  και χρήματόδότική  ικανό τήτα για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. Όλες όι απαιτή σεις πρε πει να 
σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής συ μβασής (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 
παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λό γω απαιτή σεις καθόρι ζόνται περιγραφικα  στό παρό ν σήμει ό, χωρι ς παραπόμπή  σε 
τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτωσή και με χρι τήν κατα ργήσή των α ρθρων 80 ε ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και 
τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ό τι, εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  
επιλε ξει τήν παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό  των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμε νες στό 
ΜΕΕΠ εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις, πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτή σεις και για τις αλλόδαπε ς 
εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις. 

76  Συναρμόλό γήσή θεωρει ται ή εκτε λεσή εργασιω ν πόυ ε χόυν σαν τελικό  απότε λεσμα τήν συ νδεσή των σιδήρότρόχιω ν με 
τόυς στρωτή ρες. Εα ν στήν βεβαι ωσή εμπειρι ας αναφερθει  ή «στρω σή γραμμή ς», θα θεωρήθει  ό τι αφόρα  τήν 
συναρμόλό γήσή γραμμή ς. 

77   Ως ήμερόμήνι α όλόκλή ρωσής θα θεωρήθει  ει τε ή ήμερόμήνι α ε γκρισής Πρωτόκό λλόυ Πρόσωρινή ς Παραλαβή ς, ή  τής 
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ε γκρισής Πρωτόκό λλόυ Οριστική ς Παραλαβή ς. 

78  Πρόαιρετική  επιλόγή . Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτική  ευχε ρεια τής αναθε τόυσας αρχή ς και συμπλήρω νεται εφό σόν 

πρόβλε πεται συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι ό λες όι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζόνται και 

να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής συ μβασής (α ρθρό 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
79  Τό εδα φιό αυτό  πρόστι θεται κατα  τήν κρι σή τόυ αναθε τόντός φόρε α συ μφωνα με τό α ρθρό 78 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, 

α λλως διαγρα φεται. 
80 Ως πρός τόν τρό πό υπόβόλή ς των απόδεικτικω ν με σων τόυ παρό ντός α ρθρόυ, τα όπόι α ε χόυν συνταχθει / παραχθει  από  

τόυς ι διόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πρβλ. α ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
81   Πρβ α ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19. Σήμειω νεται ό τι ή 

πρόθεσμι α των 10 ήμερω ν πόυ αναγρα φεται στό παρό ν σήμει ό αφόρα  μό νό τόν χρό νό υπόγραφή ς τόυ ΤΕΥΔ και σε 
καμι α περι πτωσή δεν συνδε εται με τή συνόλική  πρόθεσμι α υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν, με τήν ε ννόια ό τι όι όικόνόμικόι  
φόρει ς ε χόυν τή δυνατό τήτα να υπόβα λλόυν τήν πρόσφόρα  τόυς όπότεδή πότε κατα  τήν ως α νω πρόθεσμι α. 

82    Επισήμαι νεται ό τι ή ανωτε ρω δυνατό τήτα εναπό κειται στή διακριτική  ευχε ρεια τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. Εξακόλόυθει  να 
υφι σταται ή δυνατό τήτα να υπόγρα φεται τό ΤΕΥΔ από  τό συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ αναφε ρόνται στα 
τελευται α δυ ό εδα φια τόυ α ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκαν με τό α ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 
4497/2017. 

83  Πρβλ. α ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017. 
84  Η υπόχρεωτική  αντικατα στασή τόυ τρι τόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπό κειται στή διακριτική  ευχε ρεια τόυ αναθε τόντός 

φόρε α, εφό σόν δε δεν τήν επιθυμει , απαλει φεται ή αναφόρα  στήν παρ. 4 στό παρό ν σήμει ό. Πρβλ. α ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  
ν, 4412/2016. 

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

86 Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή αδ’ 
τόυ ν. 4605/2019. 

87  Εφιστα ται ή πρόσόχή  των αναθε τόντων φόρε ων στό ό τι πρε πει να ζήτει ται ή πρόσκό μισή δικαιόλόγήτικω ν πρός 
από δειξή μό νό των λό γων απόκλεισμόυ  και των κριτήρι ων επιλόγή ς πόυ ε χόυν τεθει  στήν παρόυ σα διακή ρυξή. 
Επισήμαι νεται, περαιτε ρω, ό τι, ό αναθε των φόρε ας δυ ναται, κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτει  από  
πρόσφε ρόντες, σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να 
δικαιόλόγήτικα , ό ταν αυτό  απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 

88   Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 
αδ’ τόυ ν. 4605/2019 

89  Συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελευται ό εδα φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι Έλλήνας πόλι τής 
ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής 
καλυ πτόυν τό σό τήν κυ ρια ό σό και τήν επικόυρική  ασφα λισή."  

90  Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 
αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

91  Λαμβανόμε νόυ υπό ψή τόυ συ ντόμόυ, σε πόλλε ς περιπτω σεις, χρό νόυ ισχυ ός των πιστόπόιήτικω ν φόρόλόγική ς 
ενήμερό τήτας, όι όικόνόμικόι  φόρει ς μεριμνόυ ν να απόκτόυ ς εγκαι ρως πιστόπόιήτικα  πόυ να καλυ πτόυν και τόν χρό νό 
υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ να τα 
υπόβα λόυν, εφό σόν αναδειχθόυ ν πρόσωρινόι  ανα δόχόι. Τα εν λό γω πιστόπόιήτικα  υπόβα λλόνται μαζι  με τα υπό λόιπα 
απόδεικτικα  με σα τόυ α ρθρόυ 23 από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» τόυ 
υπόσυστή ματός. 

92 Οι υπευ θυνες δήλω σεις τόυ παρό ντός τευ χόυς φε ρόυν εγκεκριμε νή πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  πόυ υπόστήρι ζεται από  εγκεκριμε νό πιστόπόιήτικό  (Πρβλ. α ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ.  
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

93 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 
αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 

94 Πρβ α ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 46 περ α  τόυ ν. 4605/2019 
95  Εφό σόν ό αναθε των φόρε ας τήν επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόυ . 
96 Πρβ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 

αδ’ τόυ ν. 4605/2019 
97  Με εκτυ πωσή τής καρτε λας “Στόιχει α Μήτρω όυ/ Επιχει ρήσής”, ό πως αυτα  εμφανι ζόνται στό taxisnet. 
98 Η πλατφό ρμα τής Ευρωπαι κή ς Επιτρόπή ς eCertis για τήν αναζή τήσή ισόδυ ναμων πιστόπόιήτικω ν α λλων κρατω ν-μελω ν 

τής Ε.Ε ει ναι διαθε σιμή, χωρι ς κό στός, στή διαδρόμή . https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαι νεται ό τι ή 
ΕΑΑΔΗΣΥ ει ναι ό αρμό διός εθνικό ς φόρε ας για τήν καταχω ρήσή και τή ρήσή των στόιχει ων τόυ eCertis για τήν Ελλα δα. 
Πρβλ. τό με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό  ε γγραφό τής Αρχή ς στόν ακό λόυθό συ νδεσμό 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-
pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtbWlrbyIsIm
VjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8iXQ== 

99  Εφό σόν ό αναθε των φόρε ας τις επιλε ξει, ό λες ή  κα πόια/ες εξ αυτω ν, ως λό γόυς απόκλεισμόυ . 
100  Επισήμαι νεται ό τι ό αναθε των φόρε ας, εφό σόν μπόρε σει να απόδει ξει, με κατα λλήλα με σα, ό τι συντρε χει κα πόια από  τις 

περιπτω σεις αυτε ς, απόκλει ει όπόιόνδή πότε όικόνόμικό  φόρε α από  τή συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής τής δήμό σιας 
συ μβασής.  

101 Εφό σόν ό αναθε των φόρε ας τήν επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόυ . 
102 Η υπόχρε ωσή πρόσκό μισής δικαιόλόγήτικω ν όνόμαστικόπόι ήσής μετόχω ν, εφό σόν πρό κειται για συμβα σεις 

εκτιμω μενής αξι ας α νω τόυ 1.000.000,00 ευρω , αφόρα  μό νό στις ανω νυμες εταιρει ες πόυ λαμβα νόυν με ρός στό 
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διαγωνισμό , ει τε πρό κειται για μεμόνωμε νόυς υπόψή φιόυς, ει τε για με λή ενω σεων Εξαιρόυ νται τής υπόχρε ωσής αυτή ς 
όι εταιρει ες πόυ ει ναι εισήγμε νες στό Χρήματιστή ριό τής χω ρας εγκατα στασή ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ 
υπευ θυνή δή λωσή τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ τόυς. 

103 Πρβ παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 
αδ’ τόυ ν. 4605/2019 

104 ή όπόι α εκδι δεται συ μφωνα με τις ειδικε ς διατα ξεις τόυ ν. 3669/2008 ή  τόυ Π.Δ. 71/2019 και φε ρει συγκεκριμε νό χρό νό 
ισχυ ός. 

105 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 
αδ’ τόυ ν. 4605/2019.  
106  Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχυ όυν δυνα μει τόυ α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε 

συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 
107  Συμπλήρω νόνται τα απαιτόυ μενα δικαιόλόγήτικα  κατα  τήν κρι σή τόυ αναθε τόντα φόρε α σε συνα ρτήσή με τή 

δήμόπρατόυ μενή συ μβασή ε ργόυ (πρβλ Με ρός Ι Παραρτή ματός XII τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 - βλ. 
αναλυτικό τερα ΚΟ για τή συμπλή ρωσή πρό τυπής διακή ρυξής δήμόσι ων συμβα σεων ε ργόυ. 

108  Πρβλ. όμόι ως πρόήγόυ μενή υπόσήμει ωσή 
109 Συμπλήρω νόνται τα κατα λλήλα απόδεικτικα  με σα κατα  τήν κρι σή τόυ αναθε τόντα φόρε α σε συνα ρτήσή με τή 

δήμόπρατόυ μενή συ μβασή ε ργόυ (πρβλ Με ρός ΙI Παραρτή ματός XII τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 - βλ. 
αναλυτικό τερα ΚΟ 18 για τή συμπλή ρωσή πρό τυπής διακή ρυξής δήμόσι ων συμβα σεων ε ργόυ). 

110  Για τό 22.Δ (β), όι Αναθε τόντες Φόρει ς όρι ζόυν κατα  περι πτωσή τα κατα λλήλα απόδεικτικα  με σα πόυ αναφε ρόνται στό 
Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ ( Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 
(βλ. αναλυτικό τερα βλ. ΚΟ 18 για τή συμπλή ρωσή πρό τυπής διακή ρυξής δήμόσι ων συμβα σεων ε ργόυ). 

111 Εφό σόν ε χει αναφερθει  σχετική  απαι τήσή στό α ρθρό 22.Ε συμπλήρω νεται αναλό γως συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 

4412/2016. 
112 Πρβλ. παρα γραφό 12 α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, ό πως αυτή  πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ. 7, περ. α, υπόπερι πτωσή 

αδ’ τόυ ν. 4605/2019. 
113  Συ μφωνα με τή δια ταξή τόυ α ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.Ε.Π. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισήμαι νεται ό τι, συ μφωνα με τό α ρθρό 22 ( Τρόπόπόιή σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) 
περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 
αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι 
την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α 
του άρθρου 176 και το Π.Δ. 71/2019». 

114  Η σχετική  Υπόυργική  από φασή για τήν  Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ, αναμε νεται να επικαιρόπόιήθει . 
115  Στήν περι πτωσή ό μως πόυ ή Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν καλυ πτει τις εισφόρε ς επικόυρική ς ασφα λισής , τα σχετικα  

δικαιόλόγήτικα  υπόβα λλόνται ξεχωριστα .  
116  Μό νό στήν περι πτωσή πόυ ε χει επιλεγει  από  τόν αναθε τόντα φόρε α ως λό γός απόκλεισμόυ . 
117 Επισήμαι νεται ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας παρα γει από  τό υπόσυ στήμα τό ήλεκτρόνικό  αρχει ό «εκτυπω σεις» των 

Δικαιόλόγήτικω ν Συμμετόχή ς σε μόρφή  αρχει όυ Portable Document Format (PDF), τό όπόι ό υπόγρα φεται με εγκεκριμε νή 
πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  με χρή σή εγκεκριμε νων πιστόπόιήτικω ν και 
επισυνα πτεται στόν (υπό)φακε λό τής πρόσφόρα ς «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» (Πρβλ α ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

118 Πρβ. α ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, ό πως πρόστε θήκε με τό α ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν. 4605/2019 και  
τρόπόπόιή θήκε από  τό α ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019. 
119 Οι αναθε τόντες φόρει ς μπόρόυ ν να πρόβλε πόυν στα ε γγραφα τής συ μβασής ό τι, κατό πιν αιτή ματός τόυ υπεργόλα βόυ 

και εφό σόν ή φυ σή τής συ μβασής τό επιτρε πει, ό αναθε των φόρε ας καταβα λλει απευθει ας στόν υπεργόλα βό τήν αμόιβή  
τόυ για τήν εκτε λεσή πρόμή θειας, υπήρεσι ας ή  ε ργόυ, δυνα μει συ μβασής υπεργόλαβι ας με τόν ανα δόχό. Στήν περι πτωσή 
αυτή , στα ε γγραφα τής συ μβασής καθόρι ζόνται τα ειδικό τερα με τρα ή  όι μήχανισμόι  πόυ επιτρε πόυν στόν κυ ριό 
ανα δόχό να εγει ρει αντιρρή σεις ως πρός αδικαιόλό γήτες πλήρωμε ς, καθω ς και όι ρυθμι σεις πόυ αφόρόυ ν αυτό ν τόν 
τρό πό πλήρωμή ς. Στήν περι πτωσή αυτή  δεν αι ρεται ή ευθυ νή τόυ κυ ριόυ αναδό χόυ. Συμπλήρω νεται αναλό γως.  

120  Εφό σόν στή Διακή ρυξή τι θενται επιπλε όν ό ρόι τεχνική ς ικανό τήτας, αναφε ρεται ή σχετική  από φασή τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν, ό πως απαιτει ται από  τό α ρθρό 76 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 ή  ή αντι στόιχή 
από φασή τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλε όν ό ρόυς τεχνική ς και όικόνόμική ς ικανό τήτας.  

121 Ως ήμερόμήνι α όλόκλή ρωσής θα θεωρήθει  ή ήμερόμήνι α ε γκρισής τόυ Πρωτόκό λλόυ Πρόσωρινή ς ή  Οριστική ς 
Παραλαβή ς τόυ ε ργόυ. 

122 αναφε ρεται ό ,τι ισχυ ει 
123 αναφε ρεται ό ,τι ισχυ ει 
124 αναφε ρεται ό ,τι ισχυ ει 
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