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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1   Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 

Αναθε τόυσα αρχή :      ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
        (ΕΣΔΑΚ) 
 
Οδό ς : Αρχ. Μακαρι όυ 22 & Σκόυλα δων 
 
Ταχ.Κωδ. : 71202 
 
Τήλ . : 2810361614 
 
Telefax : 2810361622 
 
E-mail : esdak@otenet.gr 
 

Πλήρόφόρι ες: Λασήθιωτα κής Μιχα λής 
 

1.2       Εργόδό τής ή  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΕΣΔΑΚ 
1.3       Φόρε ας κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: ΕΣΔΑΚ 
1.4       Πρόι σταμε νή Αρχή  : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΔΑΚ 
1.5       Διευθυ νόυσα ή  Επιβλε πόυσα Υπήρεσι α : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΣΔΑΚ 
1.6       Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
                                          
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 ρόντες  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. 
 
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 ήλεκτρόνικό  διαγωνισμό ,  ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) ή  πρόκή ρυξή συ μβασής ό πως δήμόσιευ θήκε στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
(ΕΕΕΕ), 
β)ή παρόυ σα διακή ρυξή με τα παραρτή ματα τής 

• Παρα ρτήμα Ι-Περιεχό μενα Τεχνική ς Πρόσφόρα ς 
• Παρα ρτήμα ΙΙ-Πι νακας Συμμό ρφωσής 
• Παρα ρτήμα ΙΙΙ- τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ)   
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γ) τό τευ χός των τυχό ν τρόπόπόιή σεων μετα  τή διαδικασι α τής διαβόυ λευσής τόυ αρ. 20Α τής 
παρόυ σας . 
δ) τό τευ χός των διευκρινή σεων πόυ χόρήγή θήκαν στό πλαι σιό τής πρόήγόυ μενής διαδικασι ας 
ε)τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, και τό πρόσα ρτήμα τόυ. 
στ) ό πρόυ πόλόγισμό ς μελε τής, 
ζ) τό τιμόλό γιό μελε τής, 

ή) ό Κανόνισμό ς Μελετω ν Έργόυ  
θ) ή ειδική  συγγραφή  υπόχρεω σεων  
ι) ή τεχνική  συγγραφή  υπόχρεω σεων (τευ χός τεχνικω ν πρόδιαγραφω ν) 
ια) ή τεχνική  περιγραφή   
ιβ) τυχό ν συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  τήν αναθε τόυσα 
αρχή   επι  ό λων των ανωτε ρω  
ιγ) ή ΑΕΠΟ 
ιδ) ή γεωτεχνική  μελε τή 
 
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 τής αναθε τόυσας αρχή ς, https://esdak.gr 

 

2.3 Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τόι ε ως επτα  (7) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 

υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν,  ή αναθε τόυσα αρχή  παρε χει σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ 

συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες σχετικα  με τα 

ε γγραφα τής συ μβασής, τό αργό τερό ε ως τε σσερις (4) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 

υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. 

 
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 τή  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 φετα ι 
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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς.  
Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς δεν ε χόυν τήν υπόχρε ωσή να υπόγρα φόυν τα δικαιόλόγήτικα  
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 ν.  
Στις περιπτω σεις πόυ με τήν αι τήσή συμμετόχή ς ή  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 (δήλ. μετα  τήν απόστόλή  τής πρόκή ρυξής στήν ΕΕΕΕ). 
 
 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
 (α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 
 (β) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Τεχνική Πρόσφόρά» 
(γ)  ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 
 

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 21  τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή 
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων 
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων 
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει 
ως χωριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρόνικό 
αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας τα δε στόιχεία και 
δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή «Τεχνική Πρόσφόρά» είναι τα 
όριζόμενα στό άρθρό 24.3 τής παρόύσας.  
Τα στόιχεία αμφότέρων των υπόφακέλων  υπόβάλλόνται από τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε 
μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και εφόσόν έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, 
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φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με 
χρήσή εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.   117384/26-
10-2017  Κ.Υ.Α.   
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ήμερών από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή των ως άνω στόιχείων και 
δικαιόλόγήτικών πρόσκόμίζεται υπόχρεωτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα στήν αναθέτόυσα αρχή, σε 
έντυπή μόρφή και σε σφραγισμένό φάκελό, ή πρωτότυπή εγγυήτική επιστόλή συμμετόχής. 
Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υπόχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ. 
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όι όπόίες φέρόυν πρόήγμένή ψήφιακή υπόγραφή. 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 

ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν ήλεκτρόνικό χώρό 

«Συνήμμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτωσή (υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία τής 

πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF). 

 
δ) Στή συνέχεια, ό Οικόνόμικός Φόρέας παράγει, κατά περίπτωσή, από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά 

αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής, Τεχνικής Πρόσφόράς και τής Οικόνόμικής 

Πρόσφόράς τόυ όικόνόμικόύ φόρέα σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF), τα όπόία 

υπόγράφόνται με εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική 

υπόγραφή με χρήσή εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ 

117384/31-10-2017 ΚΥΑ και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς από 

τόν Οικόνόμικό Φόρέα. Κατά τήν συστήμική υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί 

αυτόματόπόιήμένόυς ελέγχόυς επιβεβαίωσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα, κατά 

περίπτωσή, παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία (Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής, Τεχνική Πρόσφόρά και 

Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί απόβόύν επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται στό 

υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόν 

Οικόνόμικό Φόρέα με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ χρήστή τόυ Οικόνόμικόύ Φόρέα 

πρόκειμένόυ ό τελευταίός να πρόβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής.  

 
ε) Εφόσόν τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό 
τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν ψήφιακά 
υπόγεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, σύμφωνα με τόυς όρόυς τής  παρόύσας διακήρυξής.. 
 
στ)  Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ.  
 
3.6  Απόσυρσή πρόσφόράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρει εγκεκριμένή 
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένων 
πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω 
τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτόυσας αρχής, ή όπόία απόδέχεται τό σχετικό αίτήμα τόυ 
πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς στό υπόσύστήμα πριν 
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τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται να 
υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής  
των πρόσφόρών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και αξιολόγησης των προσφορών - 
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστική Προσφυγή/ 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, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  στόυς 

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

 

β) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , πρόβαι νει σε πρω τή φα σή στήν απόσφρα γισή των 
υπόβλήθε ντων δικαιόλόγήτικω ν συμμετόχή ς και των τεχνικω ν πρόσφόρω ν χωρι ς να παρε χει 
πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα στόιχει α των όικόνόμικω ν φόρε ων πρός τόυς πρόσφε ρόντες. Μετα  τήν 
απόσφρα γισή και τόν ε λεγχό των δικαιόλόγήτικω ν συμμετόχή ς ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  ελε γχει τήν 
πλήρό τήτα και τήν συμφωνι α των Οριστικω ν Μελετω ν των Τεχνικω ν Πρόσφόρω ν με τόν Κανόνισμό  
μελετω ν ε ργόυ διαπιστω νόντας τή συμμό ρφωσή ή  μή των Οριστικω ν Μελετω ν σε αυτα .    

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) χωρι ς βαθμόλό γήσή. Όσες μελε τες δεν καλυ πτόυν τις 
απαιτή σεις τόυ Πι νακα Συμμό ρφωσής απόρρι πτόνται. Στή συνε χεια ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  
πρόβαι νει στήν αξιόλό γήσή/βαθμόλό γήσή των λόιπω ν στόιχει ων των τεχνικω ν πρόσφόρω ν 
(εκτό ς των όριστικω ν μελετω ν πόυ συ μφωνα με τήν πρόήγόυ μενή παρα γραφό ελε γχόνται 
μό νό ως πρός τήν συμμό ρφωσή τόυς με τις απαιτή σεις τόυ Πι νακα Συμμό ρφωσής χωρι ς να 
βαθμόλόγόυ νται) των όπόι ων όι μελε τες ε γιναν απόδεκτε ς συ μφωνα με τα ανωτε ρω. Στή 
συνε χεια ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  συντα σσει πρακτικό  στό όπόι ό θα περιλαμβα νει τόν ε λεγχό 
των δικαιόλόγήτικω ν, τόυ Πι νακα Συμμό ρφωσής (συμπλήρωμε νό από  κα θε διαγωνιζό μενό), 
καθω ς και τή βαθμόλόγι α των λόιπω ν στόιχει ων των τεχνικω ν πρόσφόρω ν συ μφωνα με τό 
α ρθρό 14 τής παρόυ σας, για τόυς διαγωνιζό μενόυς των όπόι ων ή μελε τή κα λυπτε τις 
απαιτή σεις τόυ Πι νακα Συμμό ρφωσής και επόμε νως δεν απόρρι φθήκε. Στή συνε χεια 
απόστε λλει τό πρακτικό  στήν Αναθε τόυσα Αρχή  με σω τόυ υπόσυστή ματός, ως “εσωτερικό ”, 
με σω τής λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή. 
 
 γ) 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 κει μενες 
διατα ξεις.  
 
δ) 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. Στή συνε χεια, και μετα  
τήν ε κδόσή τής από φασής ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ , ή 
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Αναθε τόυσα Αρχή  κόινόπόιει  τήν ως α νω από φασή σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ δεν 
ε χόυν απόκλειστει  όριστικα , και παρε χει πρό σβασή σε αυτόυ ς στα υπόβλήθε ντα 
δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς και στις υπόβλήθει σες τεχνικε ς πρόσφόρε ς των λόιπω ν 
πρόσφερό ντων. Κατα  τής από φασής αυτή ς χωρει  πρόδικαστική  πρόσφυγή , κατα  τα όριζό μενα 
στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 
 
ε) Μετε πειτα σε διακριτό  στα διό ή Ε.Δ. πρόβαι νει στήν απόσφρα γισή των όικόνόμικω ν 
πρόσφόρω ν πόυ υπε βαλαν απόδεκτή  πρόσφόρα  , χωρι ς να παρε χει πρό σβασή στα 
υπόβλήθε ντα στόιχει α των Οικόνόμικω ν Φόρε ων πρός τόυς πρόσφε ρόντες.  
 
στ) Η αξιόλό γήσή των όικόνόμικω ν πρόσφόρω ν όλόκλήρω νεται με τήν εφαρμόγή  τόυ τυ πόυ 
τόυ α ρθρόυ 14 τής Διακή ρυξής ό πόυ ή βαθμόλόγι α τόυ κριτήρι όυ Κ1 ει ναι ή % ε κπτωσή πόυ 
ε χει δω σει κα θε διαγωνιζό μενός.  
 
ή) Πρόσωρινό ς ανα δόχός αναδεικνυ εται εκει νός τόυ όπόι όυ ή πρόσφόρα  ε χει συγκεντρω σει 
τόν μεγαλυ τερό αριθμό  στό U. 
Σε περι πτωσή ισόδυ ναμων πρόσφόρω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  επιλε γει τόν πρόσφε ρόντα με τή 
μεγαλυ τερή βαθμόλόγι α τεχνική ς πρόσφόρα ς, ή τόι τήν μεγαλυ τερή σταθμισμε νή βαθμόλόγι α 
στα κριτή ρια Κ2, Κ3 και Κ4. 
 
θ) Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  συντα σσει τό σχετικό  πρακτικό  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν πρόσωρινό  Ανα δόχό (ή  
τή μαται ωσή τής διαδικασι ας), και υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  
αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω τής λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός 
ε γκρισή.  
 
ι) Στή συνε χεια, ή αναθε τόυσα αρχή  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 
πρόσφερό ντων. Κατα  τής από φασής αυτή ς χωρει  πρόδικαστική  πρόσφυγή , κατα  τα όριζό μενα 
στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 
 
ια) Επισήμαι νεται ό τι, σε περι πτωσή πόυ όι πρόσφόρε ς ει ναι ισόδυ ναμες και ε χόυν τήν ι δια 

βαθμόλόγι α στήν Τεχνική  Πρόσφόρα  , ή τόι στα κριτή ρια Κ2, Κ3 και Κ4, ή αναθε τόυσα αρχή  

επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλή ρωσή μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ 

υπε βαλαν ισόδυ ναμες 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 ισόδυ ναμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα 

και ω ρα πόυ θα τόυς γνωστόπόιήθει  με σω τής λειτόυργικό τήτας “επικόινωνι α” τόυ 

υπόσυστή ματός.  

 
4.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 

για υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετα  τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής σχετική ς 
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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 (δέκα) ημερών τα πρόβλεπό μενα στις κει μενες 
διατα ξεις δικαιόλόγήτικα  πρόσωρινόυ  αναδό χόυ και τα απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής. 
 
β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» στήν αναθε τόυσα αρχή . 
 
γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα ως α νω δικαιόλόγήτικα   ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπόβλή θήκαν, και 
ό πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λει εντό ς τής πρόθεσμι ας των 10 ήμερω ν αι τήμα πρός τό αρμό διό 
ό ργανό αξιόλό γήσής 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, ή αναθε τόυσα αρχή  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.  
Τό παρό ν εφαρμό ζεται και στις περιπτω σεις πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  ζήτή σει τήν πρόσκό μισή 
δικαιόλόγήτικω ν κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και πριν 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 νειας.  
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 στήν αναθε τόυσα αρχή , 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 Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής ( ΕΕΕΣ), 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  
iii) 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,  απόρρι πτεται 
ή πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς 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 βε λτιστής σχε σής πόιό τήτας – τιμή ς, τήρόυμε νής 
τής ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρωσής τής αναθε τόυσας αρχή ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δήλω σει με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) 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 τής αναθε τόυσας αρχή ς 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. 
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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 ρθρόυ. Η Επιτρόπή  , στή συνε χεια,  τό κόινόπόιει , με σω 
τής «λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», στήν αναθε τόυσα αρχή  για τή λή ψή από φασής. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  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 
απόκλειστει  όριστικα  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 ». 
Κατα  τής από φασής αυτή ς χωρει  πρόδικαστική  πρόσφυγή , κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής 
παρόυ σής 
 
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 105 ως ακόλόυ θως:  
Μετα  τήν α πρακτή πα ρόδό τής πρόθεσμι ας α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ή  σε περι πτωσή 
α σκήσή ς 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 
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 τό α ρθρό 324 τόυ Ν.4700/2020τής αναθε τόυσας αρχή ς, 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 μβασή. 
 
Με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, κόινόπόιει ται ή από φασή 
κατακυ ρωσής στόν πρόσωρινό  ανα δόχό.  Με τήν ι δια από φασή  καλει ται ό ανα δόχός να  πρόσε λθει σε 
όρισμε νό τό πό και χρό νό για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , θε τόντα ς τόυ ή αναθε τόυσα αρχή  
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 105 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 τής αναθε τόυσας αρχή ς 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  βε λτιστής σχε σής πόιό τήτας – 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 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 

4.4 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
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Κα θε ενδιαφερό μενός, ό όπόι ός ε χει ή  ει χε συμφε ρόν να τόυ ανατεθει  ή συγκεκριμε νή συ μβασή 
και ε χει ή  ει χε υπόστει  ή  ενδε χεται να υπόστει  ζήμι α από  εκτελεστή  πρα ξή ή  παρα λειψή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς κατα  παρα βασή τής νόμόθεσι ας τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής ή  τής εσωτερική ς 
νόμόθεσι ας, δικαιόυ ται να ασκή σει πρόδικαστική  πρόσφυγή  ενω πιόν τής ΑΕΠΠ κατα  τής σχετική ς 
πρα ξής ή  παρα λειψής τής αναθε τόυσας αρχή ς, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς 
αιτια σεις πόυ δικαιόλόγόυ ν τό αι τήμα  τόυ.  

 
Σε περι πτωσή πρόσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθε τόυσας αρχή ς, ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή 

τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι: 
(α) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν ή πρα ξή κόινόπόιή θήκε με ήλεκτρόνικα  με σα ή  τήλεόμόιότυπι α ή   
(β) δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής σε αυτό ν αν 
χρήσιμόπόιή θήκαν α λλα με σα επικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν πλή ρή, πραγματική  ή  τεκμαιρό μενή, γνω σή τής πρα ξής πόυ βλα πτει τα 
συμφε ρόντα τόυ ενδιαφερό μενόυ όικόνόμικόυ  φόρε α.  
Σε περι πτωσή παρα λειψής, ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι 
δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν επόμε νή τής συντε λεσής τής πρόσβαλλό μενής παρα λειψής. 
 

Η πρόδικαστική  πρόσφυγή , με βα σή και τα ό σα πρόβλε πόνται στό π.δ. 39/2017, κατατι θεται 
ήλεκτρόνικα  βα σει τόυ τυπόπόιήμε νόυ εντυ πόυ και με σω τής λειτόυργικό τήτας «Επικόινωνι α» τόυ 
υπόσυστή ματός πρός τήν Αναθε τόυσα Αρχή , επιλε γόντας κατα  περι πτωσή τήν ε νδειξή «Πρόδικαστική  
Πρόσφυγή » και επισυνα πτόντας τό σχετικό  ε γγραφό συ μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 
Για τό παραδεκτό  τής α σκήσής τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς κατατι θεται παρα βόλό από  τόν 

πρόσφευ γόντα υπε ρ τόυ Δήμόσι όυ, κατα  τα ειδικα  όριζό μενα στό α ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 
όπόι ό επιστρε φεται στόν πρόσφευ γόντα σε περι πτωσή όλική ς ή  μερική ς απόδόχή ς τής πρόσφυγή ς τόυ 
ή  σε περι πτωσή πόυ πριν τήν ε κδόσή τής από φασής τής ΑΕΠΠ επι  τής πρόσφυγή ς, ή αναθε τόυσα αρχή  
ανακαλει  τήν πρόσβαλλό μενή πρα ξή ή  πρόβαι νει στήν όφειλό μενή ενε ργεια.  

 
Η πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς και ή α σκήσή  τής κωλυ όυν τή 

συ ναψή τής συ μβασής επι  πόινή  ακυρό τήτας, ή όπόι α διαπιστω νεται με από φασή τής ΑΕΠΠ μετα  από  
α σκήσή πρόσφυγή ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.  

Η πρόήγόυ μενή παρα γραφός δεν εφαρμό ζεται στήν περι πτωσή πόυ, κατα  τή διαδικασι α 
συ ναψής τής παρόυ σας συ μβασής, υπόβλήθει  μό νό μι α (1) πρόσφόρα  

Κατα  τα λόιπα , ή α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς δεν κωλυ ει τήν πρό όδό τής 
διαγωνιστική ς διαδικασι ας, , εκτό ς αν ζήτήθόυ ν πρόσωρινα  με τρα πρόστασι ας κατα  τό α ρθρό 366 τόυ 
ν.4412/2016. 

 
Η αναθε τόυσα αρχή , με σω τής λειτόυργι ας τής «Επικόινωνι ας»:  
α. κόινόπόιει  τήν πρόδικαστική  πρόσφυγή  σε κα θε ενδιαφερό μενό τρι τό συ μφωνα με τα 

πρόβλεπό μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1 τόυ 
α ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017,  

β. ειδόπόιει , παρε χει πρό σβασή στό συ νόλό των στόιχει ων τόυ διαγωνισμόυ  και διαβιβα ζει 
στήν Αρχή  Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπό μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 τόυ 
α ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συ μφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ απόφαι νεται αιτιόλόγήμε να επι  τής βασιμό τήτας των πρόβαλλό μενων πραγματικω ν 
και νόμικω ν ισχυρισμω ν τής πρόσφυγή ς και των ισχυρισμω ν τής αναθε τόυσας αρχή ς και, σε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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περι πτωσή παρε μβασής, των ισχυρισμω ν τόυ παρεμβαι νόντός και δε χεται (εν ό λω ή  εν με ρει) ή  
απόρρι πτει τήν πρόσφυγή  με από φασή  τής, ή όπόι α εκδι δεται με σα σε απόκλειστική  πρόθεσμι α ει κόσι 

(20) ήμερω ν από  τήν ήμε ρα εξε τασής τής πρόσφυγή ς. 

 
Σε περι πτωσή συμπλήρωματική ς αιτιόλόγι ας επι  τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής, αυτή  

υπόβα λλεται ε ως και δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν συζή τήσή τής πρόσφυγή ς και κόινόπόιει ται αυθήμερό ν 
στόν πρόσφευ γόντα με σω τής πλατφό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ή  αν αυτό  δεν ει ναι εφικτό  με όπόιόδή πότε 
πρό σφόρό με σό. Υπόμνή ματα επι  των από ψεων και τής συμπλήρωματική ς αιτιόλόγι ας τής 
Αναθε τόυσας Αρχή ς κατατι θενται με σω τής πλατφό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ε ως πε ντε (5) ήμε ρες πριν από  
τή συζή τήσή τής πρόσφυγή ς 

 
Η α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς απότελει  πρόυ πό θεσή για τήν α σκήσή των ε νδικων 

βόήθήμα των  τής αι τήσής αναστόλή ς και τής αι τήσής ακυ ρωσής τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 
κατα  των εκτελεστω ν πρα ξεων ή  παραλει ψεων τής αναθε τόυσας αρχή ς. 

 
Όπόιός ε χει ε ννόμό συμφε ρόν μπόρει  να ζήτή σει τήν αναστόλή  τής εκτε λεσής τής από φασής 

τής ΑΕΠΠ και τήν ακυ ρωσή  τής ενω πιόν τόυ αρμόδι όυ δικαστήρι όυ. Δικαι ωμα α σκήσής των ι διων 
ενδι κων βόήθήμα των ε χει και ή αναθε τόυσα αρχή , αν ή ΑΕΠΠ κα νει δεκτή  τήν πρόδικαστική  
πρόσφυγή . Με τα ε νδικα βόήθή ματα τής αι τήσής αναστόλή ς και τής αι τήσής ακυ ρωσής λόγι ζόνται ως 
συμπρόσβαλλό μενες με τήν από φασή τής ΑΕΠΠ και ό λες όι συναφει ς πρός τήν ανωτε ρω από φασή 
πρα ξεις ή  παραλει ψεις τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ή  συντελεστει  αντιστόι χως ε ως 
τή συζή τήσή τής αι τήσής αναστόλή ς ή  τήν πρω τή συζή τήσή τής αι τήσής ακυ ρωσής. 

 
Η α σκήσή τής αι τήσής αναστόλή ς δεν εξαρτα ται από  τήν πρόήγόυ μενή α σκήσή τής αι τήσής 

ακυ ρωσής. Η αι τήσή αναστόλή ς κατατι θεται στό αρμό διό δικαστή ριό με σα σε πρόθεσμι α δε κα (10) 
ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή ή  τήν πλή ρή γνω σή  τής από φασής επι  τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς 
και συζήτει ται τό αργό τερό εντό ς τρια ντα (30) ήμερω ν από  τήν κατα θεσή  τής.  Για τήν α σκήσή τής 
αιτή σεως αναστόλή ς κατατι θεται τό πρόβλεπό μενό παρα βόλό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα 
στό α ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Η α σκήσή αι τήσής αναστόλή ς κωλυ ει τή συ ναψή τής συ μβασής, εκτό ς εα ν με τήν πρόσωρινή  

διαταγή  ό αρμό διός δικαστή ς απόφανθει  διαφόρετικα . 
 

 
 Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 5 α ρθρόυ 105 και 
135 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 με τα παραρτή ματα τής. 
3. Τό τευ χός των τυχό ν τρόπόπόιή σεων μετα  τή διαβόυ λευσή τόυ αρ. 20Α τής παρόυ σας  
4.  Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα . 
5. Τό Τιμόλό γιό Μελε τής 
6. Ο Κανόνισμό ς Μελετω ν τόυ Έργόυ 
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7.  Η Ειδική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
8. Η Τεχνική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ)  με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς  
9.  Η Τεχνική  Περιγραφή  
10.  Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Μελε τής. 
11. Η Τεχνική  πρόσφόρα  
12.  Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ. 
 
 

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 πρόδικαστικε ς πρόσφυγε ς 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 
μπόρόυ ν να 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  τό ε γγραφό. 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”, ό πως 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 τήν αναθε τόυσα αρχή , καθω ς και μεταξυ  αυτή ς και τόυ αναδό χόυ, θα γι νόνται 
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, ό πως ισχυ όυν: 
- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδι ως των α ρθρων 118 και 119, 
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), με τις τρόπόπόιή σεις τόυ 
- τόυ ν. 4700/2020 (Α΄127) και ιδι ως τόυ α ρθρόυ 353, 
- τόυ ν. 4738/2020 Ρυ θμισή όφειλω ν και παρόχή  δευ τερής ευκαιρι ας και α λλες διατα ξεις. 
- τόυ 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 τόυ ν. 
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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»  

  - τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα τό α ρθρό 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό πως ισχυ ει 

 - τόυ 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 ειδικό τερα τό α ρθρό 1 αυτόυ , 

 - τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 - τόυ α ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 - τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… 
 - τόυ 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 παραγρα φων 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20, τής παραγρα φόυ 1α τόυ α ρθρόυ 176  ν. 3669/2008 
(Α’ 116) «Κυ ρωσή τής Κωδικόπόι ήσής τής νόμόθεσι ας κατασκευή ς δήμόσι ων ε ργων» (ΚΔΕ), 

          - τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχω ρισή δήμόσιευ σεων των φόρε ων τόυ Δήμόσι όυ στό 
νόμαρχιακό  και τόπικό  Τυ πό και α λλες διατα ξεις», 

               - τόυ ν. 4635/2019 (Α΄167) και ιδι ως τόυ α ρθρόυ 188 , 
 - τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

             - του π.δ 71/2019 « Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).»  ( Α΄ 112 )  

 - του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  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. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικε ς λεπτόμε ρειες και 
διαδικασι ες λειτόυργι ας τόυ Εθνικόυ  Συστή ματός Ηλεκτρόνικω ν Δήμόσι ων Συμβα σεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- 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). 





 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»  

 

17 

 
 

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

 
 

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

8.1. Τό ε ργό χρήματόδότει ται από  τό Επιχειρήσιακό  Πρό γραμμα «Υπόδόμε ς Μεταφόρω ν, 
Περιβα λλόν και Αειφό ρός Ανα πτυξή 2014-2020» με Κωδικό  MIS 5009865. και ως εκ τόυ τόυ 
ή θετική  γνω μή τής ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΕΑΑ ή  ή τεκμαιρό μενή θετική  γνω μή για τή διαδικασι α 
ανα θεσής τής συ μβασής απότελει  ό ρό για τή χρήματόδό τήσή τής πρα ξής. H συ μβασή 
συγχρήματόδότει ται από  τό Ταμει ό Συνόχή ς (85%) και από  Εθνικόυ ς Πό ρόυς. Η δήμό σια 
δαπα νή ε χει εγγραφει  στό ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (2020ΣΕ27510025) και ή Ιδιωτική 
Συμμετόχή θα καλυφθεί από τόν τακτικό πρόϋπόλόγισμό τόυ  Κυρι όυ τόυ Έργόυ 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ).31   

 Τό έργό υπόκειται στις κρατήσεις36 πόυ πρόβλέπόνται για τα έργα αυτά, περιλαμβανόμένής τής 
κράτήσής ύψόυς 0,07 % υπέρ των λειτόυργικών αναγκών τής Ενιαίας Ανεξάρτήτής Αρχής 
Δήμόσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τό άρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/2011 201137 τής κράτήσής ύψόυς 
0,06 % υπέρ των λειτόυργικών αναγκών τής Αρχής Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών, 
σύμφωνα με τό άρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016 , τής κράτήσής 6%ό σύμφωνα με τις 
διατάξεις τόυ άρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασής τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών και Μεταφόρών (Β' 
2235) καθώς και τής κράτήσής ύψόυς 2.5%ό υπέρ των Μήχανικών Τεχνόλόγικής Εκπαίδευσής 
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(TE) τής Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή Αόρίστόυ Χρόνόυ) πόυ 
απασχόλόύνται στό Δήμόσιό, Ν.Π.Δ.Δ. και στόυς Οργανισμόύς Τόπικής Αυτόδιόίκήσής Α΄ και Β΄ 
βαθμόύ σύμφωνα με τής υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 Απόφασής τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών 
και Μεταφόρών (Β΄2 780) 

 
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..
  

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 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί , κατά τη διαδικασία  αξιολόγησής των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς 

φορείς, μέσω τής λειτουργικότητας τής ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματός, να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομενής τής τεχνικής και τής 

οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα 

(10) ήμερες  και όχι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με  το άρθρο 42 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 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  τήν αναθε τόυσα αρχή , 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.  2318/30-10-2020 για τήν ανα λήψή 
υπόχρε ωσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στωσής για τό όικόνόμικό  ε τός 2020  και με αρ. Γ-34/30-10-2020 
καταχω ρήσή στό βιβλι ό εγκρι σεων και εντόλω ν πλήρωμή ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρω νεται και ό αριθμό ς 
τής από φασής ε γκρισής τής πόλυετόυ ς ανα λήψής σε περι πτωσή πόυ ή δαπα νή εκτει νεται σε 
περισσό τερα τόυ ενό ς όικόνόμικα  ε τή, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι: 
 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.» 
  
11.1. Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 
Η δήμόπρατόυ μενή συ μβασή ει ναι μικτή  συ μβασή, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 4 παρ.4 τόυ Ν 
4412/2016 και περιλαμβα νει τρι α (3) διακριτα  τμή ματα, τήν κατασκευή  τόυ ε ργόυ τής ΜΕΑ και τόυ 
ΧΥΤΥ, τήν πρόμή θεια κινήτόυ  μήχανόλόγικόυ  εξόπλισμόυ   και τήν υπήρεσι α λειτόυργι ας για 5 ε τή. Ο 
συνόλικό ς πρόυ πόλόγισμό ς τόυ ε ργόυ απότελει ται από  τρι α διακριτα  με ρή: 
Α. Τόν  πρόυ πόλόγισμό  κατασκευή ς πόυ ανε ρχεται σε  15.161.383,66 € πλέόν  ΦΠΑ 
 και αναλυ εται σε: 

 
Α1) Κατ’ απόκόπή  Δαπα νή Εργασιω ν  11.186.058,60Ευρώ 
      Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.013.490,55Ευρώ 

Απρό βλεπτα (πόσόστόυ  9% επι  τής δαπα νής εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.187.959,42                   
Ευρώ, πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3. (α)  τόυ ν. 4412/2016. 
Στό ανωτε ρω πόσό  πρόβλε πεται αναθεω ρήσή πόσόυ  143.875,09 Ευρω , συ μφωνα με τό α ρθρό 153                     
τόυ ν. 4412/2016. 

Α2)  Μελε τες : 180.000,00 Ευρώ  
A3)  Δόκιμαστική  λειτόυργι α : 450.000,00 Ευρώ 
 
B) Τόν πρόυ πόλόγισμό  για τήν Πρόμή θεια κινήτόυ  μήχανόλόγικόυ   εξόπλισμόυ  πόυ ανε ρχεται σε 

840.000,00 Ευρώ 
 
Γ) Τόν πρόυ πόλόγισμό  αμόιβή ς τόυ Αναδό χόυ για τήν  λειτόυργι α τόυ ε ργόυ για πε ντε (5) ε τή πόυ 
εκτιμα ται σε 1.028.007,00 Ευρώ  ανα  ε τός ή  σε  5.140.035,00 Ευρώ για πε ντε (5) ε τή πλε όν ΦΠΑ 24%. 
Με δεδόμε νό ό τι τό κυ ριό αντικει μενό τής συ μβασής ει ναι ή κατασκευή  τής ΜΕΑ, συ μφωνα με τήν παρ. 
2 τόυ α ρθρόυ 4 τόυ Ν. 4412/2016, ή μικτή  συ μβασή ανατι θεται συ μφωνα με τις διατα ξεις περι  
συμβα σεων ε ργόυ. 
Ο ΕΣΔΑΚ διατήρει  τό δικαι ωμα μόνόμερόυ ς ανανε ωσής τή ς συ μβασής κατα  τό με ρός πόυ αφόρα  στή 
λειτόυργι α για επιπλε όν χρόνικό  δια στήμα (5) ε τή (δικαι ωμα πρόαι ρεσής). Σε αυτή  τή περι πτωσή ό  
Πρόυ πόλόγισμό ς τή ς πρόαι ρεσής λειτόυργι ας τόυ ε ργόυ για πε ντε (5) ε τή ανε ρχεται σε 5.140.035,00 
Ευρω  πλε όν ΦΠΑ.  
Η κα λυψή τής δαπα νής για τήν λειτόυργι α τόυ ε ργόυ θα πραγματόπόιήθει  από  τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ 
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) με αντι στόιχες πιστω σεις από  τόν τακτικό  τόυ πρόυ πόλόγισμό . 
Τό ε ργό ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ παρόυσια ζει υψήλό  βαθμό  
πόλυπλόκό τήτας και εξειδι κευσής και ή όρθή  υλόπόι ήσή  τόυ ει ναι μεγα λής σήμασι ας για τήν επι τευξή 
των στό χων τόυ όικει όυ ΠΕΣΔΑ αναφόρικα  με τή διαχει ρισή των ΑΣΑ στήν Κρή τή. Επόμε νως, πρε πει ό 
σχεδιασμό ς, κατασκευή  και λειτόυργι α τόυ κατα  τα πρω τα χρό νια να εξεταστει  ως ενιαι ό και αδιαι ρετό 
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συ νόλό, όπό τε για λό γόυς εξασφα λισής τής ασφαλόυ ς και  βε λτιστής λειτόυργι ας τής εγκατα στασής ή 
συ μβασή δε διαιρει ται σε τμή ματα. 
 
 Δεν πρόβλε πεται Ρή τρα πρό σθετής καταβόλή ς ( πριμ ), συ μφωνα με τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. 
 
 

 
11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
 
Η εδαφική  περιφε ρεια τόυ όικισμόυ  Ρόυ σα Εκκλήσια  και ειδικό τερα στή θε σή «Παναγια » τόυ Δή μόυ 
Σήτει ας τής Π.Ε Λασιθι όυ.  
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Στό αντικει μενό τόυ ε ργόυ περιλαμβα νόνται: 
 
• Κατασκευή  Μόνα δας Υπόδόχή ς και Μήχανική ς Επεξεργασι ας 

• Κατασκευή  Μόνα δας βιόλόγική ς επεξεργασι ας 

• Κατασκευή  Μόνα δας ωρι μανσής – εξευγενισμόυ  τόυ στερεόυ  υπόλει μματός τής βιόλόγική ς 

επεξεργασι ας 

• Κατασκευή  Χω ρόυ Υγειόνόμική ς Ταφή ς Υπόλειμμα των (ΧΥΤΥ) 

• Κατασκευή  ε ργων διαχει ρισής υγρω ν απόβλή των και αναβα θμισής Μόνα δας Επεξεργασι ας 

Στραγγισμα των 

• Κατασκευή  ε ργων διαχει ρισής όμβρι ων.  

• Κατασκευή  ε ργων εσωτερική ς όδόπόιι ας  

• Κατασκευή  απαραι τήτων ε ργων υπόδόμή ς  

• Κατασκευή  ε ργων περιβαλλόντική ς παρακόλόυ θήσής των εγκαταστα σεων 

• Πρόμή θεια τόυ κινήτόυ  εξόπλισμόυ  για τήν λειτόυργι α.  

• Δόκιμαστική  λειτόυργι α των εγκαταστα σεων  δια ρκειας 6 μήνω ν. 

• Κανόνική   λειτόυργι α των εγκαταστα σεων δια ρκειας 5 ετω ν Κατα  τήν λειτόυργι α ό ανα δόχός 

θα αμει βεται σε €/τό νό εισερχόμε νόυ στήν εγκατα στασή απόβλή τόυ.  

 
Κωδικόί CPV τής δήμόπρατόύμενής σύμβασής είναι όι ακόλόυθόι: 

45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρόυς απόθεσής απόρριμμάτων) 

45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μόνάδες επεξεργασίας απόβλήτων) 

90513000-6 (Υπήρεσίες επεξεργασίας και διάθεσής μή επικίνδυνων απόρριμμάτων και 

απόβλήτων) 

Επισημαίνεται ό τι, τό φυσικό  και όικόνόμικό  αντικει μενό των δήμόπρατόυ μενων ε ργων  δεν πρε πει 
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να μεταβα λλεται όυσιωδω ς κατα  τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 4 
τόυ α ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατό τήτα μεταβόλή ς υφι σταται, μό νό υπό  τις πρόυ πόθε σεις των 
α ρθρων 132 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. 

11.4  Παροχή διευκρινήσεων  
Τα σχετικα  αιτή ματα παρόχή ς διευκρινι σεων υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα  , τό αργό τερό  10 ή μερες πριν 
τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρό σφόρω ν και απαντω νται αντι στόιχα στό δικτυακό  τό πό 
τόυ διαγωνισμόυ  με σω τή ς Διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr , τόυ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτή ματα 
παρόχή ς συμπλήρωματικω ν πλήρόφόριω ν – διευκρινι σεων υπόβα λλόνται από  εγγεγραμμε νόυς στό 
συ στήμα όικόνόμικόυ ς φόρει ς, δήλαδή  από  εκει νόυς πόυ διαθε τόυν σχετικα  διαπιστευτή ρια πόυ τόυς 
ε χόυν χόρήγήθει  (ό νόμα χρή στή και κωδικό  πρό σβασή ς) και απαραι τήτα τό ήλεκτρόνικό  αρχει ό με τό 
κει μενό των ερωτήμα των ει ναι ψήφιακα  υπόγεγραμμε νό. Αιτή ματα παρόχή ς διευκρινή σεων πόυ 
υπόβα λλόνται ει τε με α λλό τρό πό ει τε τό ήλεκτρόνικό  αρχει ό πόυ τα συνόδευ ει δεν ει ναι ψήφιακα  
υπόγεγραμμε νό, δεν εξετα ζόνται. 
Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να παρατει νει τήν πρόθεσμι α παραλαβή ς των πρόσφόρω ν, όυ τως 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 στις ακό λόυθες περιπτω σεις: 
α) ό ταν, για όπόιόνδή πότε λό γό, πρό σθετες πλήρόφόρι ες, αν και ζήτή θήκαν από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ε γκαιρα, δεν ε χόυν παρασχεθει  τό αργό τερό τε σσερεις (6) ήμε ρες πριν από  τήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται 
για τήν παραλαβή  των πρόσφόρω ν, 
β) ό ταν τα ε γγραφα τής συ μβασής υφι στανται σήμαντικε ς αλλαγε ς. 
Η δια ρκεια τής παρα τασής θα ει ναι ανα λόγή με τή σπόυδαιό τήτα των πλήρόφόριω ν ή  των αλλαγω ν. 
Όταν όι πρό σθετες πλήρόφόρι ες δεν ε χόυν ζήτήθει  ε γκαιρα ή  δεν ε χόυν σήμασι α για τήν πρόετόιμασι α 
κατα λλήλων πρόσφόρω ν, δεν απαιτει ται παρα τασή των πρόθεσμιω ν. 
 
Για λό γόυς πλήρε στερής αντι λήψής των συνθήκω ν δήμόπρα τήσής και για λό γόυς διασφα λισής 
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πόιό τήτας ως πρός τήν εκτε λεσή τής συ μβασής κρι νεται σκό πιμό όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  
φόρει ς να ε χόυν ι δια αντι λήψή τής κατα στασής πρόκειμε νόυ να ει ναι σε θε σή να πρόετόιμα σόυν τήν 
πρόσφόρα  τόυς. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς 
έχουν πραγματοποιήσει μετά από αίτησή τους επιτόπια επίσκεψη, γεγόνό ς τό όπόι ό θα 
βεβαιω νεται με ε γγραφό πόυ θα χόρήγει ται από  τόν Αναθε τόντα Φόρε α και τό όπόι ό θα 
περιλαμβα νεται - επι  πόινή  απόκλεισμόυ  - στό φα κελό των δικαιόλόγήτικω ν συμμετόχή ς. Σε 
περι πτωσή Κόινόπραξι ας ή  Ένωσής Πρόσω πων, τήν επιτό πια επι σκεψή μπόρει  να πραγματόπόιή σει 
ε να από  τα με λή τής. Τα αιτή ματα για επι σκεψή υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα  και ψήφιακα  
υπόγεγραμμε να στό δικτυακό  τό πό τόυ Διαγωνισμόυ  με σω τής Διαδικτυακή ς πυ λής 
www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, τό αργό τερό δε κα τε σσερις (14) ήμερόλόγιακε ς ήμε ρες πριν τή 
πρόθεσμι α λή ξής υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. Οι επισκε ψεις θα πραγματόπόιήθόυ ν σε ήμερόμήνι ες και 
ω ρες πόυ θα κόινόπόιήθόυ ν στόυς ενδιαφερό μενόυς με σω τόυ δικτυακόυ  τό πόυ τόυ Διαγωνισμόυ  
με χρι και δε κα(10) ήμερόλόγιακε ς ήμε ρες πριν τή πρόθεσμι α λή ξής υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. 
Επισημαίνεται ότι οικονομικοί φορείς που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο της ματαιωθείσης 

διαγωνιστικής διαδικασίας επιτόπια επίσκεψη δεν υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εκ νέου 

επίσκεψη. 
 
 
 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τής συ μβασής, όρι ζεται σε 84 μήνες από  τήν ήμε ρα υπόγραφή ς 
τής συ μβασής, εκ των όπόι ων όι πρω τόι 18 μή νες αφόρόυ ν στήν κατασκευή  τόυ ε ργόυ, τήν θε σή 
τόυ σε λειτόυργι α τόυ και τήν πρόμή θεια τόυ κινήτόυ  εξόπλισμόυ , όι επό μενόι 6 μή νες στήν 
δόκιμαστική  λειτόυργι α και όι επό μενόι 60 μή νες στήν κανόνική  λειτόυργι α . 
 
 
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 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ αυτόυ .  
  
13.2 Η όικόνόμική  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων δι δεται απόκλειστικα  κατ’ απόκόπή  για 

τα επιμε ρόυς τμή ματα τόυ ε ργόυ συντα σσεται και υπόβα λλεται συ μφωνα με τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(γ) τόυ ν. 4412/2016.  

 
 
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα .  
  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.  
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής.  
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριό ανα θεσής τής Συ μβασής  ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει 
βε λτιστής σχε σής πόιό τήτας – τιμή ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 86 τόυ ν4412/16, με αξιόλό γήσή μελε τής 
(α ρθρό 50 ν.4412/2016). Η βε λτιστή σχε σή πόιό τήτας – τιμή ς  εκτιμα ται βα σει των κα τωθι κριτήρι ων:  
 
Κ1.Έκπτωσή επι  τόυ Πρόυ πόλόγισμόυ  Μελε τής  
K2. Ομάδα έργόυ  
Κ3. Μεθόδόλόγία υλόπόίήσής παρόχής υπήρεσίας λειτόυργίας και συντήρήσής εγκατάστασής 
K4. Χρόνικός πρόγραμματισμός υλόπόίήσής τής σύμβασής 
 
 
14.1 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η σταθμισμε νή βαθμόλόγι α τόυ κα θε κριτήρι όυ θα πρόκυ πτει από  τό γινό μενό τόυ επιμε ρόυς 
συντελεστή  βαρυ τήτας επι  τή βαθμόλόγι α τόυ, ή δε συνόλική  βαθμόλόγι α τής πρόσφόρα ς θα 
πρόκυ πτει από  τό α θρόισμα των σταθμισμε νων βαθμόλόγιω ν ό λων των κριτήρι ων. 
Η συνόλική  βαθμόλόγι α τής  πρόσφόρα ς υπόλόγι ζεται με βα σή τόν παρακα τω τυ πό :  
 
U  = 50%*K1+20%*K2+20%*K3 +10%*K4 
 
U = Συνόλική  Βαθμόλόγι α  
Κ1 = Έκπτωσή % επι  τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής  
K2 = Βαθμόλόγία  σε «Ομάδα έργόυ» 
Κ3 = Βαθμόλόγία σε «Μεθόδόλόγία υλόπόίήσής παρόχής υπήρεσίας» 
K4 = Βαθμόλόγία σε «Χρόνικός πρόγραμματισμός υλόπόίήσής τής σύμβασής» 
 
Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα συγκεντρώσει το μέγιστο αριθμό στο 
U σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.  
Η βαθμόλό γήσή κα θε κριτήρι όυ αξιόλό γήσής κυμαι νεται από  0 ε ως  100 βαθμόυ ς. Κα θε κριτή ριό 
αξιόλό γήσής βαθμόλόγει ται αυτό νόμα με βα σή τα στόιχει α τής όικόνόμική ς και τεχνική ς πρόσφόρα ς. 
Ειδικό τερα: 
 
Κριτήριο Κ1: έκπτωση επί του προϋπολογισμού μελέτης 

Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα  κα θε διαγωνιζό μενόυ θα αξιόλόγήθει  βα σει των κα τωθι 
υπόκριτήρι ων: 

 
Υπόκριτή ριό Περιγραφή  Συντελεστή ς 

Βαρυ τήτας (σν) 
Κ1.1 ε κπτωσή  επι   τόυ  κατασκευαστικόυ   κό στόυς  τόυ 

πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής 
50% 

Κ1.2 ε κπτωσή επι  τόυ λειτόυργικόυ  κό στόυς τόυ 
πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής 

50% 

 
Η βαθμόλό γήσή κα θε υπόκριτήρι όυ γι νεται ως ακόλόυ θως: 
 

Υποκριτήριο Κ1.1: έκπτωση επί του κατασκευαστικού κόστους του προϋπολογισμού 
μελέτης (16.001.383,66 €) 
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Tό   Κ1.1   ε καστόυ   όικόνόμικόυ    φόρε α   ει ναι   ή   ε κπτωσή   επι    τόυ   κατασκευαστικόυ    
κό στόυς  τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής και θα πρόκυ πτει με βα σή τόν τυ πό: 
Κ1.1= (( ΠΜκκ - Πκκ) / ΠΜκκ )*100% 
ό πόυ : 
Πκκ: Πρόσφόρα  διαγωνιζό μενόυ αναφόρικα  με τό κατασκευαστικό  κό στός  
ΠΜκκ: Κατασκευαστικό  κό στός τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής  
 
Στό κατασκευαστικό  κό στός συμπεριλαμβα νεται και τό κό στός τής πρόμή θειας τόυ κινήτόυ  
εξόπλισμόυ . 

  
Υποκριτήριο Κ1.2: έκπτωση επί του λειτουργικού κόστους του προϋπολογισμού 
μελέτης (5.140.035,00€) 

Τό Κ1.2 ε καστόυ όικόνόμικόυ  φόρε α ει ναι ή ε κπτωσή επι  τόυ λειτόυργικόυ  κό στόυς τόυ 
πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής και θα πρόκυ πτει με βα σή τόν τυ πό:  
Κ1.2= ((ΠΜλκ - Πλκ) / ΠΜλκ )*100%  
ό πόυ :  
Πλκ : Πρόσφόρα  διαγωνιζό μενόυ αναφόρικα  με τό λειτόυργικό  κό στός  
ΠΜλκ : Λειτόυργικό  κό στός τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  μελε τής  
 
Στό κατασκευαστικό  κό στός συμπεριλαμβα νεται και τό κό στός τής πρόμή θειας τόυ κινήτόυ  
εξόπλισμόυ .         
 
Κριτήριο Κ2: Ομάδα έργου  
Η βαθμόλόγι α ε καστόυ όικόνόμικόυ  φόρε α θα πρόκυ πτει με βα σή τόν ακό λόυθό πι νακα: 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ.2.1 

Βαθμό ς επα ρκειας τής πρότεινό μενής όμα δας, ή τόι στήν 
κατασκευή  και λειτόυργι α Μόνα δων Επεξεργασι ας με μήχανική  
διαλόγή  και βιόλόγική  επεξεργασι α συ μμεικτων απόρριμμα των  με 
αερό βια κόμπόστόπόι ήσή (παρό μόιας με τό δήμόπρατόυ μενό 
ε ργό). Στή στελε χωσή τής πρότεινό μενής όμα δας πρε πει να 
περιλαμβα νόνται τόυλα χιστόν όι κα τωθι:  
1. Ένας Ηλεκτρόλό γός Μήχανικό ς ή  Μήχανόλό γός Μήχανικό ς (ΠΕ) 
με εμπειρι α σε λειτόυργι α μόνα δων επεξεργασι ας συ μμεικτων 
απόρριμμα των, με εμπειρι α σε θε σή επι βλεψή λειτόυργι ας σε 
εγκαταστα σεις επεξεργασι ας συ μμεικτων απόρριμμα των. 
2. Ένας Ηλεκτρόλό γός ή  Μήχανόλό γός Μήχανικό ς (ΠΕ) με εμπειρι α 
σε λειτόυργι α μόνα δων επεξεργασι ας συ μμεικτων απόρριμμα των, 
με εμπειρι α σε θε σή υπευ θυνόυ συντή ρήσής σε εγκαταστα σεις 
επεξεργασι ας απόρριμμα των. 
3. Ένας Χήμικό ς Μήχανικό ς (ΠΕ) με εμπειρι α σε λειτόυργι α 
μόνα δων επεξεργασι ας συ μμεικτων απόρριμμα των, με 
απόδεδειγμε νή εμπειρι α Περιβαλλόντική ς Παρακόλόυ θήσής και 
Διεργασιω ν σε εγκαταστα σεις επεξεργασι ας απόρριμμα των. 

50% 
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Κ.2.2 
Βαθμό ς απότελεσματικό τήτας τής πρότεινό μενής δόμή ς τόυ 
όργανόγρα μματός για τήν υλόπόι ήσή τόυ ε ργόυ 

25% 

Κ.2.3 

Βαθμό ς απότελεσματικό τήτας τής πρότεινό μενής όμα δας σε 
σχε σή με τα πρόβλεπό μενα γι’ αυτόυ ς καθή κόντα και σε σχε σή με 
συνεργασι ες σε αντι στόιχες συμβα σεις.  

25% 

Κ.2 Συ νόλό: Κ2.1*0,50 + Κ2.2*0,25 + Κ2.3*0,25   

 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας πόυ πρόσφε ρει τή βε λτιστή όργανωτική  απότελεσματικό τήτα τής Ομα δας 
Έργόυ θα βαθμόλόγήθει  με 100, ενω  όι υπό λόιπόι διαγωνιζό μενόι θα βαθμόλόγήθόυ ν συγκριτικα . 
Πρόσφόρε ς πόυ θα λα βόυν στό συ νόλό τόυ κριτήρι όυ Κ.2 αυτόυ  βαθμό  κα τω τόυ 50 απόρρι πτόνται ως 
απαρα δεκτες. 
 
Κριτήριο Κ3: Μεθοδολογία υλοποίησης της λειτουργίας (ΜΥΛ)  
Κα θε διαγωνιζό μενός στήν Τεχνική  τόυ πρόσφόρα  (παρα ρτήμα Ι τής διακή ρυξής) θα συμπεριλα βει  
ε κθεσή «Μεθόδόλόγι ας Υλόπόι ήσής τής Λειτόυργι ας» , ή όπόι α θα αξιόλόγήθει  βα σει των κα τωθι υπό- 
κριτήρι ων: 
 
Υπό-κριτή ριό Περιγραφή  Συντελεστή ς 

Βαρυ τήτας (σν) 
Κ3.1 Σχε διό Λειτόυργι ας τόυ Έργόυ  60% 
Κ3.2 Πρό γραμμα Περιβαλλόντική ς παρακόλόυ θήσής 

και Ελαχιστόπόι ήσή Περιβαλλόντικω ν Οχλή σεων 
40% 

 Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας 100% 

 
Η βαθμόλό γήσή κα θε υπόκριτήρι όυ κυμαι νεται από  50 ε ως 100 βαθμόυ ς ε καστό. Διαγωνιζό μενός πόυ 
θα αναπτυ ξει τήν μεθόδόλόγι α υλόπόι ήσής τής λειτόυργι ας και συντή ρήσής, με τε τόιό τρό πό ω στε να 
καλυ πτόνται βε λτιστα όι απαιτή σεις ε καστόυ υπόκριτήρι όυ  θα βαθμόλόγήθει  με 100. Οι βαθμόλόγι ες 
των λόιπω ν όικόνόμικω ν φόρε ων θα πρόκυ πτόυν αναλόγικα  .Εκθε σεις ΜΥΛ πόυ δεν καλυ πτόυν τις 
ελα χιστες απαιτή σεις θα απόρρι πτόνται. 
Λαμβα νόντας υπό ψή τα πρόαναφερθε ντα, ή συνόλική  βαθμόλόγι α τόυ κριτήρι όυ Κ3 υπόλόγι ζεται από  
τόν τυ πό:  
ΣΚ3= σ1*Κ3.1 + σ2*Κ3.2 
 
 
Κριτήριο Κ4: Χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης της σύμβασης 
 
Η υλόπόι ήσή τής συ μβασής θα γι νει στα χρόνικα  ό ρια πόυ καθόρι ζόνται από  τήν παρόυ σα διακή ρυξή 
και τήν ΕΣΥ. Οι διαγωνιζό μενόι, σε αυτα  τα χρόνικα  ό ρια, θα πρε πει να σχεδια σόυν χρόνικό  
πρόγραμματισμό  ω στε να τεκμήριω σόυν τήν ρεαλιστικό τήτα τή ρήσής τόυ χρόνόδιαγρα μματός και να 
θε σόυν τις πρότεραιό τήτε ς τόυς ό σόν αφόρα  τήν διαδόχή  των εργασιω ν και των πρόμήθειω ν. Θα 
αξιόλόγήθόυ ν όι επιλόγε ς των διαγωνιζόμε νων ό σόν αφόρα  στήν επιλόγή  των πρότεραιότή των, τόν 
περιόρισμό  των όχλή σεων κατα  τήν κατασκευή , και τήν ικανόπόι ήσή των ιδιαι τερων συνθήκω ν πόυ 
επικρατόυ ν στήν περιόχή  τόυ ε ργόυ. 
 
Η βαθμόλόγι α ε καστόυ όικόνόμικόυ  φόρε α θα πρόκυ πτει ως εξή ς: 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας με τό πλήρε στερό χρόνόδια γραμμα (μεγαλυ τερή ανα λυσή εργασιω ν με σαφή  ή 
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διαδόχή  και πρόσδιόρισμό  αλλήλεξαρτή σεων, σαφή νεια στόν καθόρισμό  τής χρόνική ς δια ρκειας, των 
περιόρισμω ν, των όρόσή μων και των χρόνικω ν πρόπόρειω ν και υστερή σεων και τή διαχει ρισή τής 
κρι σιμής διαδρόμή ς) και με τόν βε λτιστό χρόνικό  πρόγραμματισμό  υλόπόι ήσής τής συ μβασής θα 
βαθμόλόγει ται με 100. Οι βαθμόλόγι ες των λόιπω ν όικόνόμικω ν φόρε ων θα πρόκυ πτόυν αναλόγικα . Ο 
χρόνικό ς πρόγραμματισμό ς υλόπόι ήσής τής συ μβασής για κα θε όικόνόμικό  φόρε α θα πρόκυ πτει από  
τήν τεχνική  τόυ πρόσφόρα . 
 
 
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 72 τόυ ν. 4412/2016, εγγυήτική ς 
επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ( )€,00 28422.8  (2% επί του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς 
ΦΠΑ και προαίρεση)   

 
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, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 4 

τόυ ν. 4412/2016, 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 (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»  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. 

                   (Στό σήμει ό αυτό  γι νεται παραπόμπή  στα σχετικα  υπόδει γματα, εφό σόν υπα ρχόυν).  
 
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, α λλως ή 
πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή  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. 
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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. 

  
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 72 τόυ ν. 4412/2016.  
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Πρόβλε πεται ή δυνατό τήτα χόρή γήσής πρόκαταβόλή ς στόν Ανα δόχό συ μφωνα με τήν παρ. 

10 εδα φιό 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) εξακόλόυθει  να ισχυ ει για τα πρόγρα μματα τής περιό δόυ 2014-
2020 δυνα μει τής παρ.15 τόυ α ρθρόυ 59 τόυ Ν.4314/2014 καθω ς και τόυ α ρθρόυ 150 τόυ 
Ν.4412/2016. 
Μετα  από  αι τήμα τόυ Ανα δόχόυ τόυ ε ργόυ χόρήγει ται σ΄ αυτό ν ε ντόκή πρόκαταβόλή  , 
συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 150 και α ρθρό 302 παρ. 1δ τόυ Ν.4412/2016, τό υ ψός 
τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό  10% επι τής αξι ας τής συ μβασής , χωρι ς ΦΠΑ. 
Επισήμαι νεται ό τι ή εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καλυ πτει και τήν παρόχή  ισό πόσής 
πρόκαταβόλή ς πρός τόν ανα δόχό, όπό τε απαιτει ται ή επιπλε όν 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 σε πόσόστό  5% επι 
τής αξι ας τής συ μβασής , χωρι ς Φ.Π.Α. ( παρ. 1δ α ρθρό 302 τόυ Ν 4412/2016).  
 

16.2 Δεν πρόβλε πεται  ή πλήρωμή  πριμ στήν παρόυ σα συ μβασή . 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1  Εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής κατασκευή ς 

Για τήν υπόγραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα με τό 

α ρθρό 72 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 132 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 τής αναθε τόυσας αρχή ς ή  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 
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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 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας 

Ο ανα δόχός, μετα  τήν όλόκλή ρωσή τής κατασκευή ς τόυ Έργόυ θα καταθε σει και εγγυήτική  καλή ς 

λειτόυργι ας συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ 2 τόυ ν.4412/16 τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε 

100.000€. 

Οι ό ρόι και όι απαιτή σεις πόυ καλυ πτει ή εγγυήτική  αναφε ρόνται στήν ΕΣΥ. 

 

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 Ένωσής 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με 
παρακατα θεσή σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  πόσόυ .  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 όικόνόμικόυ  φόρε α/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. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  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  τόυς.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - 
αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω ν όρι ζεται ή 
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25/5/2021 ήμε ρα Τρι τή και ώρα 23:59 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών όρι ζεται ή 
31/5/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

 
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 
τής αναθε τόυσας αρχή ς. 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 στήν ΕΕΕΕ, στό ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν 
διαθε τει, 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 13 μήνω ν από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής πρόθεσμι ας 
υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν. 
  
Η αναθε τόυσα αρχή  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 
 

  Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Πρόκή ρυξή συ μβασής, ή τόι τό σχετικό  τυπόπόιήμε νό ε ντυπό “Πρόκή ρυξή Συ μβασής”, απεστάλη, 

με σω τής διαδικτυακή ς πυ λής simap.europa.eu, για δήμόσι ευσή στήν Υπήρεσι α Εκδό σεων τής 
Ευρωπαι κή ς Ένωσής . στις 20/4/2021.  

  
  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
 1. Η πρόκή ρυξή συ μβασής τής πρόήγόυ μενής παραγρα φόυ Α και ή Διακή ρυξή δήμόσιευ θήκε  στό 

ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.:..................) 
 2. Η διακή ρυξή αναρτα ται και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www. 

esdak.gr), ,συ μφωνα με τό α ρθρό 2 τής παρόυ σας  
3. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό  Τυ πό, συ μφωνα με τό α ρθρό 
66 ν. 4412/2016, και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr. 
 
Γ.  Γνωστόπόι ήσή τής συναφθει σας συ μβασής για τις συμβα σεις α νω των όρι ων, δήμόσιευ εται 
στήν ΕΕΕΕ, συ μφωνα με τό α ρθρό 64 τόυ ν. 4412/2016. 

  
 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 τόυσα αρχή  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ 
ε ργόυ. 

  
 Οι δαπα νες δήμόσι ευσής τής πρόκή ρυξής στήν Επι σήμή Εφήμερι δα τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 

βαρυ νόυν τόν  πρόυ πόλόγισμό  τής Ένωσής. 
 
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης  (αρθ.68)  
 
1. Πρόσκαλόυ νται όι, κατα  τα ε γγραφα τής παρόυ σας συ μβασής, δυνα μενόι να λα βόυν με ρός στή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής όικόνόμικόι  φόρει ς, πρόκειμε νόυ ή αναθε τόυσα αρχή  να πρόβει  
σε παρόυσι ασή τόυ πρός ανα θεσή ε ργόυ και σε σχετική  διαβόυ λευσή στα γραφει α τόυ ΕΣΔΑΚ 
(Αρχ.Μακαρι όυ 22-Ηρα κλειό Κρή τής)  στις 26/4/2021 και ω ρα 11:00 
2. Εντό ς δε κα (10) ήμερω ν από  τήν ως α νω παρόυσι ασή, κα θε ενδιαφερό μενός, μπόρει  να 
υπόβα λει τευ χός παρατήρή σεων για τό ε ργό και τα τευ χή δήμόπρα τήσής, όικόνόμικα  και 
συμβατικα . Με τό τευ χός παρατήρή σεων θα σχόλια ζεται ή όρθό τήτα τής λυ σής, τό εφικτό  τής 
κατασκευή ς και θα επισήμαι νόνται σφα λματα των ό ρων των εγγρα φων τής συ μβασής. Η 
συμμετόχή  των ενδιαφερόμε νων στήν ως α νω παρόυσι ασή και ή υπόβόλή  τόυ τευ χόυς 
παρατήρή σεων ει ναι πρόαιρετικε ς, δεν συνεπα γόνται τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς και 
δεν συνιστόυ ν κω λυμα για τή συμμετόχή  τόυς στή διαδικασι α.  
3. Η αναθε τόυσα αρχή  αξιόλόγει  τα συμπερα σματα τής διαβόυ λευσής και τα τευ χή παρατήρή σεων 
πόυ υπόβλή θήκαν και πρόβαι νει στις ακό λόυθες ενε ργειες:  
α) εφό σόν διαπιστωθει  ή ε λλειψή παρατήρή σεων ή  εκτιμήθόυ ν ως μή όρθε ς όι υπόβλήθει σες 
παρατήρή σεις, συνεχι ζει τή διαδικασι α, συ μφωνα με τα όριζό μενα στα ε γγραφα τής συ μβασής ή   
β) εφό σόν διαπιστωθει  ή υ παρξή επόυσιωδω ν σφαλμα των ή  ελλει ψεων στα ε γγραφα τής 
συ μβασής εκδι δει τευ χός τρόπόπόιή σεων/διόρθω σεων τής διακή ρυξής ή  και των λόιπω ν 
εγγρα φων τής συ μβασής, εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν από  τή λή ξή τής ήμερόμήνι ας υπόβόλή ς των 
τευχω ν παρατήρή σεων από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς. Στό τευ χός αυτό  περιλαμβα νόνται όι 
απαιτόυ μενες επόυσιω δεις τρόπόπόιή σεις/διόρθω σεις. Τό τευ χός κόινόπόιει ται, με από δειξή, σε 
ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ε λαβαν τα ε γγραφα τής συ μβασής, και αναρτα ται στό 
ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς εφό σόν διαθε τει. Στό ως α νω 
τευ χός μπόρει  να πρόβλε πεται ή διεξαγωγή  τής δήμόπρασι ας σε μεταγενε στερή ήμερόμήνι α με 
τή ρήσή των διατυπω σεων δήμόσιό τήτας συ μφωνα με τό α ρθρό 20 τής παρόυ σας2,  όι πρόθεσμι ες 
των όπόι ων ανε ρχόνται κατ’ ελα χιστόν στό ε να τρι τό (1/3) ή   
γ) εφό σόν διαπιστωθει  ή υ παρξή όυσιωδω ν σφαλμα των ή  ελλει ψεων σε όπόιόδή πότε στόιχει ό 
των εγγρα φων τής συ μβασής, ανακαλει  τή διακή ρυξή τόυ διαγωνισμόυ . Στή συνε χεια, πρόβαι νει 
σε νε α διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ε ργόυ, διόρθω νόντας τα σχετικα  σφα λματα και 
ελλει ψεις.  
4. Τό τευ χός τρόπόπόιή σεων συγκαταλε γεται στα ε γγραφα τής συ μβασής και απότελει  
αναπό σπαστό με ρός τής συ μβασής μετα  τήν υπόγραφή  τής. Αντι θετα, τα υπόβλήθε ντα από  τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς τευ χή παρατήρή σεων δεν απότελόυ ν συμβατικα  στόιχει α και δεν 
χρήσιμόπόιόυ νται για ερμήνει α τής συ μβασής. 
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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 , 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 ν    πόυ 
δραστήριόπόιόυ νται στό αντικει μενό των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Η/Μ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 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, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
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. 
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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 κλήτή 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 
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 
αμετα κλήτή 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   τόυς 
διαχειριστε ς. 

Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), ή εν λό γω υπόχρε ωσή αφόρα   τόν Διευθυ νόντα 
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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 όυ. 

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 ή αναθε τόυσα αρχή  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. 

Δεν απόκλει εται πρόσφε ρων, εφό σόν όι ως α νω όφειλε ς δεν ε χόυν καταστει  λήξιπρό θεσμες ή  εφό σόν 
αυτε ς ε χόυν υπαχθει  σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  πόυ τήρει ται. Στήν περι πτωσή αυτή , ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας δεν υπόχρεόυ ται να απαντή σει καταφατικα  στό σχετικό  ερω τήμα τόυ Ευρωπαι κόυ  Ενιαι όυ 
Εγγρα φόυ Συ μβασής (ΕΕΕΣ), τόυ α ρθρόυ 79, ή  α λλόυ αντι στόιχόυ εντυ πόυ ή  δή λωσής με τό όπόι ό 
ερωτα ται εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει ανεκπλή ρωτες υπόχρεω σεις ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  
φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής ή , κατα  περι πτωσή, εα ν ε χει αθετή σει τις παραπα νω 
υπόχρεω σεις τόυ. 

Οι εν λό γω λό γόι απόκλεισμόυ  παυ όυν να εφαρμό ζόνται ό ταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας εκπλήρω σει τις 
ανωτε ρω 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 στό με τρό πόυ τήρει  τόυς ό ρόυς 
τόυ δεσμευτικόυ  διακανόνισμόυ . 

22.Α.2α  Η αναθε τόυσα αρχή  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 ή  αι τήσή συμμετόχή 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  . Ο λό γός 
απόκλεισμόυ  δεν εφαρμό ζεται ό ταν ή εκτιμω μενή αξι α τής συ μβασής, χωρι ς Φ.Π.Α., ει ναι ι σή ή  
κατω τερή από  τό πόσό  των ει κόσι χιλια δων (20.000) ευρω . 

22.A.3  Κατ’ εξαι ρεσή, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων ή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής δεν ε χόυν καταβλήθει  ή  ό ταν ό πρόσφε ρων 
ενήμερω θήκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόυ όφει λεται λό γω αθε τήσής των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν 
αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τή 
δυνατό τήτα να λα βει με τρα, συ μφωνα με τό τελευται ό εδα φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 
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4412/2016, πριν από  τήν εκπνόή  τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 τής παρόυ σας, 
δεν εφαρμό ζεται ή παρα γραφός 22.Α.2. 

 

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

(α) ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 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  ειδικής 
εκκαθάρισης 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. Η αναθε τόυσα αρχή  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 ή αναθε τόυσα αρχή  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 τής αναθε τόυσας αρχή ς, να απόκτή σει εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
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. 
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3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)  

 

22.Α.6. Η αναθε τόυσα αρχή  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. 

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.4 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.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Υπό  τό πρι σμα των μεταβατικω ν διατα ξεων τόυ α ρθρόυ 65, παρ. 1 τόυ ΠΔ 71/2019 (ως πρός τή 
μεταβατική  περι όδό για τήν ε ναρξή λειτόυργι ας τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθω ς και τόυ α ρθρόυ 188, παρ. 5 
τόυ Ν.4635/2019 (ως πρός τή μεταβατική  περι όδό ισχυ ός των βεβαιω σεων Μ.Ε.Ε.Π.), ό σόν 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.ΕΠ.)  στήν κατήγόρι α/-ιες ε ργόυ 
τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας. 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 επάρκεια  

(α) Γι νόνται δεκτόι  ήμεδαπόι  ή  αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ πλήρόυ ν τις απαιτή σεις τής 
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όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας για τις κατήγόρι ες ε ργων πόυ αναφε ρόνται 

στό α ρθρό 21 και στό α ρθρό 23.4. τής παρόυ σής.  

Όσόν αφόρα  στήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια όι όικόνόμικόι  φόρει ς πρε πει 

να διαθε τόυν κατά το έτος 2019 (τελευται ες δήμόσιευθει σες όικόνόμικε ς καταστα σεις) 

πα για στόιχει α με βα σή τις αντικειμενικε ς αξι ες ή  τις αξι ες κτή σής αυτω ν 150.000 € (30 % σε 

Ακι νήτα και 30 % Μήχανόλόγικό ς Εξόπλισμό ς) και α νω, ι δια κεφα λαια 750.000 € και α νω, 

Ίδια Κεφα λαια / Συ νόλό Υπόχρεω σεων > 0,4 και Κυκλόφόρόυ ν Ενεργήτικό  / Βραχυπρό θεσμες 

Υπόχρεω σεις > 0,6.  

(β) Υπό  τό πρι σμα των μεταβατικω ν διατα ξεων τόυ α ρθρόυ 65, παρ. 1 τόυ ΠΔ 71/2019 (ως 

πρός τή μεταβατική  περι όδό για τήν ε ναρξή λειτόυργι ας τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθω ς και τόυ 

α ρθρόυ 188, παρ. 5 τόυ Ν. 4635/2019 (ως πρός τή μεταβατική  περι όδό ισχυ ός των 

βεβαιω σεων Μ.Ε.Ε.Π.), ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό 

ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να υπερβαι νόυν τα ανω τατα 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 ισχυ ει. 

(γ) Πρε πει να διαθε τόυν επι σής κατα  τήν τελευται α 3ετι α (2017-2018-2019) αθρόιστικό  

ειδικό  κυ κλό εργασιω ν: 

Στήν κατήγόρι α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τόυλα χιστόν 1.031.500 €. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(α) Γι νόνται δεκτόι  ήμεδαπόι  ή  αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ πλήρόυ ν τις απαιτή σεις τής τεχνική ς 
και επαγγελματική ς ικανό τήτας για τις κατήγόρι ες ε ργων πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 21 τής 
παρόυ σής. 
Πιό συγκεκριμε να : 
Οι ήμεδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πρε πει να περιλαμβα νόυν στήν στελε χωσή τόυς τόυλα χιστόν: 

✓ 2 ΜΕΚ Δ & 2 ΜΕΚ Γ ή  1ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ ή  2ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β ή  1ΜΕΚ Δ & 3 ΜΕΚ Γ 
& 2 ΜΕΚ Β στήν κατήγόρι α των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ( 

✓ 1 ΜΕΚ Δ ή   2 ΜΕΚ Γ στήν κατήγόρι α των Η/Μ και 
✓ 1 ΜΕΚ Δ ή   2 ΜΕΚ Γ στήν κατήγόρι α των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΝΕΡΟΥ   

ΥΓΡΩΝ   ΣΤΕΡΕΩΝ   ΚΑΙ   ΑΕΡΙΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ    
✓ 1 ΜΕΚ Δ ή   2 ΜΕΚ Γ στήν κατήγόρι α των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    
✓ 1 ΜΕΚ Δ ή   2 ΜΕΚ Γ στήν κατήγόρι α των ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  

 
Διευκρινίζεται ότι: 

•  ένας (1) τεχνικός Δ’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον ενδεκαετούς (11) 
επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 
συμβάσεων 990.000,00€ 

•  ένας (1) τεχνικός Γ’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον οχταετούς (8) 
επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 
συμβάσεων 390.000,00€ 

• ένας (1) τεχνικός Β’ βαθμίδας αντιστοιχεί σε έναν (1) τεχνικό τουλάχιστον πενταετούς (5) 
επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 
συμβάσεων 90.000,00€ 
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 (β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  διαθε τόυν 
πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής ή  πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς 
καταλό γόυς πρε πει να απόδεικνυ όυν ό τι ε χόυν εκτελε σει ε ργα με πρόυ πόλόγισμό , τα ξή και κατήγόρι α 
ό πως ακριβω ς απαιτει ται στήν παρόυ σα διακή ρυξή. 
 
(γ) Κα θε διαγωνιζό μενό ς θα πρε πει να διαθε τει επι  πόινή  απόκλεισμόυ  τα παρακα τω: 
• Να ε χει κατασκευα σει τόυλα χιστόν μι α (1) μόνα δα μήχανική ς και βιόλόγική ς επεξεργασι ας 
συ μμεικτων αστικω ν απόρριμμα των με δυναμικό τήτα ΑΣΑ ι σή ή  μεγαλυ τερή των 15.000 tn ανα  ε τός 
κατα  τήν τελευται α δεκαετι α. 
 
Με τόν ό ρό βιόλόγική  επεξεργασι α θεωρει ται τεχνόλόγι α παρό μόια με τήν ζήτόυ μενή από  τα ΤΔ και 
στήν όπόι α απόδεδειγμε να επιτυγχα νεται ή  απαιτόυ μενή πόιό τήτα κό μπόστ ή  κό μπόστ τυ πόυ Α 
συ μφωνα με τις πρόδια γραφες των τευχω ν δήμόπρα τήσής. 
 
• Να ε χει κατασκευα σει ε ναν ΧΥΤ δυναμικό τήτας τόυλα χιστόν 200.000 m3. 
 
• Να ε χει λειτόυργή σει ΧΥΤ ετή σιας δυναμικό τήτας τόυλα χιστόν 10.000 m3 για δια στήμα τόυλα χιστόν 
2 ετω ν. 
 
Για τις παραπα νω μόνα δες (μήχανική  διαλόγή , βιόλόγική  επεξεργασι α και ΧΥΤ) δυ ναται να δόθόυ ν 
ξεχωριστα  ή  /και συνδυαστικα  πιστόπόιήτικα  εμπειρι ας πόυ να καλυ πτόυν τις ανωτε ρω απαιτή σεις. 
Σε περι πτωσή πόυ ό  Διαγωνιζό μενό ς ει ναι Κόινόπραξι α ή  Ένωσή  Πρόσω πων, ε να τόυλα χιστόν με λός 
τή ς Κόινόπραξι ας ή  τή ς Ένωσή ς πρε πει να διαθε τει τήν ανωτε ρω εμπειρι α. Τό πόσόστό  με τό όπόι ό 
συμμετει χε στήν κόινόπραξι α ή  στήν ε νωσή θα πρε πει να ει ναι ≥ 50%. 
Παρα λλήλα με τήν ανωτε ρω πρόσθή κή διευκρινι ζεται ό τι τό ζήτόυ μενό reference τής μόνα δας 
βιόλόγικω ν διεργασιω ν αφόρα  σε ει σόδό όργανικω ν υλικω ν από  αστικα  απόρρι μματα, δήλαδή  ει τε 
όργανικό  κλα σμα από  ΑΣΑ ει τε όργανικό  κλα σμα πόυ πρόκυ πτει από  ΔσΠ. 
 
 
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς για τήν παρόυ σα διαδικασι α συ ναψής συ μβασής όφει λόυν να συμμόρφω νόνται 
με: 

α) Πιστόπόιήτικό  ISO 9001 εν ισχυ , για τή διασφα λισή πόιό τήτας, πόυ ε χει εκδόθει  από  διαπιστευμε νό 
φόρε α για τόυς Διαγωνιζό μενόυς με εγκατα στασή στήν Ελλα δα ή  αντι στόιχό για τόυς Διαγωνιζό μενόυς 
με εγκατα στασή στήν αλλόδαπή  και καλυ πτει τό αντικει μενό τόυ ε ργόυ (Σχεδιασμό  Κατασκευή  
λειτόυργι α και συντή ρήσή εγκαταστα σεων διαχει ρισής απόβλή των)  

β) Πιστόπόιήτικό  ISO 14001, εν ισχυ , για τήν εφαρμόγή  συστή ματός περιβαλλόντική ς διαχει ρισής, πόυ 
ε χει εκδόθει  από  διαπιστευμε νό φόρε α για τόυς Διαγωνιζό μενόυς με εγκατα στασή στήν Ελλα δα ή  
αντι στόιχό για τόυς Διαγωνιζό μενόυς με εγκατα στασή στήν αλλόδαπή  και καλυ πτει τό αντικει μενό τόυ 
ε ργόυ (Σχεδιασμό  Κατασκευή  λειτόυργι α και συντή ρήσή εγκαταστα σεων διαχει ρισής απόβλή των)  

γ) Πιστόπόιήτικό  ΟΗSAS18001 ή  ISO 45001, εν ισχυ , για τήν ασφα λεια και τήν υγιεινή  στήν εργασι α, 
τό όπόι ό ε χει εκδόθει  από  διαπιστευμε νό φόρε α για τόυς Διαγωνιζό μενόυς με εγκατα στασή στήν 
Ελλα δα ή  αντι στόιχό για τόυς Διαγωνιζό μενόυς με εγκατα στασή στήν αλλόδαπή  και καλυ πτει τό 
αντικει μενό τόυ ε ργόυ (Σχεδιασμό  Κατασκευή  λειτόυργι α και συντή ρήσή εγκαταστα σεων διαχει ρισής 
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απόβλή των) 

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. 

Η αναθε τόυσα αρχή  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 θυνόι 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 επιλογής 
 

23.1 Κατα  τήν υπόβόλή  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό απότελει  
ενήμερωμε νή 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. 

 
Κατα  τήν υπόβόλή  τόυ ΕΕΕΣ, 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. 
 
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 
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διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. 
 
Στήν περι πτωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό 
Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρό θεσή  τόυ για ανα θεσή υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και 
τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
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 ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θε φόρε α, στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται. 
 
Τό ΕΕΕΣ μπόρει  να υπόγρα φεται ε ως δε κα (10) ήμε ρες πριν τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς 
των πρόσφόρω ν. 
 
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 κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς, κατα  τήν υπόβόλή  των 
δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α  ε ως δ) και κατα  τή συ ναψή τής συ μβασής, 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, 2.α και 4 τόυ α ρθρόυ 22 Α. 

 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγήτικα  ή  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
αν και στό με τρό πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  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 Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής 
( ΕΕΕΣ ). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγήτικα , ό ταν ή αναθε τόυσα αρχή  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  τόυς3. 
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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 ν4. 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  τήν αναθε τόυσα αρχή , 
υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγήτικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 τής παρόυ σας: 

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  τόυ. 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: 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) 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  τόυ. 

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 λιξή. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνή 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.   

• 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 , 
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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.  

• υπεύθυνή δήλωσή τόυ πρόσφέρόντός ότι δεν έχει εκδόθεί δικαστική ή διόικήτική απόφασή με 
τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ για τήν αθέτήσή των υπόχρεώσεών τόυ όσόν αφόρά στήν καταβόλή 
φόρων ή εισφόρών κόινωνικής ασφάλισής.  
 

(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  τόυ5, 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 6. 
.  

 
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια 
δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας. 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.  Τα φυσικα  πρό σωπα δε φε ρόυν πιστόπόιήτικό  περι  μή θε σής σε εκκαθα ρισή. Ειδικά ή  μή 
αναστόλή των επιχειρήματικών δραστήριότήτων τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς εγκατεστήμένόυς 
στήν Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρόνική ς πλατφό ρμας τής 
Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Εσό δων.  
 

(δ) Αν τό κρα τός-με λός ή  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β) 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 πιστόπόιήτικα  τής παρόυ σας παραγρα φόυ ή  ό τι 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)  τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

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

 

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υπόβα λλεται υπευ θυνή δή λωσή 
τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ . 

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις 
πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. 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 227 

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  τόυ8. 

- 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. 

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., 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. 
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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 . Η αναθε τόυσα αρχή  δεν υπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ως α νω 
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. 

(δ) Για τήν περι πτωσή τόυ άρθρου 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 [μό νό για τόυς υπόψή φιόυς εργόλή πτες των 
όπόι ων όι βεβαιω σεις εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π. ει ναι σε  ισχυ  κατα  τήν 03ή – Ιόυλι όυ 2019, συ μφωνα με 
τις μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65, παρ. 1 τόυ ΠΔ 71/2019 (ως πρός τή μεταβατική  περι όδό για 
τήν ε ναρξή λειτόυργι ας τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθω ς και τόυ α ρθρόυ 188, παρ. 5 τόυ Ν.4635/2019 (ως πρός 
τή μεταβατική  περι όδό ισχυ ός των βεβαιω σεων Μ.Ε.Ε.Π.)] υπόβα λλόυν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό 
Μ.Ε.ΕΠ στις κατήγόρι ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
(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.   

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

 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4ης 

τάξης και άνω, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3ης τάξης και άνω, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
3ης τάξης και άνω, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3ης τάξης και άνω KAI 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης τάξης και άνω, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ περιε χει, 
[μό νό για τόυς υπόψή φιόυς εργόλή πτες των όπόι ων όι βεβαιω σεις εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π. ει ναι 
σε  ισχυ  κατα  τήν 03ή – Ιόυλι όυ 2019, συ μφωνα με τις μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65, 
παρ. 1 τόυ ΠΔ 71/2019 (ως πρός τή μεταβατική  περι όδό για τήν ε ναρξή λειτόυργι ας τόυ 
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθω ς και τόυ α ρθρόυ 188, παρ. 5 τόυ Ν.4635/2019 (ως πρός τή μεταβατική  
περι όδό ισχυ ός των βεβαιω σεων Μ.Ε.Ε.Π.)] 

• 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.  

 
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. 
 
Ειδικά, η απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 22.Γ. (α) γίνεται: 
Με τήν υπόβόλή όικόνόμικών καταστάσεων ή απόσπασμάτων όικόνόμικών καταστάσεων των 
όικόνόμικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019, στήν περίπτωσή πόυ ή δήμόσίευσή των όικόνόμικών 
καταστάσεων απαιτείται από τή νόμόθεσία τής χώρας όπόυ είναι εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός 
φόρέας. 
• Σε περίπτωσή πόυ σύμφωνα με τή νόμόθεσία τής χώρας όπόυ είναι εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός 
φόρέας δεν υπόχρεόύται σε δήμόσίευσή όικόνόμικών καταστάσεων ή δεν έχει ακόμή όλόκλήρωθεί ή 
δήμόσίευσή των όικόνόμικών καταστάσεων τόυ όικόνόμικόύ έτόυς 2019, τότε θα πρέπει να υπόβλήθεί 
υπεύθυνή δήλωσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στήν όπόία να δήλώνεται ό κύκλός εργασιών ή όι 
αντίστόιχες φόρόλόγικές δήλώσεις, συνόδευόμενες σε κάθε περίπτωσή από βεβαίωσή – θεώρήσή 
όρκωτόύ λόγιστή. 
• Σε περίπτωσή νεόσύστατόυ όικόνόμικόύ φόρέα τα στόιχεία θα παρόυσιαστόύν συναρτήσει τής 
ήμερόμήνίας σύστασής τόυ ή έναρξής των δραστήριότήτων τόυ, εφόσόν είναι διαθέσιμες όι 
πλήρόφόρίες. 
 
Επιπλέόν, για την απόδειξη των απαιτούμενων δεικτών Ίδια Κεφάλαια / Σύνόλό Υπόχρεώσεων > 
0,4 και Κυκλόφόρόύν Ενεργήτικό / Βραχυπρόθεσμες Υπόχρεώσεις > 0,6, για τό έτός 2019, ό 
πρόσωρινός ανάδόχός υπόβάλλει βεβαίωσή όρκωτόύ λόγιστή. 
 
Η απόδειξη της απαίτησης του κύκλου εργασιών του άρθρου 22.Γ. (γ) γίνεται: 
Για τις εγγεγραμμένες στό ΜΕΕΠ επιχειρήσεις από τήν υπόβόλή τόυ ΜΕΕΠ στήν κατήγόρία  
των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων, όπως αναφέρεται στό άρθρό 23.4. α και με τήν υπόβόλή υπεύθυνής 
δήλωσής στήν όπόία θα δήλώνεται αθρόιστικός ειδικός κύκλός εργασιών στήν κατήγόρία των 
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων κατά τήν τελευταία 3ετία (2017-2018-2019). 
 
Ειδικά για τήν απόδειξή τής απαίτήσής τής μή υπέρβασής των ανώτατων επιτρεπτών όρίων 
ανεκτέλεστόυ υπόλόίπόυ εργόλαβικών συμβάσεων: 
• με τήν υπόβόλή ενήμερότήτας πτυχίόυ εν ισχύει ή 
• με τήν υπόβόλή υπεύθυνής δήλωσής τόυ πρόσωρινόύ αναδόχόυ, συνόδευόμενής από πίνακα όλων 
των υπό εκτέλεσή έργων (είτε ως μεμόνωμένός ανάδόχός είτε στό πλαίσιό κόινόπραξίας ή 
υπεργόλαβίας) και αναφόρά για τό ανεκτέλεστό υπόλόιπό ανά έργό και τό συνόλικό ανεκτέλεστό, για 
τις εργόλήπτικές επιχειρήσεις πόυ δεν διαθέτόυν ενήμερότήτα πτυχίόυ κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 
(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 στις αναθε τόυσες αρχε 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.  

 
 

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: 
 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4ης τάξης 

και άνω, ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3ης τάξης και άνω, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3ης τάξης 
και άνω, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3ης τάξης και άνω KAI ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης 
τάξης και άνω, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ περιε χει [μό νό για τόυς 
υπόψή φιόυς εργόλή πτες των όπόι ων όι βεβαιω σεις εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π. ει ναι σε  ισχυ  κατα  τήν 
03ή – Ιόυλι όυ 2019, συ μφωνα με τις μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65, παρ. 1 τόυ ΠΔ 71/2019 
(ως πρός τή μεταβατική  περι όδό για τήν ε ναρξή λειτόυργι ας τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) καθω ς και τόυ 
α ρθρόυ 188, παρ. 5 τόυ Ν.4635/2019 (ως πρός τή μεταβατική  περι όδό ισχυ ός των βεβαιω σεων 
Μ.Ε.Ε.Π.)] 

• 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 9 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 
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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  
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 στις αναθε τόυσες αρχε 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. 
 
(δ) Για τήν από δειξή των πρόυ πόθε σεων τής παρ. β τόυ α ρθρόυ 22.Δ τής παρόυ σας απαιτει ται: 

(i) Στήν περι πτωσή πόυ ε χει κατασκευα σει μόνα δα μήχανική ς και βιόλόγική ς επεξεργασι ας, 
απαιτει ται ή υπόβόλή  βεβαι ωσής καλή ς εκτε λεσής τής κατασκευή ς υπόγεγραμμε νή από  τόν κυ ριό τόυ 
ε ργόυ.  

(ii) Στήν περι πτωσή πόυ ε χει κατασκευα σει αντι στόιχό με τόν ζήτόυ μενό ΧΥΤ, απαιτει ται 
ή υπόβόλή  βεβαι ωσής καλή ς εκτε λεσής τής κατασκευή ς υπόγεγραμμε νή από  τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ. 

(iii) Στήν περι πτωσή πόυ ε χει λειτόυργή σει αντι στόιχό με τόν ζήτόυ μενό ΧΥΤ για 
τόυλα χιστόν 2ε τή, απαιτει ται βεβαι ωσή καλή ς λειτόυργι ας υπόγεγραμμε νή από  τόν κυ ριό τόυ 
ε ργόυ. 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
Για τήν από δειξή τής συμμό ρφωσή ς τόυς με πρό τυπα διασφα λισής πόιό τήτας και πρό τυπα 
περιβαλλόντική ς διαχει ρισής τής παραγρα φόυ 22.Ε όι όικόνόμικόι  φόρει ς πρόσκόμι ζόυν τα 
απαιτόυ μενα πρό τυπα. 
 
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 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 
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. 

 
Εα ν ό πρόσφε ρων ει ναι Α.Ε και 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 
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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 νό α τόμό, 
5. Πιστόπόιήτικό  αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς περι  τρόπόπόιή σεων τόυ 
καταστατικόυ  / μή λυ σής τής εταιρει ας, τό όπόι ό πρε πει να ε χει εκδόθει  τό πόλυ  τρει ς (3) 
μή νες πριν από  τήν ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν. 
 

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 , ή  φωτόαντι γραφό 
επικυρωμε νόυ, από  δικήγό ρό, κωδικόπόιήμε νόυ καταστατικόυ , εφό σόν υπα ρχει. 
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  υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε 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.ΕΠ. εφό σόν  υπόβα λλόυν  
«Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ»  εν ισχυ , απαλλα σσόνται από  τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των 
δικαιόλόγήτικω ν: 
- 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 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.  
- φόρόλόγική  και ασφαλιστική  ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας.  
- 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). 
- τό πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3. 
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(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- ΤΜΕΔΕ, 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 της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (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  υπόβόλή  σχετικόυ  
συμφωνήτικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό .  
 
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 «Τεχνική  Πρόσφόρα » 
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 χει τα ακό λόυθα: 
 - α) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ). 
 
-  β) τήν εγγυ ήσή συμμετόχή ς, τόυ α ρθρόυ 15 τής παρόυ σας.  
-γ) υπευ θυνή δή λωσή, ψήφιακα  υπόγεγραμμε νή, στήν όπόι α να περιγρα φόνται αναλυτικα  τα 
απόδεικτικα  των κριτήρι ων επιλόγή ς των α ρθρων 22.Β ε ως και 22.Ε. Σε περι πτωσή στή ριξής στις 
ικανό τήτες τρι των φόρε ων, όι φόρει ς αυτόι  πρε πει επι σής, επι  πόινή  απόκλεισμόυ  να υπόβα λόυν 
υπευ θυνή δή λωσή ψήφιακα  υπόγεγραμμε νή, με πλή ρεις και αναλυτικε ς περιγραφε ς των 
απόδεικτικω ν των ικανότή των πόυ δανει ζόυν στόν πρόσφε ρόντα, συμπεριλαμβανόμε νής και τής 
δε σμευσής στή ριξής και παρόχή ς των σχετικω ν πό ρων καθ’ ό λή τή δια ρκεια τής συ μβασής.  
 
24.3 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός “ Τεχνική  Πρόσφόρα ”  περιε χει όριστική  μελε τή ό λων των 
απαραι τήτων ε ργων, συ μφωνα με τόν πι νακα συμμό ρφωσής και τόν Κανόνισμό  Μελετω ν Έργόυ 
και τα απαιτόυ μενα στόιχει α τόυ Παραρτή ματός Ι. 
 
24.4 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 καθω ς επι σής και τό συνήμμε νό στήν παρόυ σα Παρα ρτήμα τής Οικόνόμική ς 
Πρόσφόρα ς συμπλήρωμε νό και ψήφιακα  υπόγεγραμμε νό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
25.1 Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στήν πρόσφόρα  τόυ ή  ό σόν αφόρα  τόν ανα δόχό 

κατα  τήν δια ρκεια τής συ μβασής για τήν λειτόυργι α τόυ ε ργόυ,  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 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 
 

25.3 Η αναθε τόυσα αρχή : 
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 Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ). 
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 
32/2021 σε Ορθή  Επανα λήψή  Από φασή . 
 
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.  
 
  
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

 

  

 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τήν αριθμό  32/2021 σε Ορθή  Επανα λήψή  από φασή  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
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1. 1  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 νή ή υπό  ανα θεσή μελε τή. 

2 Σήμειω νεται ό τι διατι θεται ειδικό  τυπόπόιήμε νό ε ντυπό ΕΕ 
3   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..   
4    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. 
5   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. 
6 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. 
7 Η υπόχρε ωσή πρόσκό μισής δικαιόλόγήτικω ν όνόμαστικόπόι ήσής μετόχω ν αφόρα  μό νό στις 

ανω νυμες εταιρει ες πόυ λαμβα νόυν με ρός στό 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. 

8   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 

9 Πρβλ. όμόι ως πρόήγόυ μενή υπόσήμει ωσή 
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