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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

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

1.1Aναθετουσα αρχη : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμος Φορολογικου 
Μητρωου (Α.Φ.Μ.) 

: 999122126 

Κωδικος ηλεκτρονικης 
τιμολογησης 

: 1015.E00811.0001 

Οδος : ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 11, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
Ταχ.Κωδ. : 551 34 
Τηλ. 
Γενικη Διευθυνση  στο         : 
διαδικτυο  (URL): 

: 2313 304410 
https://www.4ype.gr 

E-Mail : techniki@agpavlos.gr 
Πληροφοριες: : ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ  

 
1.2       Εργοδοτης η Κυριος του Έργου    : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
1.3       Φορεας Υλοποιησης του εργου    :   ΔΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ                              
1.4       Προϊσταμενη Αρχη                        : ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, κ. Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης    
1.5       Διευθυνουσα Υπηρεσια                   : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
1.6       Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο          : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 
1.7      Διενεργουσα αρχη                          : Ταμειο Αξιοποιησης Ιδιωτικης Περιουσιας του Δημοσιου      Α.Ε. 

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) 
Αριθμος Φορολογικου  
Μητρωου (Α.Φ.Μ.)                           :  997471299 
Οδος                     :  Καραγιωργη Σερβιας 6, Αθηνα 
Ταχ. Κωδ.                    :  10562 
Τηλ.                      :  +30 2103274400 
Γενικη Διευθυνση   
στο Διαδικτυο  (URL)                :  www.hradf.com  
E-Mail                     :  tender@hraf.gr   

              Πληροφοριες                 :  Ραλλια Χρυσουλα 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Υλοποίησης μπορούν να μεταβληθούν 
στη βάση σχετικών προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.: 

Το ΤΑΙΠΕΔ ειναι η Διενεργουσα Αρχη συμφωνα με το αρθρο 5Β του ν. 3986/2011 και ενεργει κατ’ εντολη, 
για λογαριασμο και στο ονομα του δικαιουχου του Προγραμματος Υπουργειου Υγειας, εκτελωντας ολες τις 
απαιτουμενες και προβλεπομενες ενεργειες της αρμοδιοτητας της Αναθετουσας Αρχης στο ονομα και για 
λογαριασμο της μεχρι και την κατακυρωση της συμβασης. 
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθετουσα Αρχη ειναι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικης Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας και Θράκης, η 
οποια συσταθηκε ως ν.π.δ.δ. με τον ν. 3329/2005 (Α΄ 81). Συμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2679/27.12.2021 
αποφαση της Κυβερνητικης Επιτροπης Συμβασεων Στρατηγικης Σημασιας (πρακτικο της απο 28.11.2021 
συνεδριασης) και την υπ’ αρ. 50904/8.9.2022 κοινη υπουργικη αποφαση περι ορισμου κεντρικων 
αναθετουσων αρχων κατ’ αρθρο 40 και αποφαινομενων και γνωμοδοτουντων οργανων σε θεματα 
αναθεσης και εκτελεσης δημοσιων συμβασεων εκτελεσης εργων κατ’ αρθρο 180 Ν. 4412/2016 απο το 
Υπουργειο Υγειας, η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικης Περιφερειας Μακεδονίας και Θράκης οριζεται ως 
Δικαιουχος του προς αναθεση εργου. 

Συμφωνα με την ιδια, ως ανω αποφαση της Κυβερνητικης Επιτροπης Συμβασεων Στρατηγικης Σημασιας 
ως Δικαιουχος – Υπουργειο Ευθυνης οριζεται το Υπουργειο Υγειας. 

Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες/φορεις μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η 
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η στον 
αναδοχο. 

Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Υλοποιησης καταργηθουν, 
συγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η 
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα, στους προσφεροντες η στον αναδοχο τα στοιχεια 
των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελουν καθολικο διαδοχο των εν 
λογω οργανων που υπεισερχονται στα δικαιωματα και υποχρεωσεις τους. 

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.1 Τα εγγραφα της συμβασης, κατα την εννοια της περ. 14 της παρ. 1 του αρθρου 2 του ν. 4412/2016, για 
τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο,  ειναι τα ακολουθα : 

α) η παρουσα διακηρυξη, καθως και ο πινακας συμμορφωσης της μελετης του Παραρτηματος III της 
παρουσας, οπως και ολα τα Παραρτηματα της παρουσας, τα οποια αποτελουν αναποσπαστο μερος της, 

β) το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ),   

γ) το εντυπο οικονομικης προσφορας του παραρτηματος VI, καθως και οπως παραγεται απο την ειδικη 
ηλεκτρονικη φορμα του υποσυστηματος, 

δ) ο προϋπολογισμος δημοπρατησης, 

ε) το τιμολογιο δημοπρατησης, 

στ) ο Κανονισμος Μελετων Έργου,  

ζ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,  

η) απαιτησεις επιτελεστικοτητας (performance requirements) του προς αναθεση εργου, 

θ) η τεκμηριωση σκοπιμοτητας του εργου, 

ι) η εκθεση καταγραφης κινδυνων και κατανομη των προκυπτουσων διακινδυνευσεων, 

ια) η τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων, 

ιβ) το τευχος τεχνικων προδιαγραφων, 

ιγ) τα υποδειγματα εγγυητικων επιστολων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV 

ιδ) το τευχος τεχνικης περιγραφης, 
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ιε) σχεδιο συμφωνητικου 

ιστ) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν επι ολων των ανωτερω, 

ιζ) εγκεκριμενες μελετες, προτασεις 

ιθ) εγκεκριμενο χρονοδιαγραμμα. 

Τα παραπάνω έγγραφα αναρτώνται στον ψηφιακό χώρο ΕΣΗΔΗΣ και αποτελούν αναπόσπαστα 
παραρτήματα της παρούσας.  

Επισημαινεται οτι τα ανωτερω υπο (στ), (η) και (ιδ) εγγραφα της παρουσας συμβασης, καθως και τα λοιπα 
στοιχεια που προβλεπονται στην παρ. 1 του αρθρου 50 του ν. 4412/2016, θα πρεπει να υφιστανται 
σωρευτικα, το αργοτερο μεχρι την οριστικη ανακηρυξη αναδοχου, και στον βαθμο που δεν 
διαφοροποιειται ουσιωδως το προς αναθεση φυσικο αντικειμενο, επειτα δε απο γνωμη του τεχνικου 
συμβουλιου του Υπουργειου Υγειας, αλλως αναστελλεται η συναψη της παρουσας δημοσιας συμβασης 
μεχρι την πληρωση τους. 

2.2 Προσφερεται ελευθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της συμβασης 

στον ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο «ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι» της πυλης www.promitheus.gov.gr 
καθως και στην ιστοσελιδα του ΤΑΙΠΕΔ και της Αναθετουσας Αρχης. Στην ιστοσελιδα του ΤΑΙΠΕΔ 
(www.hradf.com) και της Αναθετουσας Αρχης  αναρταται σχετικη ενημερωση με αναφορα στον συστημικο 
αριθμο διαγωνισμου και διασυνδεση στον ανωτερω ψηφιακο χωρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 

Καθε ειδους επικοινωνια και ανταλλαγη πληροφοριων πραγματοποιειται μεσω της διαδικτυακης πυλης 
www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ». 

2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την 27.02.2023 το ΤΑΙΠΕΔ παρεχει σε ολους τους 
προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες πληροφοριες 
σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις 03.03.2023. 

Απαντησεις σε τυχον διευκρινισεις που ζητηθουν, αναρτωνται στον δημοσια προσβασιμο ηλεκτρονικο 
χωρο του διαγωνισμου στην προαναφερομενη πυλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
μαζι με τα υπολοιπα εγγραφα της συμβασης προς ενημερωση των ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων, 
οι οποιοι ειναι υποχρεωμενοι να ενημερωνονται με δικη τους ευθυνη μεσα απο τον υποψη ηλεκτρονικο 
χωρο. 

Το ΤΑΙΠΕΔ παρατεινει την προθεσμια παραλαβης των προσφορων, ουτως ωστε ολοι οι ενδιαφερομενοι 
οικονομικοι φορεις να μπορουν να λαβουν γνωση ολων των αναγκαιων πληροφοριων για την καταρτιση 
των προσφορων στις ακολουθες περιπτωσεις: 

α) οταν, για οποιονδηποτε λογο, προσθετες πληροφοριες, αν και ζητηθηκαν απο τον οικονομικο φορεα 
εγκαιρα, δεν εχουν παρασχεθει το αργοτερο εξι (6) ημερες πριν απο την προθεσμια που οριζεται για την 
παραλαβη των προσφορων,  

β) οταν τα εγγραφα της συμβασης υφιστανται σημαντικες αλλαγες.  

Η διαρκεια της παρατασης θα ειναι αναλογη με τη σπουδαιοτητα των πληροφοριων που ζητηθηκαν η των 
αλλαγων. 

Όταν οι προσθετες πληροφοριες δεν εχουν ζητηθει εγκαιρα η δεν εχουν σημασια για την προετοιμασια 
καταλληλων προσφορων, η παραταση της προθεσμιας εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του ΤΑΙΠΕΔ. 
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2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ.   

Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους, Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περ. (θ) της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, 

β) δεν θα ενεργησουν αθεμιτα, παρανομα η καταχρηστικα καθ΄ ολη τη διαρκεια της διαδικασιας αναθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από τη Διενεργούσα και την Αναθέτουσα Αρχή, 

δ) τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ιδίως το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 
Έργων του (υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
- Β' 4498), όπως εκάστοτε ισχύουν, και 

ε) λαμβάνουν υπόψη τους και διασφαλίζουν ότι το έργο συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01) και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 852/2020. 

 

Άρθρο 3:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι προσφορες υποβαλλονται απο τους ενδιαφερομενους ηλεκτρονικα, μεσω της διαδικτυακης 
πυλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια και ωρα που 
οριζεται στο αρθρο 18 της παρουσας διακηρυξης, σε ηλεκτρονικο φακελο του υποσυστηματος 
«ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογραφονται, τουλαχιστον, με προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη, 
η οποια υποστηριζεται απο αναγνωρισμενο (εγκεκριμενο) πιστοποιητικο, συμφωνα με την παρ. 2 του 
αρθρου 37 του ν. 4412/2016.  

Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις ακολουθουν τη 
διαδικασια εγγραφης των παρ. 1.2 εως 1.4 του αρθρου 5 της υπ. αρ. 166278/2021 Κοινης Υπουργικης 
Αποφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα). 

Η ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται, 
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συμφωνα με τα ανωτερω, ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση, ειτε 
απο εκπροσωπο τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα, προσδιοριζεται η εκταση και το 
ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης, συμπεριλαμβανομενης της κατανομης αμοιβης 
μεταξυ τους, καθως και ο εκπροσωπος/συντονιστης αυτης. Η εν λογω δηλωση περιλαμβανεται ειτε 
στο ΕΕΕΣ (Μερος ΙΙ. Ενοτητα Α) ειτε στη συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση που δυναται να υποβαλλουν 
τα μελη της ενωσης. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά-Μελέτη», και 

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται 
ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την 
οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλει ως 
χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο 
μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, 
όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, τα δε στοιχεία και 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» 
είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας. 

Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την 
παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας. 

β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 
18 της παρούσας, προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του ΤΑΙΠΕΔ (Δ/νση Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562, 
Αθήνα) με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΤΑΙΠΕΔ είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με  τον αριθμό πρωτοκόλλου ή με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του ΤΑΙΠΕΔ, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει το ΤΑΙΠΕΔ περί της τήρησης της 
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα 
διαγωνισμό. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 

δ) Η οικονομική προσφορά δίνεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για  ολόκληρο το έργο.  

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς- Μελέτης και της Οικονομικής Προσφοράς 
τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το 
υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς 
σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά- Μελέτη 
και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο 
υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 
προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου 
οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ψηφιακά 
υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση (ε). Ειδικότερα, οι προσφέροντες συντάσσουν 
την ανάλυση της κατ’ αποκοπή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το Υπόδειγμα ανάλυσης της κατ’ 
αποκοπή οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο Παράτημα VI της παρούσας κα επισυνάπτουν 
το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση (ε). 

ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτωσεις που με την προσφορα υποβαλλονται δημοσια η/και ιδιωτικα εγγραφα, ειτε εχουν 
παραχθει απο τον ιδιο τον προσφεροντα ειτε απο τριτους, αυτα γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωση, 
συμφωνα με  την παρ. β του αρθρου 4.2.της παρουσας.  

η) Έως το αργοτερο πριν την ημερα και ωρα αποσφραγισης των προσφορων προσκομιζονται, με ευθυνη 
του οικονομικου φορεα στο ΤΑΙΠΕΔ (Δ/νση Καραγιωργη Σερβιας 6, 10562, Αθηνα), σε εντυπη μορφη και 
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σε κλειστο φακελο, στον οποιο αναγραφεται ο αποστολεας και ως παραληπτης η Επιτροπη Διαγωνισμου 
του παροντος διαγωνισμου, τυχον στοιχεια της ηλεκτρονικης προσφορας του, ητοι των υποφακελων 
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης», «Τεχνικη Προσφορα- Μελετη» και «Οικονομικη Προσφορα», τα οποια 
απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα. 

Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι: 

i) η πρωτοτυπη εγγυητικη επιστολη συμμετοχης, πλην των περιπτωσεων που αυτη εκδιδεται ηλεκτρονικα, 
αλλως η προσφορα απορριπτεται ως απαραδεκτη, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1. 
(γ΄) της παρουσας, 

ii) αυτα που δεν υπαγονται στις διαταξεις της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικα 
συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα), 

iii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο υπηρεσιες 
και φορεις της περ. (α) της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 η δεν συνοδευονται απο υπευθυνη 
δηλωση για την ακριβεια τους, καθως και 

iv) αλλοδαπα δημοσια εντυπα εγγραφα που φερουν την επισημειωση της Χαγης (Apostille) η προξενικη 
θεωρηση και δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο.  

Σε περιπτωση μη υποβολης ενος η περισσοτερων απο τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα που 
υποβαλλονται σε εντυπη μορφη, πλην της πρωτοτυπης εγγυησης συμμετοχης, δυναται να 
συμπληρωνονται και να υποβαλλονται συμφωνα με το αρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημά τους προς το ΤΑΙΠΕΔ , σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται σύμφωνα με τις περ. (ii) ή (iv) της παρ. β του 
άρθρου 4.2. της παρούσας, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 
Πιστοποιημένος χρήστης του ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς να απαιτείται απόφαση του τελευταίου, προβαίνει στην 
απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω 
του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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 την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορων, οπως οριζεται στο αρθρο 18 της παρουσας, 
και πριν απο την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, πιστοποιημενος χρηστης του ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβαζει την 
αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο χρηστη της Επιτροπης 
Διαγωνισμου. 

β) Το ΤΑΙΠΕΔ διαβιβαζει στον Προεδρο της Επιτροπης Διαγωνισμου τους κλειστους φακελους με τις 
πρωτοτυπες εγγυησεις συμμετοχης, που εχουν προσκομιστει, πριν απο την ημερομηνια και ωρα 
αποσφραγισης των προσφορων που οριζεται, ομοιως, στο αρθρο 18 της παρουσας. 

H Eπιτροπη Διαγωνισμου, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται στο αρθρο 18 της παρουσας, 
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προβαινει σε ηλεκτρονικη αποσφραγιση του υποφακελου «Δικαιολογητικα Συμμετοχης», του υποφακελου 
«Τεχνικη Προσφορα – Μελετη» και του υποφακελου «Οικονομικη Προσφορα», χωρις να παρεχει στους 
προσφεροντες προσβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των οικονομικων φορεων.  

γ) Μετα την ως ανω αποσφραγιση, και πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αποφασης σχετικα με την 
αξιολογηση των προσφορων της παρουσας, η Επιτροπη Διαγωνισμου, προβαινει στις ακολουθες ενεργειες: 

(i) Αναρτα στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», τον σχετικο καταλογο 
προσφεροντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα, με δικαιωμα προσβασης μονον στους 
προσφεροντες. 

ii) Ελεγχει εαν προσκομιστηκαν οι απαιτουμενες πρωτοτυπες εγγυητικες επιστολες συμμετοχης συμφωνα 
με την παρ. 3.5 περ. β του αρθρου 3 της παρουσας. Η προσφορα οικονομικου φορεα που παρελειψε ειτε να 
προσκομισει την απαιτουμενη πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης, σε περιπτωση υποβολης εγχαρτης 
εγγυησης συμμετοχης, ειτε να υποβαλει την απαιτουμενη εγγυηση ηλεκτρονικης εκδοσης στον οικειο 
ηλεκτρονικο (υπο)-φακελο μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων, απορριπτεται 
ως απαραδεκτη, μετα απο γνωμη της Επιτροπης Διαγωνισμου, η οποια συντασσει πρακτικο, στο οποιο 
περιλαμβανονται τα αποτελεσματα του ανωτερω ελεγχου και υποβαλλει στο αποφαινομενο οργανο του 
ΤΑΙΠΕΔ το σχετικο πρακτικο προς εγκριση για τη ληψη αποφασης απορριψης της προσφορας, συμφωνα 
με την παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του ανωτερω πρακτικου για την απορριψη της προσφορας, το 
ΤΑΙΠΕΔ κοινοποιει την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες. 

Η αποφαση απορριψης της προσφορας λογω μη προσκομισης της απαιτουμενης εγγυητικης επιστολης 
συμμετοχης εκδιδεται πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αλλης αποφασης σχετικα με την αξιολογηση 
των προσφορων της παρουσας διαδικασιας.  

iii) Στη συνεχεια διαβιβαζει τον σχετικο καταλογο προσφεροντων, κατα σειρα μειοδοσιας, στο ΤΑΙΠΕΔ και 
στους προσφεροντες, προκειμενου να λαβουν γνωση και αναρτα στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα 
Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», τον ως ανω καταλογο, με δικαιωμα προσβασης μονο στους προσφεροντες. 

δ) Όλες οι οικονομικες προσφορες, καταχωριζονται, κατα τη σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της 
Επιτροπης Διαγωνισμου. 

ε) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης του 
αρθρου 24.2 της παρουσας, κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη. Αν η 
ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των 
προσφορων ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στην περιπτωση αυτη η 
διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ημερες.  

στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου, μετα τον ελεγχο των δικαιολογητικων συμμετοχης και των 
οικονομικων προσφορων, ελεγχει, με βαση τη σειρα μειοδοσιας, για τους πεντε (5) πρωτους, την 
πληροτητα και συμφωνια των μελετων (ητοι των τεχνικων προσφορων), που υποβληθηκαν με βαση τα 
οριζομενα στα εγγραφα της συμβασης και ιδιως στον «Κανονισμο Μελετων Έργου», διαπιστωνοντας τη 
συμμορφωση η μη των μελετων σε αυτα (πινακας συμμορφωσης), χωρις βαθμολογηση και καταγραφει το 
αποτελεσμα στο ιδιο ως ανω πρακτικο. 

ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, παραλληλα με τις ως ανω ενεργειες, επικοινωνει με τους εκδοτες που 
αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα 
τους κατα τα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν διαπιστωθει πλαστοτητα εγγυητικης 
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επιστολης, ο υποψηφιος αποκλειεται απο τον διαγωνισμο και υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον 
αρμοδιο εισαγγελεα.  

η) Η περιγραφομενη διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου η σε παραρτημα 
του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της. 

Ως ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες, τεκμαιρονται οικονομικες προσφορες που εμφανιζουν αποκλιση 
μεγαλυτερη των δεκα (10) ποσοστιαιων μοναδων απο τον μεσο ορο του συνολου των εκπτωσεων των 
παραδεκτων προσφορων που υποβληθηκαν.  

Το ΤΑΙΠΕΔ δυναται να κρινει οτι συνιστουν ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες και προσφορες με μικροτερη 
η καθολου αποκλιση απο το ως ανω οριο.  

Στις παραπανω περιπτωσεις, το ΤΑΙΠΕΔ απαιτει απο τους οικονομικους φορεις να εξηγησουν την τιμη η 
το κοστος που προτεινουν στην προσφορα τους, εντος αποκλειστικης προθεσμιας εικοσι (20) ημερων απο 
την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης, η οποια αποστελλεται μεσω της λειτουργιας «Επικοινωνια» 
του υποσυστηματος.  

Αν οικονομικος φορεας δεν ανταποκριθει στη σχετικη προσκληση του ΤΑΙΠΕΔ εντος της ανω προθεσμιας 
και δεν υποβαλει εξηγησεις, η προσφορα του απορριπτεται ως μη κανονικη και καταπιπτει υπερ της 
αναθετουσας αρχης η εγγυητικη επιστολη συμμετοχης. Αν οι εξηγησεις δεν γινουν αποδεκτες, η προσφορα 
απορριπτεται, ωστοσο δεν καταπιπτει η εγγυητικη επιστολη συμμετοχης. 

Οι παρεχομενες εξηγησεις του οικονομικου φορεα, οι οποιες υποβαλλονται, ομοιως, μεσω της λειτουργιας 
«Επικοινωνια», ιδιως ως προς τον προσδιορισμο οικονομικων μεγεθων, με τις οποιες ο προσφερων 
διαμορφωσε την προσφορα του, αποτελουν δεσμευτικες συμφωνιες και τμημα της συμβασης αναθεσης 
που δεν μπορουν να μεταβληθουν καθ’ ολη τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης. 

Κατα τα λοιπα εφαρμοζονται τα αναλυτικα αναφερομενα στα αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της 
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της 
διαδικασιας) και υποβαλλει στο αποφαινομενο οργανο του ΤΑΙΠΕΔ το σχετικο πρακτικο προς εγκριση 
μεταβιβαζοντας παραλληλα ξανα την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου στον 
αρμοδιο πιστοποιημενο χρηστη του ΤΑΙΠΕΔ.  

Η αποδοχη η απορριψη των εξηγησεων των οικονομικων φορεων, κατοπιν γνωμης της Επιτροπης 
Διαγωνισμου, η οποια περιλαμβανεται στο ως ανω πρακτικο, ενσωματωνεται στην αποφαση της επομενης 
περιπτωσης (θ). Για την εξεταση των εξηγησεων δυναται να συγκροτουνται και εκτακτες επιτροπες η 
ομαδες εργασιας, κατα τα οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 221 ν. 4412/2016. 

θ) Στη συνεχεια, το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους προσφεροντες 
εκτος απο εκεινους, οποιοι αποκλειστηκαν οριστικα, λογω μη υποβολης η προσκομισης της πρωτοτυπης 
εγγυησης συμμετοχης, συμφωνα με την περιπτωση (γ) της παρουσας παραγραφου 4.1 και παρεχει 
προσβαση στα υποβληθεντα στοιχεια των λοιπων προσφεροντων. Κατα της αποφασης αυτης χωρει 
προδικαστικη προσφυγη, κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης. 

ι) Επισημαινεται οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες), το ΤΑΙΠΕΔ 
επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν ισοτιμες 
προσφορες. Η κληρωση γινεται ενωπιον της Επιτροπης Διαγωνισμου και παρουσια των οικονομικων 
φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα τους γνωστοποιηθει  μεσω της 
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λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος ΕΣΗΔΗΣ. Τα αποτελεσματα της ως ανω κληρωσης 
ενσωματωνονται, ομοιως, στην αποφαση της προηγουμενης περιπτωσης (θ). 

ια) Ρητα επισημαινεται οτι, η Αναθετουσα Αρχη επιφυλασσεται, σε περιπτωση ματαιωσης της διαδικασιας, 
να ασκησει το δικαιωμα της να εξαγορασει τις μελετες των τεχνικων λυσεων που κρινει ικανοποιητικες και 
να προβει, μεσω της Διενεργουσας Αρχης, σε νεα διαδικασια συναψης Συμβασης εργου βασει των μελετων 
αυτων, συμφωνα με το αρθρο 106 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 

α) Μετα απο την αξιολογηση των προσφορων, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλει, στο πλαισιο της παρουσας 
ηλεκτρονικης διαδικασιας συναψης συμβασης και μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», τον 
προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας δεκα (10) ημερων  από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπομενα, στο αρθρο 23 της παρουσας, αποδεικτικα μεσα 
(δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου) και τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης. Ο προσωρινος 
αναδοχος δυναται να υποβαλει, εντος της ως ανω προθεσμιας, αιτημα, προς το ΤΑΙΠΕΔ, για παραταση της, 
συνοδευομενο απο αποδεικτικα εγγραφα περι αιτησης χορηγησης δικαιολογητικων προσωρινου 
αναδοχου. Στην περιπτωση αυτη το ΤΑΙΠΕΔ παρατεινει την προθεσμια υποβολης αυτων, για οσο χρονο 
απαιτηθει για τη χορηγηση τους απο τις αρμοδιες δημοσιες αρχες.  

β) Τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου υποβαλλονται απο τον οικονομικο φορεα ηλεκτρονικα, 
μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» του ΕΣΗΔΗΣ, δεν απαιτειται να προσκομισθουν και σε 
εντυπη μορφη και γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωση, εφοσον υποβαλλονται, συμφωνα με τα 
προβλεπομενα στις διαταξεις:  

i) ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων δημοσιων εγγραφων που φερουν 
ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα, και, εφοσον προκειται για αλλοδαπα δημοσια ηλεκτρονικα εγγραφα, 
εαν φερουν επισημειωση e-Apostille, 

ii) ειτε των αρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 περι ηλεκτρονικων ιδιωτικων εγγραφων που φερουν 
ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα και περι εγγραφων που εκδιδονται μεσω της Ενιαιας Ψηφιακης Πυλης 
της Δημοσιας Διοικησης (www.gov.gr), 

iii) ειτε του αρθρου 11 του ν. 2690/1999, οπως ισχυει περι βεβαιωσης του γνησιου της υπογραφης- 
επικυρωσης των αντιγραφων, 

iv) ειτε της παρ. 2 του αρθρου 37 του ν. 4412/2016, περι χρησης ηλεκτρονικων υπογραφων σε 
ηλεκτρονικες διαδικασιες δημοσιων συμβασεων,   

v) ειτε της παρ. 13 του αρθρου 80 του ν. 4412/2016, περι συνυποβολης υπευθυνης δηλωσης στην 
περιπτωση απλης φωτοτυπιας ιδιωτικων εγγραφων.  

Επιπλεον δεν προσκομιζονται σε εντυπη μορφη τα ΦΕΚ και ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα 
εντυπα, εταιρικα η μη, με ειδικο τεχνικο περιεχομενο, δηλαδη εντυπα με αμιγως τεχνικα χαρακτηριστικα, 
οπως αριθμους, αποδοσεις σε διεθνεις μοναδες, μαθηματικους τυπους και σχεδια και τα στοιχεια και 
δικαιολογητικα που αναζητουνται αυτεπαγγελτα απο τη Διενεργουσα Αρχη συμφωνα με τις κειμενες 
διαταξεις. 

Τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα καταχωριζονται απο αυτον σε μορφη ηλεκτρονικων αρχειων με 
μορφοτυπο PDF. 

β.1) Εντος της προθεσμιας υποβολης των δικαιολογητικων κατακυρωσης και το αργοτερο εως την τριτη 
εργασιμη ημερα απο την καταληκτικη ημερομηνια ηλεκτρονικης υποβολης τους, προσκομιζονται με 
ευθυνη του οικονομικου φορεα, στο ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιωργη Σερβιας 6, Αθηνα, 105 62), σε εντυπη μορφη και 
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σε κλειστο φακελο, στον οποιο αναγραφεται ο αποστολεας, τα στοιχεια του διαγωνισμου και ως 
παραληπτης η Επιτροπη, τα στοιχεια και δικαιολογητικα, τα οποια απαιτειται να προσκομισθουν σε 
εντυπη μορφη (ως πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα).  

Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι : 

i) αυτα που δεν υπαγονται στις διαταξεις του αρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, οπως ισχυει, (ενδεικτικα 
συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα),   

ii) ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο υπηρεσιες 
και φορεις της περιπτωσης α της παρ. 2 του αρθρου 11 του ν. 2690/1999 η δεν συνοδευονται απο 
υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους, καθως και  

iii) τα εντυπα εγγραφα που φερουν τη Σφραγιδα της Χαγης (Apostille) η προξενικη θεωρηση και δεν ειναι 
επικυρωμενα απο δικηγορο. 

Σημειωνεται οτι στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης 
της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον συντασσονται σε κρατη που εχουν 
προσχωρησει στην ως ανω Συνθηκη, αλλως φερουν προξενικη θεωρηση. Απαλλασσονται απο την 
απαιτηση επικυρωσης (με Apostille η Προξενικη Θεωρηση) αλλοδαπα δημοσια εγγραφα οταν καλυπτονται 
απο διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες που εχει συναψει η Ελλαδα (ενδεικτικα «Συμβαση νομικης 
συνεργασιας μεταξυ Ελλαδας και Κυπρου – 05.03.1984» (κυρωτικος ν.1548/1985, «Συμβαση περι 
απαλλαγης απο την επικυρωση ορισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κυρωτικος ν. 
4231/2014). Επισης απαλλασσονται απο την απαιτηση επικυρωσης η παρομοιας διατυπωσης δημοσια 
εγγραφα που εκδιδονται απο τις αρχες κρατους μελους που υπαγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την 
απλουστευση των απαιτησεων για την υποβολη ορισμενων δημοσιων εγγραφων στην ΕΕ, οπως, 
ενδεικτικα,  το λευκο ποινικο μητρωο, υπο τον ορο οτι τα σχετικα με το γεγονος αυτο δημοσια εγγραφα 
εκδιδονται για πολιτη της Ένωσης απο τις αρχες του κρατους μελους της ιθαγενειας του. Επισης, γινονται 
υποχρεωτικα αποδεκτα ευκρινη φωτοαντιγραφα εγγραφων που εχουν εκδοθει απο αλλοδαπες αρχες και 
εχουν επικυρωθει απο δικηγορο, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 περ. β του αρθρου 11 του ν. 
2690/1999 «Κωδικας Διοικητικης Διαδικασιας», οπως ισχυει. 

γ) Αν δεν υποβληθουν τα παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που υπoβληθηκαν 
ηλεκτρονικα η σε εντυπη μορφη, εφοσον απαιτειται, συμφωνα με τα ανωτερω το ΤΑΙΠΕΔ καλει τον 
προσωρινο αναδοχο να προσκομισει τα ελλειποντα δικαιολογητικα η να συμπληρωσει τα ηδη 
υποβληθεντα η να παρασχει διευκρινισεις, κατα την εννοια του αρθρου 103 του ν. 4412/2016, εντος 
προθεσμιας δεκα (10) ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης σε αυτον. Αν ο προσωρινος 
αναδοχος υποβαλλει αιτημα προς το ΤΑΙΠΕΔ για παραταση της ως ανω προθεσμιας, το οποιο συνοδευεται 
με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι εχει αιτηθει τη χορηγηση των 
δικαιολογητικων, το ΤΑΙΠΕΔ παρατεινει την προθεσμια υποβολης των δικαιολογητικων για οσο χρονο 
απαιτηθει για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο τις αρμοδιες δημοσιες αρχες. 

Το παρον εφαρμοζεται αναλογως και στις περιπτωσεις που το ΤΑΙΠΕΔ τυχον ζητησει την προσκομιση 
δικαιολογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων και πριν απο το σταδιο κατακυρωσης, 
κατ’ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμενων των 
αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας. 

δ) Αν, κατα τον ελεγχο των υποβληθεντων δικαιολογητικων: 

i) διαπιστωθει οτι τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το ΕΕΕΣ, ειναι εκ προθεσεως απατηλα η οτι εχουν 
υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια, η 

ii) δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η αντιγραφα, των 
παραπανω δικαιολογητικων, η 
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iii) απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι οροι 
και οι προϋποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της παρουσας (με την επιφυλαξη των 
παραγραφων 7 και 8 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016 περι ληψης επανορθωτικων μετρων),  

απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της Αναθετουσας Αρχης η 
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επομενη 
πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει της τιμης, τηρουμενης της ανωτερω 
διαδικασιας. 

Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης του ΤΑΙΠΕΔ για μεταβολες στις προϋποθεσεις τις 
οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το ΕΕΕΣ οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες 
ελαβε γνωση μεχρι τη συναψη της συμβασης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετουσας 
αρχης η προσκομισθεισα, συμφωνα με το αρθρο 15 της παρουσας, εγγυηση συμμετοχης. 

Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους 
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα εγγραφα και δικαιολογητικα, η αν 
κανενας απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι: α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις που 
αναφερονται στο αρθρο 22.Α και β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης των αρθρων 22.Β εως 22.Ε, οπως 
αυτα εχουν καθοριστει στην παρουσα , η διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται. 

Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο την 
Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα οριζομενα 
στις παραγραφους (α) και (γ) του παροντος αρθρου. Η Επιτροπη, στη συνεχεια, το κοινοποιει, μεσω της 
λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», στο αποφαινομενο οργανο του ΤΑΙΠΕΔ για τη ληψη αποφασης ειτε 
κατακυρωσης της συμβασης ειτε ματαιωσης της διαδικασιας, ανα περιπτωση. 

Τα αποτελεσματα του ελεγχου των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου επικυρωνονται με την 
αποφαση κατακυρωσης του αρθρου 105 ν. 4412/2016, ητοι με την αποφαση του προηγουμενου εδαφιου, 
στην οποια αναφερονται υποχρεωτικα οι προθεσμιες για την αναστολη της συναψης συμβασης, συμφωνα 
με τα αρθρα 360 εως 372 του ιδιου νομου.  

Το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποιει  την  αποφαση κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτικων της 
διαδικασιας ελεγχου και αξιολογησης των προσφορων σε ολους τους οικονομικους φορεις που ελαβαν 
μερος στη διαδικασια αναθεσης, εκτος απο τους οριστικως αποκλεισθεντες και ιδιως οσους 
αποκλειστηκαν οριστικα δυναμει της παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιστοιχης περ. γ 
της παραγραφου 4.1 της παρουσας, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και επιπλεον αναρτα 
τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου».  

ε) Η αποφαση κατακυρωσης καθισταται οριστικη, εφοσον συντρεξουν οι ακολουθες προϋποθεσεις: 

i. η αποφαση κατακυρωσης εχει κοινοποιηθει, συμφωνα με τα ανωτερω, 

ii. παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης προδικαστικης προσφυγης η σε περιπτωση ασκησης, 
παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης και ακυρωσης κατα της αποφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ και σε περιπτωση ασκησης αιτησης αναστολης και ακυρωσης κατα της αποφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθει αποφαση επι της αιτησης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης, 
συμφωνα με οσα οριζονται στις παρ. 6 και 7 του αρθρου 372 του ν. 4412/2016 και 

iii. ο προσωρινος αναδοχος εχει υποβαλει, επειτα απο σχετικη προσκληση μεσω της λειτουργικοτητας 
της «Επικοινωνιας»  του υποσυστηματος, υπευθυνη δηλωση, που υπογραφεται συμφωνα με οσα 
οριζονται στο αρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποια δηλωνεται οτι, δεν εχουν επελθει στο 
προσωπο του οψιγενεις μεταβολες, κατα την εννοια του αρθρου 104 του ιδιου νομου, και μονον 
στην περιπτωση της ασκησης προδικαστικης προσφυγης κατα της αποφασης κατακυρωσης. 
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Η υπευθυνη δηλωση ελεγχεται απο το ΤΑΙΠΕΔ και μνημονευεται στο συμφωνητικο. Εφοσον δηλωθουν 
οψιγενεις μεταβολες, η δηλωση ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η οποια εισηγειται προς το 
αρμοδιο αποφαινομενο οργανο. 

Μετα απο την οριστικοποιηση της αποφασης κατακυρωσης, η Διενεργουσα Αρχη προσκαλει τον αναδοχο, 
μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» του υποσυστηματος ΕΣΗΔΗΣ, να προσελθει για την 
υπογραφη του συμφωνητικου με την Αναθετουσα Αρχη, θετοντας του προθεσμια 15 ημερων απο την 
κοινοποιηση σχετικης εγγραφης ειδικης προσκλησης, προσκομιζοντας και την απαιτουμενη εγγυητικη 
επιστολη καλης εκτελεσης. Η συμβαση θεωρειται συναφθεισα με την κοινοποιηση της ως ανω ειδικης 
προσκλησης. 

Πριν απο την υπογραφη του συμφωνητικου υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης των 
Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικα για την τηρηση των 
μητρωων του ν. 3310/2005 οπως τροποποιηθηκε με το ν. 3414/2005».  

Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται στην 
ειδικη προσκληση, και με την επιφυλαξη αντικειμενικων λογων ανωτερας βιας, κηρυσσεται εκπτωτος, 
καταπιπτει υπερ της Αναθετουσας Αρχης η εγγυηση συμμετοχης του και ακολουθειται η διαδικασια του 
παροντος αρθρου 4.2. για τον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα απο 
οικονομικη αποψη προσφορα βασει τιμης. Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει για την 
υπογραφη του συμφωνητικου, η διαδικασια αναθεσης της συμβασης ματαιωνεται, συμφωνα με την περ. 
(β) της παρ. 1 του αρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

Η Aναθετουσα Aρχη μπορει, στην περιπτωση αυτην, να αναζητησει αποζημιωση, περα απο την 
καταπιπτουσα εγγυητικη επιστολη, ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

Εαν η Διενεργουσα Αρχη δεν απευθυνει στον αναδοχο την ως ανω ειδικη προσκληση, εντος χρονικου 
διαστηματος εξηντα (60) ημερων απο την οριστικοποιηση της αποφασης κατακυρωσης, και με την 
επιφυλαξη της υπαρξης επιτακτικου λογου δημοσιου συμφεροντος η αντικειμενικων λογων ανωτερας 
βιας, ο αναδοχος δικαιουται να απεχει απο την υπογραφη του συμφωνητικου, χωρις να εκπεσει η εγγυηση 
συμμετοχης του, καθως και να αναζητησει αποζημιωση ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων/Προσωρινή και 
οριστική δικαστική προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας ή/και 
της Διενεργούσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ, 
πρώην ΑΕΠΠ  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας  ή/και της 
Διενεργούσας αρχής, προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις που δικαιολογουν το 
αιτημα του. 

Συμφωνα δε με το αρθρο 3 παρ.1 και 3 Ν.4912/2022,ΦΕΚ Α 59/17.03.2022, οπου γινεται αναφορα σε 
«Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων» η «ΑΕΠΠ», νοειται η «Ενιαια Αρχη Δημοσιων Συμβασεων» η 
«ΕΑΔΗΣΥ» του αρθρου 347 του ν. 4412/2016. 

Σε περιπτωση προσφυγης κατα πραξης της Αναθετουσας η/και της Διενεργουσας αρχης, η προθεσμια για 
την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης ειναι: 
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(α) δεκα (10) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης στον ενδιαφερομενο οικονομικο 
φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεσα η τηλεομοιοτυπια, η  

(β) δεκαπεντε (15) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης σε αυτον αν 
χρησιμοποιηθηκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως  

(γ) δεκα (10) ημερες απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωση της πραξης που βλαπτει τα 
συμφεροντα του ενδιαφερομενου οικονομικου φορεα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περιπτωση παραλειψης που αποδιδεται στην Αναθετουσα η/και την Διενεργουσα αρχη, η προθεσμια 
για την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης ειναι δεκαπεντε (15) ημερες απο την επομενη της 
συντελεσης της προσβαλλομενης παραλειψης. 

Η προδικαστικη προσφυγη, συντασσεται υποχρεωτικα με τη χρηση του τυποποιημενου εντυπου του 
Παραρτηματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατιθεται ηλεκτρονικα στην ηλεκτρονικη περιοχη του 
συγκεκριμενου διαγωνισμου μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» στην ηλεκτρονικη περιοχη του 
συγκεκριμενου διαγωνισμου, επιλεγοντας την ενδειξη «Προδικαστικη Προσφυγη» συμφωνα με το αρθρο 
ουσ. 

Οι προθεσμιες ως προς την υποβολη των προδικαστικων προσφυγων και των παρεμβασεων αρχιζουν την 
επομενη της ημερας της προαναφερθεισας κατα περιπτωση κοινοποιησης η γνωσης και ληγουν οταν 
περασει ολοκληρη η τελευταια ημερα και ωρα 23:59:59 και, αν αυτη ειναι εξαιρετεα η Σαββατο, οταν 
περασει ολοκληρη η επομενη εργασιμη ημερα και ωρα 23:59:59. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του Ν. 
4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η Αναθέτουσα ή και η Διενεργούσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως 
και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμια για την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης και η ασκηση της κωλυουν τη συναψη της 
συμβασης επι ποινη ακυροτητας, η οποια διαπιστωνεται με αποφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετα απο ασκηση 
προδικαστικης προσφυγης, συμφωνα με το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μονη 
η ασκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία»: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα 
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παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την 
Έκθεση Απόψεων επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων δύναται να παρατίθεται αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της Έκθεσης Απόψεων. 

Η ασκηση της προδικαστικης προσφυγης αποτελει προϋποθεση για την ασκηση των ενδικων βοηθηματων 
της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης του αρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα των εκτελεστων 
πραξεων η παραλειψεων της αναθετουσας η/ και της Διενεργουσας αρχης. 

Β. Όποιος έχει ή είχε έννομο συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται ή ενδέχεται 
να υποστεί ζημία από ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί να 
ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989 (με την 
επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του ν. 4412/2016), την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας αρχής. το 
αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. 
Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η Αναθέτουσα αρχή, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από το ΤΑΙΠΕΔ και το ΤΑΙΠΕΔ, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, 
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας ή/και της Διενεργούσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 
ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Το 
ΤΑΙΠΕΔ, ως Διενεργούσα Αρχή και νομίμως εκπροσωπόν την Αναθέτουσα Αρχή ή η ίδια η Αναθέτουσα 
Αρχή, κατά περίπτωση, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί 
να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση ασκείται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 του 
ν. 4412/2016, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, το 
ΤΑΙΠΕΔ και την Αναθέτουσα Αρχή, αν δεν έχουν ασκήσει αυτοί την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του 
αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
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υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης 
του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της 
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντας στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας ή/και της Διενεργούσας Αρχής μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 
4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.  

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

Σχετικα με την υπογραφη του συμφωνητικου, ισχυουν τα προβλεπομενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
αρθρου 105, καθως και στο αρθρο 135 του ν. 4412/2016. 

Τα  εγγραφα της συμβασης με βαση τα οποια θα εκτελεσθει το εργο ειναι τα αναφερομενα παρακατω. 
Σε περιπτωση ασυμφωνιας των περιεχομενων σε αυτα ορων, η σειρα ισχυος καθοριζεται ως 
κατωτερω. 

1. Το συμφωνητικο, συμπεριλαμβανομενων των παρασχεθεισων εξηγησεων του οικονομικου 
φορεα, συμφωνα με τα αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιως ως προς τον προσδιορισμο 
οικονομικων μεγεθων, με τις οποιες ο αναδοχος διαμορφωσε την προσφορα του. 

2. Η παρουσα Διακηρυξη με τα Παραρτηματα της 

3. Η Οικονομικη Προσφορα.  

4. Το Τιμολογιο Δημοπρατησης. 
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5. Ο Κανονισμος Μελετων του Έργου. 

6. Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Ε.Σ.Υ.). 

7. Η Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικες Προδιαγραφες 

8. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.). 

9. Ο Προϋπολογισμος Δημοπρατησης. 

10.  Η προμελετη του Έργου 

11.  Η τεχνικη προσφορα – μελετη. 

12.  Το εγκεκριμενο χρονοδιαγραμμα κατασκευης του Έργου. 

Τα ανωτερω εγγραφα της συμβασης ισχυουν, οπως διαμορφωθηκαν, με τις συμπληρωματικες 
πληροφοριες και διευκρινισεις που παρασχεθηκαν απο το ΤΑΙΠΕΔ επι ολων των ανωτερω. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Τα εγγραφα της συμβασης συντασσονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα και προαιρετικα και 
σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των τμηματων των 
εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθει σε περισσοτερες γλωσσες, επικρατει η ελληνικη 
εκδοση. Τυχον προδικαστικες προσφυγες υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα. 

6.2  Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα 
συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην ελληνικη 
γλωσσα.  

6.3 Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της 
5.10.1961, που κυρωθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188) συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 4.2.β) 
της παρουσας. Τα αλλοδαπα δημοσια και ιδιωτικα εγγραφα συνοδευονται απο μεταφραση τους 
στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο προσωπο αρμοδιο κατα τις διαταξεις της εθνικης 
νομοθεσιας ειτε απο προσωπο κατα νομο αρμοδιο της χωρας στην οποια εχει συνταχθει το 
εγγραφο και γινονται αποδεκτα συμφωνα με τα οριζομενα, ομοιως, στο αρθρο 4.2.β) της παρουσας.   

6.4    Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα - εταιρικα η μη – με ειδικο τεχνικο 
περιεχομενο, δηλαδη εντυπα με αμιγως τεχνικα χαρακτηριστικα, οπως αριθμους, αποδοσεις σε 
διεθνεις μοναδες, μαθηματικους τυπους και σχεδια, που ειναι δυνατον να διαβαστουν σε καθε 
γλωσσα και δεν ειναι απαραιτητη η μεταφραση τους,  μπορουν να υποβαλλονται σε αλλη γλωσσα, 
χωρις να συνοδευονται απο μεταφραση στην ελληνικη. 

6.5. Η  επικοινωνια με το ΤΑΙΠΕΔ καθως και με την Αναθετουσα Αρχη  θα γινεται υποχρεωτικα στην 
ελληνικη γλωσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του, εφαρμοζονται 
οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν: 
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1. Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 

2. Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όπως διορθωμένος ισχύει, 

3. Υπ’ αρ. 2022/576 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 8.4.2022, για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,  

4. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

5. Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

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

10. Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
11. Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
12. Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
13. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

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

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

15. Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α’ 30), της τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α’ 279), 
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν της διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και της υπό στοιχεία 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες» (Β΄ 1590), καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
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κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  
16. Ν. 2859/2000  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)» (Α’ 248), 
17. Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
18. Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 
19. Π.Δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.), 
20. Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.», 
21. Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ), 
22. Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
23. Υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

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

24. Υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

25. Υπ’  αριθμ. αρ. 63446/31.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 

26. 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), 

27. Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4), 

28. Με αρ. 166278/30-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  (ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα), 

29. Με αρ. 76928/13.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

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

31. Υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών  
«Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 
4412/2016» (B΄ 1956), 

32. Υπό στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», (B΄ 1746), όπως 
τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466 (Β’ 1994/2017), 

33. Υπό στοιχεία Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφαση με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας 
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων 
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων», 

34. Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α’ 59) 

35. Ν. 3986/2011 (Α’ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015», και ιδίως του άρθρου 5Β αυτού, 

36. Ν. 4799/2021 (Α’ 78) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις 
εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές 
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εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης 
κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την 
ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 
του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις», 

37.  Υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498/29.9.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 52415 ΕΞ 2022/ 
15.04.2022 απόφαση (Β’ 1927) και ισχύει, 

38. Υπό στοιχεία στοιχεία ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2235), 

39. Υπό  στοιχεία ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2780),Υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126/ΕΞ 
2021/28.9.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) και ισχύει, 

40. Υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126/ΕΞ 2021/28.9.2021 
(Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) και ισχύει, 

41. Άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό 
πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη 
Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

42. Τεχνικό Δελτίο του Έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την 
Ελλάδα» της Δράσης με ID 16795, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 30η.12.2021 στην Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, 

43. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την 
Ελλάδα, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5161172 της Δράσης με ID 16795, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ TA την 
10/11/22. 

44.  Υπό στοιχεία 4883 ΕΞ 2022/13.01.2022 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την 
Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161172) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΩΖΡ5Β-6ΗΧ), 

45. Υπό στοιχεία 174917 ΕΞ 2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός 
Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161172)  στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΨΣΜΑΗ-Ν3Ψ), που αποτελεί και το Πρωτογενές Αίτημα του παρόντος 
διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 23REQ012007734 2023-01-19),  

46. Υπ’ αριθμ. 29/27-9-2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ 
(8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΥΟΔΔ 908), 

47. Η από 11.3.2022 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του ΤΑΙΠΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
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48. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ κατά την συνεδρίαση της 08.12.2022 
49. Υπ’ αρ. πρωτ. 3058/20.01.2023 απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

Θράκης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης αυτού (ΑΔΑ: 
6ΒΛΖΟΡ10-ΠΚΓ) , 

50. Υπ’ αριθμ. 50904/8.9.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κεντρικών αναθετουσών αρχών κατ’ 
άρθρο 40 και αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατ’ άρθρο 180 του ν. 4412/2016, από το Υπουργείο Υγείας, τα 
εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» (Β΄ 4754). 

51. Ο υπ’ αριθμ. 2022/576 Κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 08.04.2022, για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. 

52. Υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.44305  Απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισμό του κ. Δημήτριου 
Τσαλικάκη ως Διοικητή της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης.  

   
7.2   Επισης εφαρμοστεες τυγχανουν οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες 

πραξεις, καθως και λοιπες διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα 
συμβατικα τευχη της παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, 
περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτικη εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας συμβασης, 
εστω και αν δεν αναφερονται ρητα. 

 

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

8.1. Το Έργο υλοποιειται στο πλαισιο του Εθνικου Σχεδιου Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας «Ελλαδα 
2.0» με τη χρηματοδοτηση της Ευρωπαϊκης Ένωσης –NextGenerationEU και υπαγεται στους 
ειδικους ορους εκτελεσης των Δρασεων και Έργων του Ταμειου Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας, 
συμφωνα κυριως με τον Κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θεσπιση του μηχανισμου 
ανακαμψης και ανθεκτικοτητας (L 57/17) και του εθνικου νομοθετικου και κανονιστικου πλαισιου 
που διεπει το Ταμειο Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας, (υπουργικη αποφαση υπ' αρ. 119126 ΕΞ 
2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργου Οικονομικων - Β' 4498, αποφαση υπ’ αρ. 120141 ΕΞ 
2021/30.09.2021 του Διοικητη της Ειδικης Υπηρεσιας Συντονισμου Ταμειου Ανακαμψης - ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0 και αποφαση υπ’ αρ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητη της Ειδικης Υπηρεσιας 
Συντονισμου Ταμειου Ανακαμψης - ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ). 

 Το Έργο περιλαμβανεται στη Δραση 16795: «Ανακαινισεις και Εκσυγχρονισμος Νοσοκομειων 
σε Ολοκληρη την Ελλαδα», η οποια περιλαμβανεται στο «Εθνικο Σχεδιο Ανακαμψης και 
Ανθεκτικοτητας «Ελλαδα 2.0» με βαση την Αποφαση Ένταξης υπό στοιχεία 174917 ΕΞ 2022 
Αποφαση του Αναπληρωτη Υπουργου Οικονομικων με θεμα «Τροποποιηση Αποφασης 
Ένταξης του Έργου με τιτλο «Ανακαινισεις και Εκσυγχρονισμος Νοσοκομειων σε Ολοκληρη 
την Ελλαδα» και εχει λαβει κωδικο ΤΑ 5161172. 

 Η χρηματοδοτηση της παρουσας ειναι εγγεγραμμενη στο Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων 
με αρ. ΣΑΤΑ ΤΑ091: Ανακαινισεις και Εκσυγχρονισμος Νοσοκομειων σε Ολοκληρη την Ελλαδα. 
Πιο συγκεκριμενα, η συνεισφορα του Ταμειου Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας στον συνολικο 
προϋπολογισμο του εργου ανερχεται σε χρηματικο ποσο ισο με 2.782.258,06 € ευρω, ενω η 
αντιστοιχη συνεισφορα του ΠΔΕ ανερχεται σε χρηματικο ποσο ισο με 667.741,94 € ευρω και 
αφορα στον ΦΠΑ 24%.  

Το εργο υποκειται στις κρατησεις που προβλεπονται για τα εργα αυτα, περιλαμβανομενης, της 
κρατησης υψους 0,1 % υπερ των λειτουργικων αναγκων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., συμφωνα με το αρθρο 350 
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παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κρατησης 6‰, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 53 παρ. 7 περ. 
θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 αποφασης του 
Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (Β' 2235), της κρατησης 2,5‰ υπερ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., 
συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/1.7.2019 αποφασης του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (Β' 2780) 
καθως και της κρατησης υψους 0,02% υπερ της αναπτυξης και συντηρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
συμφωνα με το αρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.Η κρατηση υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
υπαγονται σε χαρτοσημο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσημου που υπολογιζεται με ποσοστο 20% επι 
του χαρτοσημου. 

8.2. Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λπ. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους, δασμους κ.λπ. 
καθοριζονται στο αντιστοιχο αρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τον Κυριο του Έργου.  

8.3. Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του ν. 4412/2016 και τις σχετικες 
προβλεψεις της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Το ΤΑΙΠΕΔ τηρωντας τις αρχες της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας, ζητα απο τους προσφεροντες 
οικονομικους φορεις, οταν οι πληροφοριες η η τεκμηριωση που πρεπει να υποβαλλονται ειναι η 
εμφανιζονται ελλιπεις η λανθασμενες, συμπεριλαμβανομενων εκεινων στο ΕΕΕΣ, η οταν λειπουν 
συγκεκριμενα εγγραφα, να υποβαλλουν, να συμπληρωνουν, να αποσαφηνιζουν η να ολοκληρωνουν τις 
σχετικες πληροφοριες η τεκμηριωση, εντος προθεσμιας οχι μικροτερης των δεκα (10) ημερων και οχι 
μεγαλυτερης των εικοσι (20) ημερων απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε αυτους της σχετικης 
προσκλησης, μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος, συμφωνα με τα ειδικοτερα 
οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.  

Η συμπληρωση η η αποσαφηνιση ζητειται και γινεται αποδεκτη υπο την προϋποθεση οτι δεν 
τροποποιειται η προσφορα του οικονομικου φορεα και οτι αφορα σε στοιχεια η δεδομενα, των οποιων 
ειναι αντικειμενικα εξακριβωσιμος ο προγενεστερος χαρακτηρας σε σχεση με το περας της καταληκτικης 
προθεσμιας παραλαβης προσφορων. Τα ανωτερω ισχυουν κατ’  αναλογιαν και για τυχον ελλειπουσες 
δηλωσεις, υπο την προϋποθεση οτι βεβαιωνουν γεγονοτα αντικειμενικως εξακριβωσιμα. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η με αριθμ. πρωτ. 6752/21.01.2022 Αποφαση του Υφυπουργου 
Αναπτυξης και Επενδυσεων (ΑΔΑ: ΨΔ7546ΜΤΛΡ-ΠΙΚ) για την εγκριση ενταξης/τροποποιησης στο 
Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 091 προϋπολογισμου ποσου 314.960.000,00€ 
σε βαρος του εργου με κωδικο 2022ΤΑ091000005161172 (ΑΔΑΜ: 23REQ012007802 2023-01-19). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

                     Τίτλος του έργου 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ”ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”»  

11.1.         Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε 2.782.258,06 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
ύψους 24%, ανερχόμενου σε 667.741,94€) και αναλυεται ως ακολουθως: 

 Δαπανη Εργασιων 1.837.106,59  ευρώ 

 Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 330.679,19  ευρώ 

 Απροβλεπτα (ποσοστου 15% επι της δαπανης εργασιων και του κονδυλιου    Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
325.167,87  ευρώ , που αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ. 3.(α) 
του ν. 4412/2016 

 ΑΕΚΚ : 59.000,00  ευρώ. 

Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες ποσου 202.757,31  ευρώ, συμφωνα με το αρθρο 
153 του ν. 4412/2016. 

Περαιτερω, προβλεπεται χορηγηση ρητρας προσθετης καταβολης (πριμ) σε ποσοστό 1% επί της αξίας 
της σύμβασης του έργου, μη συμπεριλαμβανομενου του Φ.Π.Α., συμφωνα με το αρθρο 149 του ν. 
4412/2016 και το αρθρο 16 της παρουσας. 

Η παρουσα συμβαση δεν υποδιαιρειται σε τμηματα και ανατιθεται ως ενιαιο συνολο λογω της φυσης της 
διαδικασιας αναθεσης, ητοι κατασκευη εργου με αξιολογηση μελετης η οποια κρινεται αναγκαια για την 
αρτιοτητα, λειτουργικοτητα και την ταχυτερη ολοκληρωση του. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

 Το προς δημοπρατηση εργο αφορα σε εργασιες που θα εκτελεστουν στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμος 
Καλαμαριάς (Κωδικος NUTS: EL 522)  

11.3.        Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Αντικειμενο του Έργου ειναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η αδειοδότηση και η 
υλοποίηση του έργου: «Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», το οποίο περιλαμβάνει την  
εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και συγκεκριμένα την ανακαίνιση του 
ορθοπεδικού, παθολογικού και χειρουργικού τμήματος, την ανακαίνιση του 4ου ορόφου, των 
κοιτώνων των ιατρών και διαφόρων κοινοχρήστων χώρων, την ανακαίνιση των ΤΕΠ, την 
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μετατροπή των μαγειρείων σε χώρο γραφείων, την αντικατάσταση μιας γεννήτριας και τριών 
ανελκυστήρων και την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Π.Υ. μελέτης πυρασφάλειας όσον 
αφορά την παθητική πυροπροστασία και την εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και 
φωτιστικών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο (κτίριο 1) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Κωδικός CPV: 45215140 - 0 

    79421200-3 

Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο του δημοπρατουμενου εργου  δεν πρεπει να 
μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ. 4 του 
αρθρου 132 του ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋποθεσεις των αρθρων 
132 και 156 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολικη προθεσμια εκτελεσης του εργου, οριζεται σε δώδεκα (12) μήνες απο την υπογραφη της 
συμβασης.  

Αναλυτικοτερα στοιχεια για την προθεσμια του εργου αναφερονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου 27 
του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθεσεις του νομου αυτου. 

13.2 Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων διδεται αποκλειστικα κατ’ αποκοπη για 
ολοκληρο το εργο, συντασσεται  και υποβαλλεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 
95 παρ. 2 (γ) του ν. 4412/2016, καθως και στην παρ. 3.5 περ. γ εως στ’ της παρουσας. 
Επιπλεον, η κατ΄ αποκοπην οικονομικη προσφορα θα αναλυεται, συμφωνα με τα 
αναφερομενα στα αρθρα 3.5 στ΄ και 24.4 της παρουσας Διακηρυξης, προκειμενου να 
διαπιστωθουν και να αποτιμηθουν διαφοροποιησεις που ενδεχομενα θα προκυψουν, 
κατα το σταδιο της εκτελεσης. Η  αναλυση της κατ’ αποκοπη οικονομικης προσφορας 
συντασσεται συμφωνα με το Υποδειγμα αναλυσης της κατ’ αποκοπη οικονομικης 
προσφορας που περιλαμβανεται στο Παρατημα VI της παρουσας. 

13.3  Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα.  

13.4  Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικων προσφορων.  

13.5 Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης. 

 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτηριο για την αναθεση της συμβασης ειναι η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη 
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη) με αξιολογηση μελετης. 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τη συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση απο τους συμμετεχοντες 
οικονομικους φορεις, κατα τους ορους της παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικης επιστολης συμμετοχης, που ανερχεται στο ποσο των 55.645,16 ευρώ.  

 Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει και 
τον ορο οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεωσεις ολων των οικονομικων φορεων που 
συμμετεχουν στην ενωση.  

15.2 Οι εγγυητικες επιστολες συμμετοχης περιλαμβανουν, συμφωνα με την παρ. 12 του αρθρου 
72 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια: 

 α) την ημερομηνια εκδοσης, 

 β) τον εκδοτη, 

 γ) την 4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, ως Αναθετουσα Αρχη προς την οποια 
απευθυνονται, 

 δ) τον αριθμο της εγγυησης, 

 ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση, 

 στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του οικονομικου φορεα υπερ του 
οποιου εκδιδεται η εγγυηση (στην περιπτωση ενωσης αναγραφονται ολα τα παραπανω 
για καθε μελος της ενωσης), 

ζ) τους ορους οτι: αα) η εγγυηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα, ο δε εκδοτης 
παραιτειται του δικαιωματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι σε περιπτωση 
καταπτωσης αυτης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε ισχυον τελος 
χαρτοσημου. (Η υποπερ. (αα) δεν εφαρμοζεται για τις εγγυησεις που παρεχονται με 
γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων), 

 η) τα στοιχεια της διακηρυξης (αριθμος, ετος, τιτλος εργου) και την καταληκτικη 
ημερομηνια υποβολης προσφορων, 

 θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης, 

 ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της 
εγγυησης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερων μετα απο απλη εγγραφη ειδοποιηση της 
Διενεργουσας Αρχης. 

                      Υποδειγμα της εγγυητικης επιστολης συμμετοχης περιλαμβανεται στο Παραρτημα IV.  

15.3 Η εγγυηση συμμετοχης πρεπει να ισχυει τουλαχιστον για τριαντα (30) ημερες μετα τη 
ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας του αρθρου 19 της παρουσας, ητοι μεχρι 
09.07.2024, αλλως η προσφορα απορριπτεται. Η Διενεργουσα Αρχη μπορει, πριν τη ληξη 
της προσφορας, να ζητα απο τους προσφεροντες να παρατεινουν, πριν τη ληξη τους, τη 
διαρκεια ισχυος της προσφορας και της εγγυησης συμμετοχης. 
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15.4 Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, αν ο προσφερων: 

 αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια ισχυος αυτης,  

 παρεχει, εν γνωσει του, ψευδη στοιχεια η πληροφοριες που αναφερονται στο αρθρο 
22, 

 δεν προσκομισει εγκαιρως τα προβλεπομενα στο αρθρο 23 της παρουσας 
δικαιολογητικα, 

 στις περιπτωσεις των παρ. 3, 4 και 5 του αρθρου 103 του ν. 4412/2016, περι 
προσκλησης για υποβολη δικαιολογητικων απο τον προσωρινο αναδοχο, αν, κατα 
τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων, συμφωνα με τα αρθρο 4.2 της 
παρουσας, διαπιστωθει οτι τα στοιχεια που δηλωθηκαν στο ΕΕΕΣ ειναι εκ 
προθεσεως απατηλα, η οτι εχουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια, η αν, απο 
τα παραπανω δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν 
αποδεικνυεται η μη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22.Α η η 
πληρωση μιας η περισσοτερων απο τις απαιτησεις των κριτηριων ποιοτικης 
επιλογης, 

 δεν προσελθει εγκαιρως για υπογραφη του συμφωνητικου, 

 υποβαλει μη καταλληλη προσφορα με την εννοια της περ. 46 της παρ. 1 του αρθρου 
2 του ν. 4412/2016, 

 δεν ανταποκριθει στη σχετικη προσκληση του ΤΑΙΠΕΔ εντος της προβλεπομενης, 
στο αρθρο 4.1 (η) προθεσμιας και δεν υποβαλλει εξηγησεις, σε περιπτωση 
ασυνηθιστα χαμηλης προσφορας. 

15.5  Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στον αναδοχο με την προσκομιση της εγγυησης καλης 
εκτελεσης. Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στους λοιπους προσφεροντες, συμφωνα με τα 
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

16.1 Προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο ποσου ισου με 15% της συμβατικης αξιας, 
υπο την προϋποθεση της καταβολης απο τον αναδοχο ισοποσης εγγυησης προκαταβολης.  

Η χορηγουμενη προκαταβολη ειναι εντοκη απο την ημερομηνια καταβολης της στον αναδοχο. Για το 
ποσο αυτο βαρυνεται ο αναδοχος με τοκο, ο οποιος υπολογιζεται με ποσοστο επιτοκιου που 
ανερχεται σε ποσοστο ισο με το μικροτερο επιτοκιο των εντοκων γραμματιων του Δημοσιου 
δωδεκαμηνης η, αν δεν εκδιδονται τετοια, εξαμηνης διαρκειας προσαυξημενο κατα 0,25 ποσοστιαιες 
μοναδες. Το επιτοκιο μπορει να αναπροσαρμοζεται με κοινη αποφαση των Υπουργων Οικονομικων 
και Υποδομων και Μεταφορων.  

Η προκαταβολη και η εγγυηση προκαταβολης χορηγουνται εφαπαξ. Η προκαταβολη απαγορευεται 
να χρησιμοποιηθει για δαπανες που δεν σχετιζονται, αμεσα η εμμεσα, με το αντικειμενο της 
συμβασης. 

Η αποσβεση της προκαταβολης και η επιστροφη της εγγυησης προκαταβολης πραγματοποιουνται, 
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συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 72 και 150 του ν. 4412/2016.  

Η εγγυητικη επιστολη προκαταβολης καταπιπτει με αιτιολογημενη αποφαση της Αναθετουσας 
Αρχης, η οποια εκδιδεται μετα απο προηγουμενη εισηγηση της Διευθυνουσας Υπηρεσιας. 

16.2  Για την ταχυτερη, σε σχεση με τη συμβατικη προθεσμια, εκτελεση του παροντος εργου 
προβλεπεται  η χορηγηση προσθετης καταβολης (πριμ) στον αναδοχο ποσοστου 1% επι της αρχικης 
συμβατικης αξιας, μη συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ, εφοσον ο χρονος παραδοσης του εργου ειναι 
μικροτερος κατα δεκα τοις εκατο (10%) του προβλεπομενου στη συμβαση και συμφωνα με τα οριζομενα 
στο αρθρο 149 του ν. 4412/2016.   

16.3  Στην περιπτωση αυτην, για την πληρωμη της προσθετης καταβολης απαιτειται η προηγουμενη 
εκδοση αποφασης του αρμοδιου αποφαινομενου οργανου, μετα απο γνωμη του Τεχνικου Συμβουλιου.  

16.4  Η προσθετη καταβολη καταβαλλεται με την εμπροθεσμη ολοκληρωση του συμβατικου 
αντικειμενου. Η προσθετη καταβολη θεωρειται συμπληρωματικο εργολαβικο ανταλλαγμα, εγκρινεται 
αναλογως, ως τροποποιηση της συμβασης, βασει της περ. α’ της παρ. 1 του αρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και περιλαμβανεται σε ειδικο λογαριασμο, που υποβαλλει ο αναδοχος μετα την εκδοση βεβαιωσης 
περατωσης εργασιων και την αναγραφη σε αυτη της ταχυτερης εκτελεσης του εργου συμφωνα με τους 
ειδικοτερους ορους των εγγραφων της συμβασης. 

16.5  Οι αποφασεις για παρατασεις προθεσμιων ρυθμιζουν καθε θεμα, που σχετιζεται με την προσθετη 
αυτη καταβολη και ιδιαιτερα, αν μετατιθεται, μερικα η ολικα, ο κρισιμος, για την προσθετη καταβολη, 
χρονος, με σαφη και εμπεριστατωμενη αιτιολογια, προκειμενου να δικαιουται ο αναδοχος προσθετη 
αμοιβη, κατα τα οριζομενα ανωτερω, υπο τον ορο ο αναδοχος να ειναι πληρως ανυπαιτιος για τις 
χορηγηθεισες παρατασεις. 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα με 
το αρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο 5% επι της 
εκτιμωμενης αξιας της συμβασης, χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται μεχρι και την υπογραφη του 
συμφωνητικου. 

Υποδειγμα της εγγυητικης επιστολης καλης εκτελεσης περιλαμβανεται στο Παραρτημα IV. 

Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποια συνεπαγεται 
αυξηση της συμβατικης αξιας, η αναθετουσα αρχη οφειλει να απαιτει απο τον αναδοχο να καταθεσει, 
μεχρι και την υπογραφη της τροποποιημενης συμβασης, συμπληρωματικη εγγυηση το υψος της 
οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι του ποσου της αυξησης της αξιας της συμβασης, χωρις ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην 
παραγραφο 15.2 της παρουσας, πλην της περ. (η) και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της 
σχετικης συμβασης. 

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καλυπτει συνολικα και χωρις διακρισεις την εφαρμογη 
ολων των ορων της συμβασης και καθε απαιτηση του κυριου του εργου εναντι του αναδοχου. 

Ο χρονος ισχυος της εγγυησης καλης εκτελεσης πρεπει να ειναι μεγαλυτερος κατα τρεις (3) 
τουλαχιστον μηνες απο το αθροισμα της συμβατικης προθεσμιας, της οριακης προθεσμιας και του 
χρονου υποχρεωτικης συντηρησης του εργου, συμφωνα με το αρθρο 171 του ν. 4412/2016 και τα 
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εγγραφα της παρουσας συμβασης. 

Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης, στην περιπτωση παραβασης 
απο τον αναδοχο των ορων της συμβασης, οπως αυτη ειδικοτερα οριζει. 

Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης, καταπιπτουν με αιτιολογημενη αποφαση της Αναθετουσας 
Αρχης, η οποια εκδιδεται μετα απο προηγουμενη εισηγηση της Διευθυνουσας Υπηρεσιας. 

Ειδικα, σε περιπτωση οριστικοποιησης της αποφασης εκπτωσης του αναδοχου, το συνολο των 
εγγυησεων για την καλη εκτελεση του εργου, καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, ως ειδικη 
ποινικη ρητρα και, κατα μεγιστο, μεχρι το υπολειπομενο προς κατασκευη ποσο της συμβασης και 
εφοσον ληφθει υποψη προς επιστροφη αρνητικος λογαριασμος.  

Το συνολο των εγγυησεων καλης εκτελεσης επιστρεφεται χωρις καθυστερηση, αμεσως μετα απο την 
εγκριση του πρωτοκολλου παραλαβης και την εγκριση του τελικου λογαριασμου του εργου. 

17.2 Δεν απαιτειται η προσκομιση εγγυησης καλης λειτουργιας ωστοσο ο Αναδοχος εχει την 
υποχρεωση να αποκαθιστα καθε ελαττωμα που παρουσιαζεται κατα την περιοδο υποχρεωτικης 
συντηρησης του εργου. 

17.3 Οι κρατησεις της παρ. 12 του αρθρου 152 του ν. 4412/2016, περι λογαριασμων και 
πιστοποιησεων, μπορει να αντικατασταθουν οποτεδηποτε απο τον αναδοχο, μερικα η ολικα, με 
ισοποση εγγυητικη επιστολη.  

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικες επιστολες των αρθρων 15, 16 και 17 εκδιδονται απο πιστωτικα η 
χρηματοδοτικα ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη της Ένωσης η του 
Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου η στα κρατη-μερη της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες 
διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να εκδιδονται απο το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρεχονται με 
γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων με παρακαταθεση σε αυτο του αντιστοιχου 
χρηματικου ποσου. Αν συσταθει παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο 
Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων, τα τοκομεριδια η μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της 
εγγυησης επιστρεφονται μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/αναδοχου απο ενα 
η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των.   

Το ΤΑΙΠΕΔ επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών - αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορων οριζεται η 09.03.2023, 
ημερα Πέμπτη και ωρα 10:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών οριζεται 09.03.2023, 
ημερα Πέμπτη και ωρα 14:00.  

Αν, για λογους ανωτερας βιας η για τεχνικους λογους, δεν διενεργηθει η αποσφραγιση κατα την 
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ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η 
καταληκτικη ημερομηνια αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της 
Διενεργουσας Αρχης. Η αποφαση αυτη κοινοποιειται στους προσφεροντες, μεσω της 
λειτουργικοτητας “Επικοινωνια”, πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια 
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.com) και της Αναθετουσας 
Αρχης , καθως και στον  ειδικο, δημοσια προσβασιμο, χωρο «ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι» της πυλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η 
αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια, 
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων. Σε περιπτωση που 
και στη νεα αυτη ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η αποσφραγιση των προσφορων η δεν 
υποβληθουν προσφορες, διεξαγεται νεα διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης για το εν λογω εργο 
με την εκ νεου τηρηση ολων των διατυπωσεων δημοσιοτητας που προβλεπονται στις διαταξεις του 
παροντος (επαναληπτικος διαγωνισμος, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 98 παρ. 1 του ν. 
4412/2016. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

19.1 Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη 
της παρ. 3 του αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα δεκα πεντε (15) μηνων απο την ημερομηνια 
ληξης της προθεσμιας υποβολης των προσφορων.  

19.2 Προσφορα που οριζει χρονο ισχυος μικροτερο απο αυτον που προβλεπεται στο παρον 
απορριπτεται ως μη κανονικη. 

19.3 Η Διενεργουσα Αρχη μπορει, πριν τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο τους 
προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος της προσφορας τους και της εγγυησης 
συμμετοχης, κατ’ ανωτατο οριο για χρονικο διαστημα ισο με το προβλεπομενο στην παρ. 19.1. Μετα 
απο τη ληξη και του παραπανω ανωτατου χρονικου οριου παρατασης ισχυος της προσφορας, τα 
αποτελεσματα της παρουσας διαδικασιας αναθεσης ματαιωνονται, εκτος αν η Διενεργουσα Αρχη 
κρινει, κατα περιπτωση, αιτιολογημενα, οτι η συνεχιση της διαδικασιας εξυπηρετει το δημοσιο 
συμφερον, οποτε οι οικονομικοι φορεις που συμμετεχουν στη διαδικασια μπορουν να επιλεξουν να 
παρατεινουν την προσφορα τους, εφοσον τους ζητηθει πριν απο την παροδο του ανωτερω ανωτατου 
οριου παρατασης της προσφορας τους. Η διαδικασια αναθεσης συνεχιζεται με οσους παρετειναν τις 
προσφορες τους και αποκλειονται οι λοιποι οικονομικοι φορεις. 

 
19.4 Αν ληξει ο χρονος ισχυος των προσφορων και δεν ζητηθει παραταση της προσφορας, το ΤΑΙΠΕΔ 
δυναται, με αιτιολογημενη αποφαση του, εφοσον η εκτελεση της συμβασης εξυπηρετει το δημοσιο 
συμφερον, να ζητησει, εκ των υστερων, απο τους οικονομικους φορεις που συμμετεχουν στη 
διαδικασια να παρατεινουν τον χρονο ισχυος της προσφορας τους, καθως και της εγγυησης 
συμμετοχης, οποτε η διαδικασια συνεχιζεται με τους οικονομικους φορεις, οι οποιοι προεβησαν στις 
ανωτερω ενεργειες. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/Δαπάνες δημοσίευσης 

20.1 Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (τα παραρτήματά της λόγω μεγέθους θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής (www.hradf.com)).  

20.2 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195478 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
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20.3 Στην ιστοσελιδα της Διενεργουσας Αρχης (www.hradf.com) και της Αναθετουσας Αρχης  
αναρταται σχετικη ενημερωση, συμφωνα με τα οριζομενα στον ορο 2 της παρουσας.  

20.4 Περιληψη της παρουσας Διακηρυξης δημοσιευεται στον Ελληνικο Τυπο, συμφωνα με το αρθρο 
66 του ν. 4412/2016, και αναρταται στο προγραμμα «Διαυγεια» (diavgeia.gov.gr). 

 Τα εξοδα των εκ της κειμενης νομοθεσιας απαραιτητων δημοσιευσεων της περιληψης της 
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο 
λογαριασμο πληρωμης του εργου. Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων 
για την αναθεση του ιδιου εργου, καθως και τα εξοδα των μη απαραιτητων εκ του νομου 
δημοσιευσεων βαρυνουν τη Διενεργουσα Αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος δεν 
αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα κριτηρια 
επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ  και Ε του αρθρου 22 της παρουσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων που δραστηριοποιουνται 
στις κατηγοριες εργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιων και που ειναι 
εγκατεστημενα σε: 

α) κρατος-μελος της Ένωσης, 

β) κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια συμβαση 
καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με την Ένωση 
Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και 

δ) τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν συναψει 
διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.  

21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19 και 
των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη 
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι τετοια 
που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (π.χ. 
κοινοπραξια). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης.  

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξης: 

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22Α της παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται απο 
καθε μελος της ενωσης,  
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- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπει να ειναι 
εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω αρθρο, 
τουλαχιστον σε μια απο τις κατηγοριες που αφορα στο υπο αναθεση εργο. Περαιτερω, αθροιστικα πρεπει 
να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες του εργου.  

22.Α Λόγοι αποκλεισμού 

Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη  στην παρουσα διαδικασια συναψης συμβασης, εφοσον 
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε ενα απο τα 
μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω 
περιπτωσεων: 

22.A.1 Όταν υπαρχει εις βαρος του αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση για ενα απο τα ακολουθα  
εγκληματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου 
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληματα του αρθρου 187 του Ποινικου Κωδικα 
(εγκληματικη οργανωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της 
δωροδοκιας, στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων-μελων της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαισιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στο εθνικο δικαιο του οικονομικου φορεα, και τα 
εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 236 (δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 237Α παρ. 2 (εμπορια επιρροης – μεσαζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκια στον ιδιωτικο τομεα) του Ποινικου Κωδικα, 

γ) απάτη, εις βαρος των οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης κατα την εννοια των αρθρων 3 και 4 της 
Οδηγιας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Ιουλιου 2017 σχετικα 
με την καταπολεμηση, μεσω του ποινικου δικαιου, της απατης εις βαρος των οικονομικων συμφεροντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 
216 (πλαστογραφια), 236 (δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 
242 (ψευδης βεβαιωση, νοθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμενη κλοπη), 375 (υπεξαιρεση), 386 (απατη), 386Α 
(απατη με υπολογιστη), 386Β (απατη σχετικη με τις επιχορηγησεις), 390 (απιστια) του Ποινικου Κωδικα 
και των αρθρων 155 επ. του Εθνικου Τελωνειακου Κωδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οταν αυτα στρεφονται 
κατα των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαϊκης Ένωσης η συνδεονται με την προσβολη αυτων των 
συμφεροντων, καθως και τα εγκληματα των αρθρων 23 (διασυνοριακη απατη σχετικα με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικες διαταξεις για την ποινικη προστασια των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαϊκης 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως 
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκου 
Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 15ης Μαρτιου 2017, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας και 
την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου και για την τροποποιηση της 
αποφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η ηθικη αυτουργια η συνεργεια η 
αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 14 αυτης, και τα εγκληματα των αρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικου Κωδικα, καθως και τα εγκληματα των αρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας, οπως 
αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του 
Συμβουλιου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του χρηματοπιστωτικου 
συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η για τη χρηματοδοτηση της 
τρομοκρατιας, την τροποποιηση του κανονισμου (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και 
του Συμβουλιου, και την καταργηση της οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του 
Συμβουλιου και της οδηγιας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπης (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκληματα των 
αρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της Οδηγιας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για την προληψη 
και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων της, καθως και για 
την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκληματα του αρθρου 323Α του Ποινικου Κωδικα (εμπορια ανθρωπων).  

Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε αμετακλητη 
καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του εν λογω 
οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο. 

Η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου αφορα: 

α) στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστες, 

β)  στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.) τον Διευθυνοντα Συμβουλο, τα μελη του Διοικητικου 
Συμβουλιου, καθως και τα προσωπα στα οποια με αποφαση του Διοικητικου Συμβουλιου εχει ανατεθει το 
συνολο της διαχειρισης και εκπροσωπησης της εταιρειας, 

γ) στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου, η 

δ) στις υπολοιπες περιπτωσεις νομικων προσωπων, τον, κατα περιπτωση, νομιμο  εκπροσωπο. 

22.A.2 

α) Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων 
κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με τελεσιδικη και 
δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την εθνικη νομοθεσια  
η/και  

β) η Διενεργουσα Αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο προσφερων εχει αθετησει τις 
υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης. 

Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που 
αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την επικουρικη 
ασφαλιση. 

Οι υποχρεωσεις των περ. α’ και β’ θεωρειται οτι δεν εχουν αθετηθει εφοσον δεν εχουν καταστει 
ληξιπροθεσμες η εφοσον αυτες εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο διακανονισμο που τηρειται. 

Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους 
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση, των 
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δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την καταβολη 
τους, στο μετρο που τηρει τους ορους του δεσμευτικου κανονισμου.  

22.A.3  (Δεν εφαρμόζεται/Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης.) 

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

(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016, περι 
αρχων που εφαρμοζονται στις διαδικασιες συναψης δημοσιων συμβασεων, 

(β) (Δεν εφαρμόζεται/Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης.) 

(γ) εαν, με την επιφυλαξη της παραγραφου 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περι ποινικων 
κυρωσεων και αλλων διοικητικων συνεπειων, το ΤΑΙΠΕΔ διαθετει επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδηγουν 
στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο 
τη στρεβλωση του ανταγωνισμου, 

(δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα, 

(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων 
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, συμφωνα με οσα οριζονται στο 
αρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα, 

(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την εκτελεση 
ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης συμβασης με 
αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα την προωρη 
καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις, 

(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος εκ προθεσεως σοβαρων  απατηλων δηλωσεων, κατα την 
παροχη των πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η 
την πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να 
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 79 του ν. 4412/2016, περι 
Ευρωπαϊκου Ενιαιου Εγγραφου Συμβασης, καθως και του αρθρου 23 της παρουσας, 

(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρει να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης αποφασεων 
της Αναθετουσα Αρχης η/και της Διενεργουσας Αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που 
ενδεχεται να του αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης η να παρασχει με 
απατηλο τροπο παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που 
αφορουν τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση, 

(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε 
αμφιβολια την ακεραιοτητα του. 

22.Α.5 Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο), 
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προϋποθεσεις εφαρμογης της παρ. 4 του αρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού).  
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Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς 
ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει 
προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή 
εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς 
ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

22.Α.6 Η Διενεργουσα Αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια 
της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων η 
παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των προηγουμενων 
παραγραφων.  

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

22.Α.7 Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις παραγραφους 
22.Α.1 και 22.Α.4, μπορει να προσκομιζει στοιχεια  προκειμενου να αποδειξει οτι τα μετρα που ελαβε 
επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος λογος αποκλεισμου. Για τον 
σκοπο αυτο, ο οικονομικος φορεας αποδεικνυει οτι εχει καταβαλει η εχει δεσμευθει να καταβαλει 
αποζημιωση για ζημιες που προκληθηκαν απο το ποινικο αδικημα η το παραπτωμα, οτι εχει διευκρινισει 
τα γεγονοτα και τις περιστασεις με ολοκληρωμενο τροπο, μεσω ενεργου συνεργασιας με τις ερευνητικες 
αρχες, και εχει λαβει συγκεκριμενα τεχνικα και οργανωτικα μετρα, καθως και μετρα σε επιπεδο 
προσωπικου καταλληλα για την αποφυγη περαιτερω ποινικων αδικηματων η παραπτωματων. Τα μετρα 
που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα και τις 
ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου αδικηματος η του παραπτωματος. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκη, ο 
εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Αν τα μετρα κριθουν 
ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης. Οικονομικος φορεας 
που εχει αποκλειστει, συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, με τελεσιδικη αποφαση, απο τη συμμετοχη σε 
διαδικασιες συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπορει να κανει χρηση της ανωτερω 
δυνατοτητας κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται στην εν λογω αποφαση. 

22.Α.8 Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την 
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν. 
4412/2016.  

22.Α.9 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

22.Α.10 Απαγορεύεται – σύμφωνα με το άρθρο 5ια του Κανονισμού Κυρώσεων κατά της Ρωσίας 
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[Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης 
Απριλίου 2022] – η ανάθεση σύμβασης σε ή με: 
α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, 
β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε 
ποσοστό άνω του 50% οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, ή 
γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 
αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10% της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών, ή 
οντοτήτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις. 
Λόγω του ότι επί του παρόντος ο ανωτέρω λόγος αποκλεισμού δεν είναι τεχνικά εφικτό να συμπεριληφθεί 
στο ΕΕΕΣ, η Διενεργούσα Αρχή θεωρεί την υποβολή του ΕΕΕΣ επιπροσθέτως ως υπεύθυνη δήλωση από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ο ανωτέρω λόγος 
αποκλεισμού 22.Α.10. Κατά συνέπεια, η υποβολή του ΕΕΕΣ αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των οικονομικών 
φορέων για την υπόψη θεώρηση και δέσμευση για απόδειξη των ανωτέρω με την υποβολή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 23.3.η της παρούσας, εφόσον ζητηθεί. 
 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται  οι 
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται στο κρατος 
εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα απαιτειται να ειναι 
εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.), για το χρονικο διαστημα που 
εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες διαταξεις του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 η στο Μητρωο 
Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο την εναρξη ισχυος του τελευταιου, στις 
κατηγοριες εργου του αρθρου 21 της παρουσας (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
εργασιες). Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης 
απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 
4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει για την κατηγορια εργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ απαιτειται κατ’ 
ελαχιστον να διαθετει, κατα την υποβολη της αιτησης, καταθεσεις σε τραπεζα, τουλαχιστον εκατο 
χιλιαδων (100.000) ευρω η παγια στοιχεια με βαση τις αντικειμενικες αξιες η τις αξιες κτησης αυτων, 
συνολικης αξιας εκατο χιλιαδων (100.000) ευρω η σωρευτικα καταθεσεις σε τραπεζα και παγια στοιχεια 
συνολικης αξιας εκατο χιλιαδων (100.000) ευρω. 

 Για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει για την κατηγορια εργου ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
απαιτειται κατ’ ελαχιστον να διαθετει, κατα την υποβολη της αιτησης, καταθεσεις σε τραπεζα, 
τουλαχιστον εκατο χιλιαδων (100.000) ευρω η παγια στοιχεια με βαση τις αντικειμενικες αξιες η τις αξιες 
κτησης αυτων, συνολικης αξιας εκατο χιλιαδων (100.000) ευρω η σωρευτικα καταθεσεις σε τραπεζα και 
παγια στοιχεια συνολικης αξιας εκατο χιλιαδων (100.000) ευρω. 

Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις καλυπτονται αθροιστικα 
απο τα μελη της ενωσης.  

Οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι και στις δυο κατηγοριες εργου, θα πρεπει να πληρουν τα 
μεγιστα των παραπανω ποσων, ανα κριτηριο. Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι 
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εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο διαστημα που εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες διαταξεις 
του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρεπει να υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου 
υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 
3669/2008, οπως ισχυει. 

Μετα απο τη ληξη των ως ανω μεταβατικων διαταξεων και την πληρη εναρξη ισχυος του π.δ. 71/2019, οι 
εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεπει να υπερβαινουν τα 
ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα ειδικοτερα 
οριζομενα στο αρθρο 64 αυτου. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α1) Για την κατασκευή του έργου: 

Α) Για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει για την κατηγορια εργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ απαιτειται κατ’ 
ελαχιστον στελεχωση με: 

Δυο (2) τεχνικους υπαλληλους  με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 9 ετη στην κατασκευη η 18 ετη στην 
επιβλεψη η 

Ένα (1) τεχνικο υπαλληλο με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 9 ετη στην κατασκευη η 18 ετη στην 
επιβλεψη και δυο (2) τεχνικους υπαλληλους  με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 6 ετη στην κατασκευη 
η 12 ετη στην επιβλεψη η  

Ένα (1) τεχνικο υπαλληλο με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 12 ετη στην κατασκευη η 3 ετη στην 
κατασκευη και 18 ετη στην επιβλεψη. 

Β) Για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει για την κατηγορια εργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  
απαιτειται κατ’ ελαχιστον στελεχωση με : 

Δυο (2) τεχνικους υπαλληλους με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 9 ετη στην κατασκευη η 18 ετη στην 
επιβλεψη η 

Ένα (1) τεχνικο υπαλληλο με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 9 ετη στην κατασκευη η 18 ετη στην 
επιβλεψη και δυο (2) τεχνικους υπαλληλους με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 6 ετη στην κατασκευη 
η 12 ετη στην επιβλεψη η  

Ένα (1) τεχνικο υπαλληλο με συνολικη απασχοληση τουλαχιστον 12 ετη στην κατασκευη η 3 ετη στην 
κατασκευη και 18 ετη στην επιβλεψη. 

Επισημαινεται οτι: 

·        Σε κάθε περίπτωση, κάθε τεχνικός θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης 
(πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή κατέχων αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο της 
αλλοδαπής.  

·        Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. α2) Για τις απαιτούμενες μελέτες του έργου:  

Όλες οι μελετες, τοσο στο σταδιο του διαγωνισμου οσο και στο σταδιο της εκτελεσης του εργου, πρεπει να 
εχουν εκπονηθει απο μελετητες οι οποιοι διαθετουν τα νομιμα προσοντα, κατα τις διαταξεις του ν. 





 

40 
 

4412/2016, τις λοιπες κειμενες διαταξεις σχετικα με τους ορους ασκησης του επαγγελματος του μελετητη, 
καθως και με τους ορους των εγγραφων της συμβασης της παρουσας διαδικασιας αναθεσης. Μεταβολη 
του προσωπου του μελετητη που γνωστοποιηθηκε στην Αρχη, απαιτει την προηγουμενη συμφωνη γνωμη 
της Αρχης. 

Τα τυπικα και ουσιαστικα προσοντα των μελετητων βασει των προς εκπονηση μελετων εχουν ως εξης:  

Κατηγορία μελέτης 

Ελάχιστη απαιτούμενη 
εμπειρία μελετητών 
από την κτήση του 

διπλώματος 

Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών 
έργων (6) 

12ετίας: 3, 8ετίας: 1 
& 4ετίας: 1 Η’ 
12ετίας: 2, 8ετίας: 2 
& 4ετίας: 2 Η’ 
12ετίας: 2, 8ετίας: 1 
& 4ετίας: 4 

Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές & 
Ηλεκτρονικές μελέτες (9) 

12ετίας: 1, 8ετίας: 1 
& 4ετίας: 2  Η' 
12ετίας:1 , 8ετίας 2 

 

Επισημαινεται οτι: 

 Τα ζητουμενα ως ανω ετη εμπειριας των μελετητων, προσμετρωνται απο το ετος κτησης 
του αντιστοιχου Πτυχιου / διπλωματος. 

Σε περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, οι παραπανω ελαχιστες απαιτησεις καλυπτονται αθροιστικα. 
Οι μελετητες δεν επιτρεπεται να συνεργαζονται με περισσοτερους απο εναν διαγωνιζομενους. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικος φορεας οφειλει να διαθετει: 

-Πιστοποιητικο ISO 9001/2015 η ισοδυναμο για διαχειριση ποιοτητας 

-Πιστοποιητικο ISO 14001/2015 η ισοδυναμο για περιβαλλοντικη διαχειριση 

-Πιστοποιητικο ISO 45001/2018 η ισοδυναμο για διαχειριση υγειας και ασφαλειας 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από ένα 
ή περισσότερα μέλη της ένωσης. Ενδεικτικά μπορεί ένα μέλος της ένωσης να τα διαθέτει όλα ή το ένα μέλος 
να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και το άλλο μέλος να διαθέτει τα πιστοποιητικά ISO 14001:2015 
και ISO 45001:2018.  

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

Όσον αφορα στα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας (αρθρο 22.Γ της παρουσας) 
και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα (αρθρο 22.Δ της παρουσας), ενας 
οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης 
των δεσμων του με αυτους. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
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αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 

Όσον αφορα τα κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που 
οριζονται στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν. 4412/2016 η 
με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται στις ικανοτητες 
αλλων φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για τις οποιες 
απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες. 

Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που 
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι φορεις 
ειναι απο κοινου υπευθυνοι για την εκτελεση της συμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 
Η Διενεργούσα Αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και, 
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  
Η Διενεργούσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της 
παρούσας. 
 
Η αντικατασταση του φορεα, στις ικανοτητες του οποιου στηριζεται ο οικονομικος φορεας που δεν πληροι 
σχετικο κριτηριο επιλογης  η για τον οποιον συντρεχουν λογοι αποκλεισμου της παρουσας, γινεται κατοπιν 
προσκλησης προς τον οικονομικο φορεα, εντος τριαντα (30) ημερων απο την ημερομηνια κοινοποιησης 
της προσκλησης στον οικονομικο φορεα, για καθε τριτο στις ικανοτητες του οποιου στηριζεται, στο 
πλαισιο της παρουσας διαδικασιας αναθεσης συμβασης. Ο φορεας με τον οποιο αντικαθισταται ο φορεας 
του προηγουμενου εδαφιου δεν επιτρεπεται να αντικατασταθει εκ νεου. 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο 
Συμβασης (ΕΕΕΣ), συμφωνα με τα οριζομενα στην παρ. 1 του αρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποιο 
ισοδυναμει με  ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η 
τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋποθεσεις: 
 
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22Α της παρουσας, 
 
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθορισθει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της 
παρουσας. 
 
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους 
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο 
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας. 
 
Το ΕΕΕΣ φερει υπογραφη με ημερομηνια εντος του χρονικου διαστηματος, κατα το οποιο μπορουν να 
υποβαλλονται προσφορες.  
 





 

42 
 

Αν στο διαστημα που μεσολαβει μεταξυ της ημερομηνιας υπογραφης του ΕΕΕΣ και της καταληκτικης 
ημερομηνιας υποβολης προσφορων εχουν επελθει μεταβολες στα δηλωθεντα στοιχεια, εκ μερους του, στο 
ΕΕΕΣ, ο οικονομικος φορεας αποσυρει την προσφορα του, χωρις να απαιτειται αποφαση της Διενεργουσας 
Αρχης. Στη συνεχεια μπορει να την υποβαλει εκ νεου με επικαιρο ΕΕΕΣ. 
 
Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατα την υποβολη του ΕΕΕΣ, καθως και της συνοδευτικης υπευθυνης δηλωσης, ειναι δυνατη, με μονη την 
υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των 
λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των φυσικων 
προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν εξουσια 
εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτον. 
 
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος εκπροσωπος 
αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του κατα το χρονο 
υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να εκπροσωπει τον 
οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη διαδικασια συναψης 
συμβασης. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στη Διενεργούσα 
Αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων αποκλεισμού, την 
κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 
22.Α  της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Επισημαινεται οτι, κατα την απαντηση οικονομικου φορεα στο ερωτημα του ΕΕΕΣ η αλλου αντιστοιχου 
εντυπου η δηλωσης για συναψη συμφωνιων με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του 
ανταγωνισμου, η συνδρομη περιστασεων, οπως η τριετης παραγραφη της παρ. 10 του αρθρου 73, περι 
λογων αποκλεισμου, η η εφαρμογη της παρ. 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυεται στο 
σχετικο πεδιο που προβαλλει κατοπιν θετικης απαντησης. 
 
Οι προηγουμενες αρνητικες απαντησεις στο ανωτερω ερωτημα του ΕΕΕΣ η αλλου αντιστοιχου εντυπου η 
δηλωσης, απο οικονομικους φορεις οι οποιοι εμπιπτουν στο πεδιο εφαρμογης της παρ. 3β του αρθρου 44 
του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουν τον λογο αποκλεισμου των περ. ζ’ η/ και θ’ της παρ. 4 του αρθρου 
73 του παροντος και δεν απαιτειται να δηλωθουν κατα τη συμπληρωση του ΕΕΕΣ και καθε αντιστοιχου 
εντυπου. 
 
Όσον αφορα τις υποχρεωσεις  για την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (περ. α’ και β’ 
της παρ. 2 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτες θεωρειται οτι δεν εχουν αθετηθει εφοσον δεν εχουν 
καταστει ληξιπροθεσμες η εφοσον εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο διακανονισμο που τηρειται. Στην 
περιπτωση αυτη, ο οικονομικος φορεας δεν υποχρεουται να απαντησει καταφατικα στο σχετικο πεδιο του 
ΕΕΕΣ, με το οποιο ερωταται εαν ο οικονομικος φορεας εχει ανεκπληρωτες υποχρεωσεις οσον αφορα στην 
καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης η, κατα περιπτωση, εαν εχει αθετησει τις παραπανω 
υποχρεωσεις του.  
 
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο 
Συμβασης (ΕΕΕΣ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης. 
 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης 
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(ΕΕΕΣ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του 
υπεργολαβου. 

 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες ενος η περισσοτερων 
φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καθε φορεα, στις ικανοτητες του οποιου 
στηριζεται. 
Συναφώς, υποβάλλεται και το ΕΕΕΣ του μελετητή.  
 
Τελος, επισημαινεται οτι οι προσφεροντες δηλωνουν το ανεκτελεστο υπολοιπο εργολαβικων συμβασεων 
στο Μερος IV του ΕΕΕΣ, Ενοτητα Β («Οικονομικη και Χρηματοοικονομικη Επαρκεια»), στο πεδιο «Λοιπες 
οικονομικες η χρηματοοικονομικες απαιτησεις». 
 
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21 και 22 
της παρουσας, κρινονται: 
α) κατα την υποβολη της προσφορας, με την υποβολη του ΕΕΕΣ,  
β) κατα την υποβολη των δικαιολογητικων κατακυρωσης, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α  εως δ), και  
γ) κατα την εξεταση της υπευθυνης δηλωσης, συμφωνα με  την περ. δ’ της παρ. 3 του αρθρου 105 του ν. 
4412/2016 και το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας. 
 
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων στηριζεται στις ικανοτητες αλλων 
φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων στηριζεται ο 
προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνται στην υποβολη των δικαιολογητικων που 
αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της παρουσας και οτι πληρουν 
τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Γ-Δ). 
Τα δικαιολογητικα που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της 
παρουσας και οτι πληρουνται τα κριτηρια επιλογης του αρθρου 22 Δα2 αυτης, υποβαλλονται (και) για τον 
μελετητη.  
 
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα στοιχεια, αν 
και στο μετρο που η Διενεργουσα Αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα η τις συναφεις 
πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε κρατος - μελος της 
Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο φακελο επιχειρησης, 
ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η δηλωση για την προσβαση σε 
εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ). Η δηλωση για 
την προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται  στο Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης 
(ΕΕΕΣ), στο οποιο περιεχονται επισης οι πληροφοριες που απαιτουνται για τον συγκεκριμενο σκοπο, οπως 
η ηλεκτρονικη διευθυνση της βασης δεδομενων, τυχον δεδομενα αναγνωρισης και, κατα περιπτωση, η 
απαραιτητη δηλωση συναινεσης.  
 
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η Διενεργουσα Αρχη που εχει 
αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα. 
 
Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονται και γινονται 
αποδεκτα, συμφωνα με τα αναλυτικα οριζομενα στο αρθρο 4.2 (β) της παρουσας. Τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η Διενεργούσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, 
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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23.3   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., υποβαλλει τα 
ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της παρουσας: 

Για την αποδειξη της μη συνδρομης των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α, ο προσωρινος αναδοχος 
υποβαλλει  αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα: 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου η, ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο αρμοδια 
δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι 
εγκατεστημενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες οι 
προϋποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του. Η υποχρεωση 
προσκομισης του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων  τεσσαρων εδαφιων  της 
παραγραφου Α.1 του αρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του 
οικειου κρατους - μελους η χωρας, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου φορεα, 
οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολη των εισφορων 
κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), συμφωνα με την ισχυουσα νομοθεσια του κρατους 
εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετικα 
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδιδεται απο την Ανεξαρτητη Αρχη Δημοσιων 
Εσοδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα 
δημοσια εργα που ειναι σε εξελιξη. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι 
του οτι δεν εχουν υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περιπτωση που εχουν τετοια υποχρεωση 
θα υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της  Α.Α.Δ.Ε  

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιδεται απο τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη 
ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου φορεα α) ως 
φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα που εκτελει 
μονος του η σε κοινοπραξια καθως και γ)  για τα στελεχη-μηχανικους του που στελεχωνουν το πτυχιο της 
εργοληπτικης επιχειρησης και που εχουν υποχρεωση ασφαλισης στον eΕΦΚΑ (τομεας πρωην ΕΤΑΑ 
–.ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν αποδεικτικο ασφαλιστικης 
ενημεροτητας (κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης 
εργασιας. Δεν αποτελουν αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα ασφαλιστικης 
ενημεροτητας  των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως εταιροι. Οι αλλοδαποι 
προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω αποδεικτικα, υποβαλλουν 
υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το οποιο υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης 
σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν απασχολουν τετοιο προσωπικο, πρεπει να υποβαλλουν 
σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας εκδιδομενο απο τον eΕΦΚΑ.  

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστικη η διοικητικη αποφαση με 
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην καταβολη 
φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.  

 
(γ) (Δεν εφαρμόζεται / Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης.)  
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(δ) Αν το κρατος-μελος η η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α) και (β) πιστοποιητικα η οπου τα 
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο  1 και 2 του αρθρου 22 Α, το εγγραφο η το 
πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες οπου δεν 
προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης 
η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου οργανισμου του κρατους 
μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας. 

Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται οτι 
δεν εκδιδονται τα εγγραφα η τα  πιστοποιητικα της παρουσας παραγραφου η οτι τα εγγραφα η τα  
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο  1 και 2 του αρθρου 
22 Α της παρουσας.  

Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων (e-
Certis) του αρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 υποβαλλεται υπευθυνη δηλωση του 
προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου. 

Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που 
ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα αρμοδια επιμελητηρια 
και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), οπως προβλεπεται στη με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) 
αποφαση, περι ενημεροτητας πτυχιου, οπως ισχυει,  απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα προσωπα με 
βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει σοβαρο 
επαγγελματικο παραπτωμα. 

Μετα τη ληξη ισχυος των μεταβατικων διαταξεων του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληρη εναρξη 
ισχυος των διαταξεων του τελευταιου, για τις εγγεγραμμενες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικες επιχειρησεις, 
η μη συνδρομη του ως ανω λογου αποκλεισμου περι σοβαρου επαγγελματικου παραπτωματος, 
αποδεικνυεται με την υποβολη του πιστοποιητικου του Τμηματος ΙΙ του εν λογω μητρωου που συνιστα 
επισημο καταλογο, συμφωνα με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 47 του ως ανω π.δ. 

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

Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22  
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών,  εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία 
ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της 
αλλοδαπής  που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο 
άρθρο 22.Α.5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) του άρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) του ίδιου άρθρου, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 
ψήφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 
αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις 
επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, 
ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από 
αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο 
έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  22.Α.5.  
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
- Πιστοποιητικο ΓΕΜΗ, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες που να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
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- Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε 
μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το 
πολυ τριαντα (30) εργασιμες ημερες  πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας. 

Ειδικοτερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
προσκομιζουν μονο την αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο 
των μετοχων καθε μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων 
της εταιρειας, το πολυ τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως 
η απαιτηση για την υποβολη του πιστοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι 
ονομαστικες, καλυπτεται συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες 
εταιρείες εφοσον ,κατα το δικαιο της εδρας τους: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 

είναι ονομαστικές, 
ii) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 

αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες μέρες 
πριν την υποβολή προσφοράς, 

iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολής της 
προσφοράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που 

κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε Διενεργούσα Αρχή δεν 
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στη Διενεργούσα Αρχή να 
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
       
Ελλειψεις στα δικαιολογητικα ονομαστικοποιησης των μετοχων συμπληρωνονται, κατα το αρθρο 9 της 
παρουσας. 

Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 
4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 
όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά 
τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
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Ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, οφείλει να προσκομίσει, 
κατά το στάδιο κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την έννοια του 
προηγούμενου εδαφίου και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 εδάφ. α & β του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005 όπως ισχύει.   

Περαιτερω, πριν την υπογραφη της συμβασης, υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης των 
Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»,  υπογεγραμμενη συμφωνα με το 
αρθρο 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για την περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του 
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου. 

(η) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.10 της παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην 
εταιρεία που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2-014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα 
λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως 
τροποποιήθηκε από τον με αριθμό 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 
Συγκεκριμένα, δηλώνω ότι: 

α) ο προσωρινός ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 
κοινοπραξίας μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας 
εγκατεστημένος στη Ρωσία, 

β) ο προσωρινός ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της 
κοινοπραξίας μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο 
α) της παρούσας παραγράφου 

γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ’ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) 
παραπάνω, 

δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω 
του 10% της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται ο προσωρινός ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.». 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από κάθε ένα 
μέλος της ένωσης. 

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι 
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ μεχρι 
τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο την πληρη 
εναρξη ισχυος του τελευταιου βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα Ι του Μητρωου Εργοληπτικων 
Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), στις κατηγοριες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιων.  
 
(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης 
προσκομιζουν τις δηλωσεις και πιστοποιητικα που περιγραφονται στο Παραρτημα XI του Προσαρτηματος 
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Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου 
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια 
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με 
την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην 
προηγουμενη  περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα 
διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων, προσκομιζουν πιστοποιητικο αντιστοιχου επαγγελματικου 
η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν τηρει τετοιο μητρωο, το εγγραφο η το πιστοποιητικο 
μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται 
ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης 
αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η 
της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας, οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει 
τη δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας. 
 
Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) 
εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις εκδοσης 
αυτων προβλεπεται συγκεκριμενος χρονος ισχυος και ειναι σε ισχυ κατα την υποβολη τους. 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ η στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που 
περιεχει, μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και απο την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου, βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα ΙΙ του 
Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  

 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται απο την ως ανω 
βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη των παρακατω αποδεικτικων στοιχειων: δημοσιευμενες 
οικονομικες καταστασεις η αποσπασματα οικονομικων καταστασεων, στην περιπτωση που η 
δημοσιευση των οικονομικων καταστασεων απαιτειται απο τη νομοθεσια της χωρας οπου ειναι 
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας. 
 

Σε περιπτωση που ο οικονομικος φορεας, για βασιμο λογο, δεν ειναι σε θεση να προσκομισει τα 
προαναφερθεντα, μπορει να προσκομισει οικονομικες καταστασεις η αποσπασματα οικονομικων 
καταστασεων που συνοδευονται απο εκθεση ανεξαρτητου ορκωτου ελεγκτη/λογιστη και κατασταση 
παγιων στοιχειων.  

Σε καθε περιπτωση,  η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων 
απαιτησεων οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη των 
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται τα ως ανω αναφερομενα (στη δευτερη κουκιδα) 
εγγραφα. 

Ειδικα, για την αποδειξη της απαιτησης της μη υπερβασης των ανωτατων επιτρεπτων οριων ανεκτελεστου 
υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων: 
 με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυ, συνοδευομενης, ανα περιπτωση, απο πινακα ολων των 

υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας η υπεργολαβιας) 
και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο ανεκτελεστο, για τα εργα που 
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ειναι υπο εξελιξη και δεν συμπεριλαμβανονται στην ενημεροτητα πτυχιου η 
 με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο πινακα ολων 

των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας η 
υπεργολαβιας) και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το συνολικο ανεκτελεστο, για 
τις εργοληπτικες επιχειρησεις που δεν διαθετουν ενημεροτητα πτυχιου κατα τις κειμενες διαταξεις.  

 
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν 
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα 
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουν 
να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το 
πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 
ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως δικαιολογητικα τα ως 
άνω αναφερόμενα (στη δεύτερη κουκκίδα) έγγραφα. 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.Ε.Π η στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε: 
 

 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων που 
περιεχει μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ. 
71/2019, και απο την πληρη εναρξη ισχυος του τελευταιου, βεβαιωση εγγραφης στο Τμημα ΙΙ  του 
Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)  

 
 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται απο την ως ανω 

βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη των παρακατω εγγραφων: 
 

o πτυχιο ΜΕΚ των στελεχων του υποψηφιου που δηλωνονται απο αυτον για την 
ικανοποιηση της απαιτησης του αρθρου 22.Δ απο το οποιο να προκυπτει η ελαχιστη 
ζητουμενη εμπειρια του καθε στελεχους.   

o Σε περιπτωση που απο το προσκομιζομενο πτυχιο δεν προκυπτει η ελαχιστη 
ζητουμενη εμπειρια τοτε προσκομιζονται επιπλεον:   

 Αναλυτικο βιογραφικο σημειωμα για την αποδειξη των απαιτουμενων ελαχιστων ετων 
εμπειριας, συμφωνα με το υποδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρουσας και  

 Καταλογος εργων παρομοιας φυσης (στις κατηγοριες εργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) που εκτελεσθηκαν την τελευταια πενταετια, κατα μεγιστο οριο, 
συνοδευομενο απο πιστοποιητικα ορθης εκτελεσης και ολοκληρωσης των εργασιων και στα 
οποια συμμετειχε το συγκεκριμενο στελεχος με περιγραφη του ρολου του σε αυτα. Ο 
καταλογος θα πρεπει να υποβληθει με συμπληρωμενα τα στοιχεια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 
παρουσας.  
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Σε καθε περιπτωση,  η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων 
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω για την αποδειξη των 
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται τα ως ανω αναφερομενα (στη δευτερη κουκκιδα) 
εγγραφα.  

(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η 
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα 
προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στη Διενεργουσα Αρχη πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο 
απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, 
κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου. 
 
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η 
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως 
δικαιολογητικα τα εξης:   

 Αναλυτικο βιογραφικο σημειωμα για την αποδειξη των απαιτουμενων ελαχιστων ετων 
εμπειριας, συμφωνα με το υποδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρουσας και  

Καταλογο εργων παρομοιας φυσης (στις κατηγοριες εργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) που εκτελεσθηκαν την τελευταια πενταετια, κατα μεγιστο οριο, 
συνοδευομενο απο πιστοποιητικα ορθης εκτελεσης και ολοκληρωσης των εργασιων και στα οποια 
συμμετειχε το συγκεκριμενο στελεχος με περιγραφη του ρολου του σε αυτα. Ο καταλογος θα πρεπει 
να υποβληθει με συμπληρωμενα τα στοιχεια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρουσας. (δ) Οι μελετητές 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 που προβλέπεται στο άρθρο 39 αυτού και από την 
πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

 Αρχιτεκτονικές Μελέτες – Κατηγορία (6) 

 Στατικές Μελέτες – Κατηγορία (8) 

 ΗΛΜ Μελέτες – Κατηγορία (9) 

για την ικανοποίηση της απαίτησης του άρθρου 22.Δ από τα οποία να προκύπτει η ελάχιστη ζητούμενη 
εμπειρία τους. 

Σε περίπτωση που από το προσκομιζόμενο μελετητικό πτυχίο δεν προκύπτει η ελάχιστη ζητούμενη 
εμπειρία τότε προσκομίζονται επιπλέον:   

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για την απόδειξη των απαιτούμενων ελάχιστων ετών εμπειρίας,         
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και  

 Κατάλογος έργων παρόμοιας φύσης με τις προαναφερόμενες μελέτες που εκτελέσθηκαν την 
τελευταία τριετία κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης των εργασιών και στα οποία συμμετείχε το συγκεκριμένο στέλεχος με περιγραφή 
του ρόλου του σε αυτά. Ο κατάλογος θα πρέπει να υποβληθεί με συμπληρωμένα τα στοιχεία του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας.  

(ε) Το στελεχιακό δυναμικό (μελετητές) που είναι εγκατεστημένο σε λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους  καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
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πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του 
Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης, βάσει του οποίου τεκμαίρεται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ της 
παρούσας. 

(στ) Το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό (μελετητές) που: 

i) Δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η δεν διαθετουν πιστοποιητικο απο 
οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω 

ii) Ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους (οπως απο κρατη της ΕΕ η του ΕΟΧ η της ΣΔΣ) 
η που ειναι πιστοποιημενοι απο οργανισμους πιστοποιησης αλλα απο τη βεβαιωση εγγραφης 
/ πιστοποιητικο δεν τεκμαιρεται οτι καλυπτονται οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ της 
παρουσας, απαιτειται να υποβαλλουν τα παρακατω δικαιολογητικα: 

 Υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με την οποία 
δηλώνεται ότι έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό με τις ειδικότητες και την 
εμπειρία που απαιτείται, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ονοματεπώνυμο αυτών, την ειδικότητα 
και τα έτη εμπειρίας τους. 

 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22.Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως 
της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων. 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
Ο οικονομικος φορεας οφειλει να διαθετει: 

-Πιστοποιητικο ISO 9001/2015 η ισοδυναμο για διαχειριση ποιοτητας 

-Πιστοποιητικο ISO 14001/2015 η ισοδυναμο για περιβαλλοντικη διαχειριση  

-Πιστοποιητικο ISO 45001/2018 η ισοδυναμο για διαχειριση υγειας και ασφαλειας 

Τα ως άνω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Η 
Διενεργουσα Αρχη αναγνωριζει ισοδυναμα πιστοποιητικα που εχουν εκδοθει απο φορεις διαπιστευμενους 
απο ισοδυναμους Οργανισμους διαπιστευσης, εδρευοντες και σε αλλα κρατη – μελη. Επισης, κανει δεκτα 
αλλα αποδεικτικα στοιχεια για ισοδυναμα μετρα διασφαλισης ποιοτητας, εφοσον ο ενδιαφερομενος 
οικονομικος φορεας δεν ειχε τη δυνατοτητα να αποκτησει τα εν λογω πιστοποιητικα εντος των σχετικων 
προθεσμιων για λογους για τους οποιους δεν ευθυνεται ο ιδιος, υπο την προϋποθεση οτι ο οικονομικος 
φορεας αποδεικνυει οτι τα προτεινομενα μετρα διασφαλισης ποιοτητας η περιβαλλοντικης διαχειρισης 
πληρουν τα απαιτουμενα προτυπα.     
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας 
«Επικοινωνια», με θεμα: «Δικαιολογητικα Προσωρινου Αναδοχου- Κατακυρωση», τα νομιμοποιητικα 
εγγραφα απο τα οποια προκυπτει η εξουσια υπογραφης του νομιμου εκπροσωπου και τα οποια πρεπει να 
εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις 
ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος.  
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Ειδικοτερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτωσεις που ο οικονομικος φορεας ειναι νομικό πρόσωπο και εγγραφεται υποχρεωτικα η 
προαιρετικα στο ΓΕΜΗ και δηλωνει την εκπροσωπηση και τις μεταβολες της στο ΓΕΜΗ: 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.   
 
β) Για την αποδειξη της νομιμης συστασης και των μεταβολων του νομικου προσωπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την 
υποβολη του. 
 
2) Στις λοιπες περιπτωσεις τα, κατα περιπτωση, νομιμοποιητικα εγγραφα συστασης και νομιμης 
εκπροσωπησης (οπως καταστατικα, πιστοποιητικα μεταβολων, αντιστοιχα ΦΕΚ, αποφασεις συγκροτησης 
οργανων διοικησης σε σωμα, κλπ., αναλογα με τη νομικη μορφη του οικονομικου φορεα), συνοδευομενα 
απο υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου οτι εξακολουθουν να ισχυουν κατα την υποβολη τους. 
 
Σε περιπτωση που για τη διενεργεια της παρουσας διαδικασιας αναθεσης εχουν χορηγηθει εξουσιες σε 
προσωπο πλεον αυτων που αναφερονται στα παραπανω εγγραφα, προσκομιζεται επιπλεον αποφαση - 
πρακτικο του αρμοδιου καταστατικου οργανου διοικησης του νομικου προσωπου, με το οποιο 
χορηγηθηκαν οι σχετικες εξουσιες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομιζουν τα προβλεπομενα, κατα τη νομοθεσια της χωρας 
εγκαταστασης, αποδεικτικα εγγραφα, και εφοσον δεν προβλεπονται, υπευθυνη δηλωση  του νομιμου 
εκπροσωπου, απο την οποια αποδεικνυονται τα ανωτερω ως προς τη νομιμη συσταση, μεταβολες και 
εκπροσωπηση του οικονομικου φορεα. 
Οι ως ανω υπευθυνες δηλωσεις γινονται αποδεκτες, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της 
προσκλησης για την υποβολη των δικαιολογητικων. 
Απο τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να προκυπτουν η νομιμη συσταση  του οικονομικου φορεα, ολες οι 
σχετικες τροποποιησεις των καταστατικων, το/τα προσωπο/α που δεσμευει/ουν νομιμα την εταιρια κατα 
την ημερομηνια διενεργειας του διαγωνισμου (νομιμος εκπροσωπος, δικαιωμα υπογραφης κλπ.), τυχον 
τριτοι, στους οποιους εχει χορηγηθει εξουσια εκπροσωπησης, καθως και η θητεια του/των η/και των 
μελων του οργανου διοικησης/νομιμου εκπροσωπου. 
 
Γ. Οι ενωσεις οικονομικων φορεων που υποβαλλουν κοινη προσφορα, υποβαλλουν τα παραπανω, κατα 
περιπτωση δικαιολογητικα, για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει στην ενωση, συμφωνα με τα 
ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

 
Δ. Σε περιπτωση που ο προσφερων ειναι φυσικο προσωπο/ατομικη επιχειρηση, εφοσον εχει χορηγησει 
εξουσιες εκπροσωπησης σε τριτα προσωπα, προσκομιζεται εξουσιοδοτηση του οικονομικου φορεα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν 
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα 
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α' του ν. 4412/2016, 
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μπορουν να  υποβαλλουν στη Διενεργουσα Αρχη πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την 
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης. 
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των εν 
λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν λογω 
καταλογο. 
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το 
πιστοποιητικο, που εκδιδεται απο τον οργανισμο πιστοποιησης, συνιστα τεκμηριο καταλληλοτητας 
οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος καταλογος η το 
πιστοποιητικο. 
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο την 
υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικων που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης τους. 
 
(β) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ, στις ταξεις 3η εως και 7η, μεχρι τη ληξη 
της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβαλλοντας  
«Ενημεροτητα Πτυχιου» εν ισχυ, απαλλασσονται απο την υποχρεωση υποβολης των εξης 
δικαιολογητικων: 
- αποσπασμα ποινικου μητρωου του αρθρου 23.3.(α) της παρουσας για τον Προεδρο και Διευθυνοντα 
Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης. Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας, θα πρεπει να 
υποβληθει αυτοτελως αποσπασμα ποινικου μητρωου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν καλυπτονται 
απο την Ενημεροτητα Πτυχιου,  
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας, 
- το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου 22. 
Α.4. (θ), 
- το πιστοποιητικο της αρμοδιας αρχης για την ονομαστικοποιηση των μετοχων του αρθρου 23.3. 
(στ), 
- τα  αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης  της εργοληπτικης επιχειρησης. 
   
Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο 
δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη του 
πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικως ενημερα στον eΕΦΚΑ (τομεας πρωην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο 
προσφερων προσκομιζει επιπλεον της ενημεροτητας πτυχιου, ασφαλιστικη ενημεροτητα για τα 
στελεχη αυτα. 
 
Απο την πληρη εναρξη ισχυος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικο εγγραφης στο Τμημα ΙΙ του 
Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελει επισημο καταλογο 
και απαλλασσει τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις απο την προσκομιση των 
αποδεικτικων μεσων που προβλεπονται στα αρθρα 47 επ. 
 
23.9A Δικαιολογητικά Πραγματικού Δικαιούχου 
Οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν, σε συμμορφωση με τα προβλεπομενα στην παρ. 2 δ του αρθρου 
22 του Κανονισμου (ΕΕ) 241/2021, ονομα (η ονοματα), επωνυμο (η επωνυμα) και ημερομηνια 
γεννησης του πραγματικου δικαιουχου (η των πραγματικων δικαιουχων) του προσωρινου αναδοχου, 
οπως οριζεται στο αρθρο 3 σημειο 6 της οδηγιας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και 
του Συμβουλιου. Ειδικοτερα, σε περιπτωση μη εισηγμενης εταιριας υποβαλλεται η αποδειξη και το 
περιεχομενο εγγραφης στο Κεντρικο Μητρωο Πραγματικων Δικαιουχων του αρθρου 20 του ν. 
4557/2018, ενω σε περιπτωση εισηγμενης εταιριας υποβαλλεται το αρχειο γνωστοποιησεων του ν. 
3556/2007 η ελλειψει αυτου (για οικονομικους φορεις εγκατεστημενους σε χωρα εκτος ΕΕ) 
υποβαλλεται α) υπευθυνη δηλωση με τα ανωτερω απαιτουμενα στοιχεια του πραγματικου 
δικαιουχου και β) καθε σχετικο αποδεικτικο στοιχειο που τεκμηριωνει την υπαγωγη σε ισοδυναμα 
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με τις απαιτησεις γνωστοποιησης κατα την ενωσιακη νομοθεσια διεθνη προτυπα τα οποια 
εξασφαλιζουν επαρκη διαφανεια των πληροφοριων σχετικα με τον πραγματικο δικαιουχο. 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περιπτωση που οικονομικος φορεας επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων, η 
αποδειξη οτι θα εχει στη διαθεση του τους αναγκαιους πορους, γινεται με την υποβολη σχετικου 
συμφωνητικου των φορεων αυτων για τον σκοπο αυτο. 
 
Ειδικοτερα, προσκομιζεται εγγραφο (συμφωνητικο η σε περιπτωση νομικου προσωπου αποφαση του 
αρμοδιου οργανου διοικησης αυτου η σε περιπτωση φυσικου προσωπου υπευθυνη δηλωση), δυναμει του 
οποιου αμφοτεροι, διαγωνιζομενος  οικονομικος φορεας και τριτος φορεας, εγκρινουν τη μεταξυ τους 
συνεργασια για την κατα περιπτωση παροχη προς τον διαγωνιζομενο της χρηματοοικονομικης η/και 
τεχνικης η/και επαγγελματικης ικανοτητας του φορεα, ωστε αυτη να ειναι στη διαθεση του 
διαγωνιζομενου για την εκτελεση της Συμβασης. Η σχετικη αναφορα θα πρεπει να ειναι λεπτομερης και να 
αναφερει κατ’ ελαχιστον τους συγκεκριμενους πορους που θα ειναι διαθεσιμοι για την εκτελεση της 
συμβασης και τον τροπο δια του οποιου θα χρησιμοποιηθουν αυτοι για την εκτελεση της συμβασης. Ο 
τριτος θα δεσμευεται ρητα οτι θα διαθεσει στον διαγωνιζομενο τους συγκεκριμενους πορους κατα τη 
διαρκεια της συμβασης και ο διαγωνιζομενος οτι θα κανει χρηση αυτων σε περιπτωση που του ανατεθει η 
συμβαση. Σε περιπτωση που ο τριτος διαθετει χρηματοοικονομικη επαρκεια, θα δηλωνει επισης οτι 
καθισταται απο κοινου με τον διαγωνιζομενο υπευθυνος για την εκτελεση της συμβασης. Σε περιπτωση 
που ο τριτος διαθετει στοιχεια τεχνικης η επαγγελματικης καταλληλοτητας που σχετιζονται με τους 
τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που οριζονται στην περιπτωση στ’ του Μερους ΙΙ του 
Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, θα 
δεσμευεται οτι θα εκτελεσει τις εργασιες η υπηρεσιες για τις οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες 
ικανοτητες, δηλωνοντας το τμημα της συμβασης που θα εκτελεσει. 
 
23. 11 Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες: 
• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει εως 
τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους,  
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για την 
υποβολη των δικαιολογητικων. Σημειωνεται οτι δεν απαιτειται θεωρηση του γνησιου της υπογραφης τους. 
 
 
Άρθρο 24:  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα των διαγωνιζομενων περιλαμβανει τους ακολουθους ηλεκτρονικους υποφακελους: 
(α) υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» 
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Τεχνικη Προσφορα- Μελετη» 
(γ) υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα», συμφωνα με τα κατωτερω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου, να 
περιεχει τα ακολουθα υπο (α), (β) και (γ) στοιχεια: 
  
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
 
Επισης, δυναται να περιλαμβανει και συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, με την οποια ο οικονομικος 
φορεας μπορει να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ. Η συνοδευτικη 
υπευθυνη δηλωση υπογραφεται, συμφωνα με οσα προβλεπονται στο αρθρο 79Α του ιδιου ν. 
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4412/2016. 
 
 

β) Την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 απο τον Οικονομικο Φορεα η τα μελη της ενωσης η 
κοινοπραξιας με την οποια δηλωνουν οτι αποδεχονται την νομιμοτητα των ορων της παρουσας και 
θα συμμορφωνονται με τις διαταξεις του Κανονισμου (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θεσπιση του 
μηχανισμου ανακαμψης και ανθεκτικοτητας (L 57/17) και του εν γενει εθνικου νομοθετικου και 
κανονιστικου πλαισιου του Ταμειου Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας, και ιδιως του Συστηματος 
Διαχειρισης των Δρασεων και Έργων του Ταμειου Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας (Υ.Α. υπ' αριθμ. 
119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργου Οικονομικων) (Β' 4498), οπως εκαστοτε ισχυουν. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Τεχνικη Προσφορα - Μελετη» περιεχει τα αναφερομενα εγγραφα 
στον πινακα συμμορφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρουσας). 
 
24.4 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Οικονομικη Προσφορα» περιεχει το αρχειο pdf, το οποιο 
παραγεται απο το υποσυστημα, αφου συμπληρωθουν καταλληλως οι σχετικες φορμες και 
υπογραφεται, τουλαχιστον με προηγμενη ηλεκτρονικη υπογραφη, η οποια υποστηριζεται απο 
αναγνωρισμενο (εγκεκριμενο) πιστοποιητικο. 
Επισης στον υποφακελο περιεχεται αναλυση της κατ’ αποκοπη προσφορας απο τον οικονομικο 
φορεα, η οποια συντασσεται συμφωνα με το Υποδειγμα αναλυση της κατ’ αποκοπη οικονομικης 
προσφορας που περιλαμβανεται στο Παραρτημα VI της παρουσας, προκειμενου να διαπιστωθουν και 
να αποτιμηθουν διαφοροποιησεις που ενδεχομενα θα προκυψουν, κατα το σταδιο της εκτελεσης.  
 
24.5 Στην περιπτωση που με την προσφορα υποβαλλονται δημοσια η/και ιδιωτικα εγγραφα, αυτα 
γινονται αποδεκτα, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 β της παρουσας. 
 
24.6 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται 
από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς. 
  





 

56 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 
 
25.1 Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που 
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους, καθως και τους υπεργολαβους που 
προτεινει. Αν ο αναδοχος προτεινε συγκεκριμενους υπεργολαβους κατα την υποβολη της προσφορας του, 
υποχρεουται, κατα την υπογραφη της συμβασης εκτελεσης, να προσκομισει την υπεργολαβικη συμβαση. 
Η Διευθυνουσα Υπηρεσια μπορει να χορηγησει προθεσμια στον αναδοχο κατ’ αιτηση του, για την 
προσκομιση της υπεργολαβικης συμβασης με τον αρχικως προταθεντα υπεργολαβο η αλλον, που διαθετει 
τα αναγκαια, κατα την κριση της υπηρεσιας αυτης, προσοντα, εφοσον συντρεχει σοβαρος λογος.  
 
25.2  Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν 
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου. 

 
25.3 Οι πληρωμες θα γινονται μονον στον Αναδοχο. 
 
25.4  Η Διενεργουσα Αρχη: 
 
α) ελεγχει την επαγγελματικη καταλληλοτητα του υπεργολαβου να εκτελεσει το προς αναθεση τμημα, 
κατα την εννοια του αρθρου 22.Β (αρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευει τη μη 
συνδρομη, στο προσωπο του, των λογων αποκλεισμου του αρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (αρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412/2016), συμφωνα με τα κατα περιπτωση ειδικως προβλεπομενα στο αρθρο 23 
της παρουσας (αρθρα 79 εως 81 ν. 4412/2016), 
 
β) επαληθευει, συμφωνα με τα, κατα περιπτωση ειδικως προβλεπομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, 
(αρθρα 79 εως 81 ν. 4412/2016) i, τη μη συνδρομη στο προσωπο του: 

i) των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α, πλην της παραγράφου 22.Α.5 αυτού, αν το( α) τμήμα(τα) της 
σύμβασης το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 του ν. 
4412/2016 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου και  

ii) των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 
4412.2016), αν το (α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το (α) οποίο (α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην 
προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου και 

γ) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν, κατόπιν 
του ελέγχου και της επαλήθευσης των ως άνω περιπτώσεων (α) και (β.i) ή (β.ii), διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν στο πρόσωπο 
του οι, ανά περίπτωση,  λόγοι αποκλεισμού του. 
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 Άρθρο 25Α: Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 

 
Καθε διαφορα μεταξυ των συμβαλλομενων μερων που προκυπτει η σχετιζεται με την  ερμηνεια και/ η το 
κυρος και/η την εφαρμογη και/η την εκτελεση της συμβασης  επιλυεται με την ασκηση προσφυγης η 
αγωγης στο διοικητικο εφετειο της περιφερειας, στην οποια εκτελειται το εργο, συμφωνα με τα οριζομενα 
στο αρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 26: Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 (Δεν εφαρμόζεται/Διατηρείται μόνο για λόγους αρίθμησης.) 

26.2 Ο Κυριος του Έργου μπορει να εγκαταστησει για το εργο αυτο Τεχνικο Συμβουλο. Ο Αναδοχος 
του εργου, εχει την υποχρεωση να διευκολυνει τις δραστηριοτητες του Τεχνικου Συμβουλου, που 
πηγαζουν απο τη συμβατικη σχεση της υπηρεσιας με αυτον. 

26.3 Οι προσφεροντες, με την υποβολη της προσφορας τους, αποδεχονται ανεπιφυλακτα τους ορους 
της παρουσας Διακηρυξης.  

26.4 Η Αναθέτουσα Αρχή και η Διενεργούσα Αρχή δεν θα έχουν ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, 
να αποζημιώσουν τους διαγωνιζομένους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιμασία και υποβολή των προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν 
δεκτές ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός ή η υπογραφή σύμβασης σε οποιοδήποτε στάδιο και 
χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν 
προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά της Αναθέτουσας 
Αρχής και της Διενεργούσας Αρχής από την παρούσα Διακήρυξη και την εν γένει συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό. 

26.5 Η Αναθέτουσα Αρχή,  η Διενεργούσα Αρχή, οι διευθυντές, εργαζόμενοι, στελέχη και το κάθε είδους 
προσωπικό τους ή οι προστηθέντες τους, καθώς και οι σύμβουλοι τους δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή 
υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη ή λανθασμένη δήλωση της 
παρούσας Διακήρυξης. Κατά της Αναθέτουσας Αρχής και της Διενεργούσας Αρχής και των προσώπων που 
αναφέρονται ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα για 
αποζημίωση ή άλλη αξίωση από την παρούσα Διακήρυξη ή / και από τη συμμετοχή του στην διαδικασία 
που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό ή η μη επιτυχία στον 
διαγωνισμό δεν αποτελεί βάση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
της Διενεργούσας Αρχής ή/και των προαναφερθέντων προσώπων. 

26.6 Η Διενεργουσα Αρχη ενημερωνει το φυσικο προσωπο που υπογραφει την προσφορα ως 
προσφερων η ως νομιμος εκπροσωπος προσφεροντος, οτι η ιδια η και τριτοι, κατ’ εντολη και για 
λογαριασμο της, θα επεξεργαζονται προσωπικα δεδομενα που περιεχονται στους φακελους της 
προσφορας και τα αποδεικτικα μεσα τα οποια υποβαλλονται σε αυτην, στο πλαισιο του παροντος 
Διαγωνισμου, για το σκοπο της αξιολογησης των προσφορων και της ενημερωσης ετερων 
συμμετεχοντων σε αυτον, λαμβανοντας καθε ευλογο μετρο για τη διασφαλιση του απορρητου και της 
ασφαλειας της επεξεργασιας των δεδομενων και της προστασιας τους απο καθε μορφης αθεμιτη 
επεξεργασια, συμφωνα με τις διαταξεις της κειμενης νομοθεσιας περι προστασιας προσωπικων 
δεδομενων. 

26.7 Ουδεμια ευθυνη του Δημοσιου προς αποζημιωση θεμελιωνεται σε περιπτωση τηρησης των 
προϋποθεσεων και της διαδικασιας του παροντος. 
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26.8 Ειναι υποχρεωμενος να τοποθετησει διπλωματουχο της απαιτουμενης για το εργο ειδικοτητας 
μηχανικο αναγνωρισμενης σχολης ημεδαπης η αλλοδαπης ως εκπροσωπο του, ο οποιος θα διευθυνει 
το Έργο. Ο ανωτερω μηχανικος που θα διευθυνει τα εργα πρεπει να εχει την σχετικη πειρα για την 
κατασκευη του εργου και κατα τα λοιπα ισχυουν τα αναφερομενα στο αρθρο 139 του ν. 4412/2016. 
Εφοσον κατα τη διαρκεια του Έργου, αλλαξει ο επιτοπου του Έργου επιβλεπων μηχανικος, οφειλει 
να καταθεσει νεες δηλωσεις αναθεσεως-αναληψεως επιβλεψης-παρακολουθησης επιτοπου απο τον 
καινουργιο μηχανικο και για το τμημα του εργου που απομενει. Η αμοιβη για την επιβλεψη - 
παρακολουθηση επιτοπου των εργασιων με οποιο τροπο κι αν προκυπτει, περιλαμβανεται στην 
προσφορα του αναδοχου, και βαρυνει αποκλειστικα αυτον. Ο ανωτερω μηχανικος πρεπει να ειναι 
συνεχεια στη διαθεση της επιβλεψης, ολες τις ημερες και ωρες εκτελεσης των εργασιων. Η Υπηρεσια 
δικαιουται να μην αποδεχθει τον ανωτερω μηχανικο εαν δεν εχει τις σχετικες προϋποθεσεις. Ειναι 
υποχρεωμενος να διαθετει, εκτος απο τα ανωτερω και το ειδικευμενο τεχνικο και βοηθητικο 
προσωπικο που απαιτειται για την εμπροθεσμη και εντεχνη κατασκευη του υποψη εργου. Σε καθε 
περιπτωση ο Αναδοχος ειναι υπευθυνος για την προοδο του εργου, εστω και αν η Υπηρεσια δεν εκανε 
χρηση του παροντος αρθρου. 

Στην περιπτωση που ο Αναδοχος ειναι αλλοδαπος, στο προσωπικο θα περιλαμβανεται και 
διερμηνεας. Το αλλοδαπο προσωπικο του αναδοχου πρεπει να εφοδιασθει με σχετικη αδεια 
παραμονης και εργασιας στην Ελλαδα. Η Υπηρεσια μπορει να βοηθησει τον αναδοχο στις σχετικες 
διατυπωσεις, αν αυτος το ζητησει. 

26.9 Αν, μετα απο την τυχον οριστικοποιηση της εκπτωσης του αναδοχου, συμφωνα με τα ειδικοτερα 
οριζομενα στο αρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμενη Αρχη αποφασισει την ολοκληρωση του 
εργου, προσκαλει τον επομενο κατα σειρα μειοδοτη του παροντος  διαγωνισμου και του προτεινει να 
αναλαβει αυτος το εργο ολοκληρωσης της εκπτωτης εργολαβιας, με τους ιδιους ορους και 
προϋποθεσεις και βασει της προσφορας που υπεβαλε στον διαγωνισμο. Η συμβαση εκτελεσης 
συναπτεται, εφοσον περιελθει στην Προϊσταμενη Αρχη εγγραφη και ανεπιφυλακτη αποδοχη της, 
εντος προθεσμιας που θα τεθει ειδικα με την ως ανω προσκληση της Προϊσταμενης Αρχης. Η απρακτη 
παροδος της προθεσμιας θεωρειται ως απορριψη της προτασης. Αν ο ανωτερω μειοδοτης δεν δεχθει 
την προταση συναψης συμβασης, η Προϊσταμενη Αρχη προσκαλει τον επομενο κατα σειρα μειοδοτη, 
ακολουθωντας κατα τα λοιπα την ιδια διαδικασια. Εφοσον και αυτος απορριψει την προταση, η 
Προϊσταμενη Αρχη για την αναδειξη αναδοχου στο εργο προσφευγει κατα την κριση της ειτε στην 
ανοικτη δημοπρασια ειτε στη διαδικασια με διαπραγματευση, κατα τις οικειες διαταξεις του ν. 
4412/2016. 

Η διαδικασια της παρουσας δεν εφαρμοζεται μονο στην περιπτωση που η Προϊσταμενη Αρχη κρινει, 
οτι οι παραπανω προσφορες δεν ειναι ικανοποιητικες για τον κυριο του εργου η εχουν επελθει λογω 
εφαρμογης νεων κανονισμων αλλαγες στον τροπο κατασκευης του εργου, ενω μπορει να 
εφαρμοζεται αναλογικα και σε περιπτωση ολοκληρωσης του εργου, υστερα απο αυτοδικαιη διαλυση 
της συμβασης κατοπιν πτωχευσης του αναδοχου η διαλυση με υπαιτιοτητα του κυριου του εργου 
κατα τις κειμενες διαταξεις. 

                                                                                                                                                   Για τη Διενεργούσα Αρχή 

 

Παναγιώτης Σταμπουλίδης 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Δ (α1 & α2) 

 

1. Επώνυμο : 

2. Όνομα: 

3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 

4. Υπηκοότητα: 

5. Οικογενειακή Κατάσταση: 

6. Εκπαίδευση: 

 

ΊΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

(Σε περιπτωση σπουδων σε περισσοτερα του ενος Ιδρυματα η περισσοτερα του ενος πτυχια ο 
πινακας τροποποιειται καταλληλα). 

 

7. Γλώσσες: (Βαθμοι 1 εως 5 για την ικανοτητα, οπου 5 ειναι το αριστα) : 

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

ΓΡΑΠΤΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 

Ελληνικα    
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 (Προστιθενται η αφαιρουνται σειρες αναλογα). 

8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών : 

 

 

9. Παρούσα θέση: (Αναγραφεται η σημερινη απασχοληση - θεση σε Επιχειρηση, Οργανισμο 
Δημοσιου η Ιδιωτικου τομεα, ελευθερος επαγγελματιας κλπ). 

 

 

10. Κύρια προσόντα: (Αναγραφονται τα κυρια προσοντα και ικανοτητες του ατομου που 
προκυπτουν απο την μεχρι σημερα επαγγελματικη και αλλη εμπειρια του). 

 

 

11. Επαγγελματική απασχόληση: 

(Αναγραφεται η απασχοληση του σε ολες τις μεχρι σημερα Επιχειρησεις η Υπηρεσιες ξεκινωντας 
απο την σημερινη θεση απασχολησης. Διδονται στοιχεια οπως η χρονικη διαρκεια παραμονης σε 
καθε διαφορετικη Επιχειρηση η Υπηρεσια η ενδεχομενως διαφορετικη θεση, οι αρμοδιοτητες και 
ευθυνες που ειχε σε καθε θεση). 

 

 Χρονική διάρκεια: Απο (μηνας/ετος) εως (μηνας/ετος) 

 Χώρα: 

 Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 

 Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 

 Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 

 

 Χρονική διάρκεια: Απο (μηνας/ετος) εως (μηνας/ετος) 

 Χώρα: 

 Ονομασία Επιχείρησης – Υπηρεσίας: 

 Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία: 
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 Αρμοδιότητες – ευθύνες: 

 

12. Έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγραφονται τα συνολικα ετη συναφους 
επαγγελματικης εμπειριας στην ζητουμενη ενοτητα εργασιων). 

 

 

13. Ειδική Εμπειρία σχετικη με την ζητουμενη κατηγορια εργασιων του υπο αναθεση εργου: 

(Η αναγραφη ξεκινα απο τις πλεον προσφατες εργασιες . Δεν τιθεται χρονικος περιορισμος στις 
εργασιες που θα συμπεριληφθουν στον πινακα). 

ΧΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Από 
(μήνας/έτος) 

Έως 
(μήνας/έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ 
ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΤΙΜΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΗ και 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

     

     

     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
22.Δ  

   

 

 

Τόπος – Ημερομηνία Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Δ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τιθεται η επωνυμια της Εταιριας η του Φυσικου προσωπου που αφορα ο 
καταλογος. Σε περιπτωση συμπραξης υποβαλλεται ξεχωριστος καταλογος για καθε μελος αυτης.) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: (Τιθεται η κατηγορια εργασιων που αφορα ο καταλογος Πχ οικοδομικες 
εργασιες ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : (Τιθεται ο πληρης τιτλος του εργου οπως αναγραφεται στην συμβαση) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τιθεται ο πληρης τιτλος του φορεα, Κυριος του εργου, Προϊσταμενη Αρχη, 
Δ/νουσα Υπηρεσια π.χ. Υπουργειο Υγειας/ Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α) 

 ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ : (Αναγραφεται το σταδιο η τα σταδια του συγκεκριμενου εργου .). 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγραφεται ο πληρης τιτλος του Αναδοχου σχηματος. Σε περιπτωση Συμπραξης 
αναγραφονται ολοι οι εταιροι αυτης. Σε περιπτωση Κ/Ξ ο τιτλος της Κ/Ξ και ολοι οι εταιροι 
αυτης.) 

 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιθεται η ημερομηνια υπογραφης της Συμβασης. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιθεται η ημερομηνια εγκρισης της Συμβασης μαζι με τον αριθμο 
της εγκριτικης αποφασης). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γινεται συνοπτικη περιγραφη των τεχνικων χαρακτηριστικων 
του εργου και του μεγεθους του με χαρακτηριστικα ποσοτικα στοιχεια και την δαπανη 
κατασκευης του (εαν ειναι διαθεσιμη), κατα τροπο που να προκυπτει σαφως το αντικειμενο και 
να ειναι δυνατον η Υπηρεσια να το αξιολογησει εαν ανηκει η οχι σε παρομοιας φυσης με το υπο 
αναθεση εργο) . 

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγραφεται η τελικη αμοιβη του εργου, το ποσοστο συμμετοχης του και η τελικη 
προκυπτουσα αμοιβη του.) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:: (Αναγραφεται το ειδος του πιστοποιητικου 
που υποβαλλεται. π.χ Βεβαιωση Εργοδοτη, Εγκριτικη αποφαση, Υ.Δ. υποψηφιου κλπ.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : (Τιθεται ο πληρης τιτλος του εργου οπως αναγραφεται στην συμβαση) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τιθεται ο πληρης τιτλος του φορεα, Κυριος του εργου, Προϊσταμενη Αρχη, 
Δ/νουσα Υπηρεσια π.χ.  Υπουργειο Υγειας/ Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ/νση Δ6 Τμ. Α) 
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 ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ : (Αναγραφεται το σταδιο η τα σταδια του συγκεκριμενου εργου) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγραφεται ο πληρης τιτλος του Αναδοχου σχηματος. Σε περιπτωση Συμπραξης 
αναγραφονται ολοι οι εταιροι αυτης. Σε περιπτωση Κ/Ξ ο τιτλος της Κ/Ξ και ολοι οι εταιροι 
αυτης.) 

 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιθεται η ημερομηνια υπογραφης της Συμβασης). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τιθεται η ημερομηνια εγκρισης της Συμβασης μαζι με τον αριθμο 
της εγκριτικης αποφασης). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γινεται συνοπτικη περιγραφη των τεχνικων χαρακτηριστικων 
του εργου και του μεγεθους του με χαρακτηριστικα ποσοτικα στοιχεια και την δαπανη 
κατασκευης του (εαν ειναι διαθεσιμη), κατα τροπο που να προκυπτει σαφως το αντικειμενο και 
να ειναι δυνατον η Υπηρεσια να το αξιολογησει εαν ανηκει η οχι σε παρομοιας φυσης με το υπο 
αναθεση εργο) . 

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγραφεται η τελικη αμοιβη του εργου, το ποσοστο συμμετοχης του και η τελικη 
προκυπτουσα αμοιβη του.) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:: (Αναγραφεται το ειδος του πιστοποιητικου 
που υποβαλλεται. π.χ Βεβαιωση Εργοδοτη, Εγκριτικη αποφαση, Υ.Δ. υποψηφιου κλπ.) 

(Ο καταλογος συμπληρωνεται με οσα εργα παρομοιας φυσης κρινει ο υποψηφιος. Ειναι δυνατον να 
αναγραφονται και ολοκληρωμενα σταδια εκπονουμενων συμβασεων. ) 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου 
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                                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

                                                      ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Έργο: Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων 

και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ» 

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 
Εθνικής Αντίστασης 161,  
ΤΚ 55134, Καλαμαριά 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
(σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 & το άρθρο 98 παρ. 1 περ. γ) υποπερ. γγ) του ν. 4412/2016) 

 

α/α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Αρίθμηση στο τεύχος 

Κανονισμός 
Μελετών-
ΤΔ.4 

Προσφορά Συμμόρφωση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

1.1 Τεύχη    

1.1.1 Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και 
Τεχνικών Προδιαγραφών 

Γ.2.2.1   

1.1.2 Τεχνικά έντυπα υλικών / κατασκευών Γ.2.2.2   

1.1.3 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας Γ.2.2.3   

1.2 Σχέδια    

1.2.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Γ.2.1.1   

1.2.2 Σχέδια τομών: τουλάχιστον 3 
χαρακτηριστικές τομές (κλίμακα 1:100) 

Γ.2.1.2   
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1.2.3 Σχέδια ανόψεων: όσα και οι διαφορετικοί 
τύποι ψευδοροφών (κλίμακα 1:100) 

Γ.2.1.3   

1.2.4 Σχέδια λεπτομερειών (κλίμακες 1:50, 
1:20, 1:10) 

Γ.2.1.4   

 

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

2.1 Μελέτη Υδραυλικών εγκαταστάσεων: 
Ύδρευση – Αποχέτευση 

Γ.3.1.1   

2.1.1 Τεύχη    

2.1.1.1 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή Γ.3.2 (α)   

2.1.1.2 Υπολογισμοί Γ.3.2 (β) 

Γ.3.1.1 

  

2.1.1.3 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και 
μηχανημάτων 

Γ.3.2 (γ)   

2.1.1.4 Πίνακας ποιοτικών στοιχείων Γ.3.2 (δ)   

2.1.1.5 Τεχνικά έντυπα υλικών / κατασκευών για τα 
βασικά προσφερόμενα υλικά, μηχανήματα, 
εξαρτήματα και συσκευές 

Γ.3.2 (ε) 

Γ.3.1.1 

  

2.1.2 Σχέδια    

2.1.2.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Ύδρευση Γ.3.1.1   

2.1.2.1.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Ύδρευση-
(α) 

  

2.1.2.1.2 Μονογραμμικό διάγραμμα λειτουργίας (χωρίς 
κλίμακα) 

Ύδρευση-
(β) 

  

2.1.2.2 Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Αποχέτευση 
ακαθάρτων 

Γ.3.1.1   

2.1.2.2.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Αποχ/ση-
(α) 

  

2.1.2.2.2 Μονογραμμικό διάγραμμα λειτουργίας (χωρίς 
κλίμακα) 

Αποχ/ση-
(β) 

  

2.1.2.2.3 Σχέδια σωληνώσεων συμπυκνωμάτων 
κλιματιστικών μονάδων (κλίμακα 1:100) 

Αποχ/ση-
(γ) 
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2.2 Εγκατάσταση Κλιματισμού Γ.3.1.2   

2.2.1 Τεύχη    

2.2.1.1 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή Γ.3.2 (α)   

2.2.1.2 Υπολογισμοί 

- Ψυκτικά-Θερμικά φορτία 

- Ποσότητες ανανέωσης αέρα για κάθε χώρο 

- Διαστάσεις κύριων αεραγωγών 

- VRF 

- Διατομές σωληνώσεων κύριων κλάδων ψύξης-
θέρμανσης 

- Διατομές αεραγωγών κύριων κλάδων ψύξης-
θέρμανσης 

Γ.3.2 (β) 

Γ.3.1.2 

  

2.2.1.3 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και μηχανημάτων 

- Θερμικές απαιτήσεις κλιματιστικών μονάδων 
και VRF κ.λπ. σε ταυτόχρονη λειτουργία 

- Ψυκτικές απαιτήσεις κλιματιστικών μονάδων και 
VRF κ.λπ. σε ταυτόχρονη λειτουργία 

Γ.3.2 (γ) 

Γ.3.1.2 

  

2.2.1.4 Τεχνικά έντυπα υλικών / κατασκευών για τα 
βασικά προσφερόμενα υλικά, μηχανήματα, 
εξαρτήματα και συσκευές και ιδίως για: 

- Ψύκτες ή VRF 

- Όργανα ρύθμισης 

- Βαλβίδες απομόνωσης, αντεπιστροφής, 
ασφαλείας 

- Τοπικά κλιματισστικά 

Γ.3.2 (ε) 

Γ.3.1.2 

  

2.2.2 Σχέδια    

2.2.2.1 Σχέδιο δικτύων σωληνώσεων (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.2   

2.2.2.2 Σχέδιο δικτύων αεραγωγών (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.2   

2.2.2.3 Σχηματικά διαγράμματα χωρίς κλίμακα με τα 
σημαντικά στοιχεία και μεγέθη των μηχανημάτων 
και των οργάνων 

Γ.3.1.2   
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2.3 Εγκατάσταση Πυροπροστασίας Γ.3.1.3   

2.3.1 Τεύχη    

2.3.1.1 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή Γ.3.2 (α)   

2.3.1.2 Υπολογισμοί 

- Κύριων διατομών δικτύων σωληνώσεων 

Γ.3.2 (β) 

Γ.3.1.3 
(γ) 

  

2.3.1.3 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών Γ.3.2 (γ) 

Γ.3.1.3 
(δ) 

  

2.3.1.4 Πίνακας ποιοτικών στοιχείων Γ.3.2 (δ)   

2.3.1.5 Τεχνικά έντυπα υλικών / κατασκευών για τα 
βασικά προσφερόμενα υλικά, μηχανήματα, 
εξαρτήματα και συσκευές και ιδιαίτερα για: 

- Πίνακα πυρανίχνευσης 

- Τερματικά υλικά πυρανίχνευσης (ανιχνευτές, 
κομβία, σειρήνες) 

Γ.3.2 (ε) 

Γ.3.1.3 
(ε) 

  

2.3.2 Σχέδια    

2.3.2.1 Εγκατάσταση πυροπροστασίας: Ενεργητική 
πυροπροστασία 

   

2.3.2.1.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.3 
(α) 

  

2.3.2.1.2 Σχηματικό διάγραμμα αντλιοστασίου χωρίς 
κλίμακα 

Γ.3.1.3 
(β) 

  

2.3.2.2 Εγκατάσταση πυροπροστασίας: 
Πυρανίχνευση 

   

2.3.2.2.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.3 
(ε) 

  

 

2.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων Γ.3.1.4   

2.4.1 Τεύχη    

2.4.1.1 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή Γ.3.2 (α)   

2.4.1.2 Υπολογισμοί Γ.3.2 (β) 

Γ.3.1.4 
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- Φορτία πινάκων, συντελεστής ταυτοχρονισμού, 
διατομή καλωδίου σε σχέση με την πτώση τάσης, 
εκτιμώμενα φορτία ανά κατηγορία 

- Φωτοτεχνίας 

2.4.1.3 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και μηχανημάτων Γ.3.2 (γ)   

2.4.1.4 Πίνακας ποιοτικών στοιχείων Γ.3.2 (δ)   

2.4.1.5 Τεχνικά έντυπα υλικών / κατασκευών για τα 
βασικά προσφερόμενα υλικά, μηχανήματα, 
εξαρτήματα και συσκευές 

Γ.3.2 (ε)   

2.4.2 Σχέδια    

2.4.2.1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων: 
Ρευματοδότες 

   

2.4.2.1.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.4   

2.4.2.2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων: 
Φωτισμός 

   

2.4.2.2.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.4   

2.4.2.3 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων: 
Μονογραμμικά διαγράμματα 

   

2.4.2.3.1 Διάγραμμα διανομής χαμηλής τάσης (χωρίς 
κλίμακα) 

Γ.3.1.4   

 

2.5 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων Γ.3.1.5   

2.5.1 Τηλεφωνική εγκατάσταση - DATA Γ.3.1.5   

2.5.1.1 Σχέδια κατόψεων: θέση συσκευών, σημεία σύνδεσης, 
αριθμός (κλίμακα 1:100) 

Γ.3.1.5 
(1) 

  

2.5.1.2 Σχηματικό διάγραμμα (χωρίς κλίμακα) Γ.3.1.5 
(2) 

  

2.5.1.3 Τεχνική περιγραφή – Προδιαγραφές Γ.3.1.5 
(3) 

  

 

2.6 Εγκατάσταση Ανελκυστήρα Γ.3.1.6   

2.6.1 Τεύχη    

2.6.1.1 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή Γ.3.2 (α)   

2.6.1.2 Υπολογισμοί 

- Στοιχείων ανελκυστήρα 

Γ.3.2 (β) 

Γ.3.1.6 
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2.6.2 Σχέδια    

2.6.2.1 Σχέδιο τομής φρεατίου (κλίμακα 1:100 ή 1:50 ή 
1:20) 

Γ.3.1.6   

2.6.2.2 Σχέδιο κάτοψης θαλάμου (κλίμακα 1:100 ή 1:50 ή 
1:20) 

Γ.3.1.6   

 

2.7 Εγκατάσταση Ιατρικών Αερίων Γ.3.1.7   

2.7.1 Τεύχη    

2.7.1.1 Τεχνική Έκθεση – Τεχνική περιγραφή Γ.3.2 (α)   

2.7.2 Σχέδια    

2.7.2.1 Σχέδια κατόψεων (κλίμακα 1:100) Γ.3.1.7   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.. (Πληρης επωνυμια).....................................................................Ημερομηνια εκδοσης........................... 

Προς (Αναθέτουσα Αρχή – Ταχυδρομική Διεύθυνση) 

Εγγυητικη επιστολη μας υπ’ αριθμ................ ποσου……………………….ευρω 

Με την παρουσα εγγυομαστε, ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα παραιτουμενοι του δικαιωματος της 
διαιρεσεως και διζησεως, μεχρι του ποσου των ευρω………….υπερ  

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου : του/της Ονοματεπωνυμο ……….. Πατρωνυμο : ............ 

ΑΦΜ: ..............Οδος …………. Αριθμος … …..ΤΚ 

 {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιριας……….. ΑΦΜ………..οδος …………. Αριθμος … ΤΚ ………..,} 

{η σε περιπτωση Ένωσης: των Εταιριων 

α)(πληρης επωνυμια) ΑΦΜ…………………... οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

β) (πληρης επωνυμια) ΑΦΜ…………………... οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

γ) (πληρης επωνυμια) ΑΦΜ…………………... οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

μελων της Ένωσης η Κοινοπραξιας, ατομικα για καθε μια απο αυτες και ως αλληλεγγυα και εις ολοκληρο 
υποχρεων μεταξυ τους εκ της ιδιοτητας τους ως μελων της Ένωσης η Κοινοπραξιας,} 

για τη συμμετοχη του/της/τους συμφωνα με την (αριθμο/ημερομηνια) ..................... 
Διακηρυξη ..................................................... σας με καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των 
προσφορων ........................., για την αναδειξη αναδοχου για την αναθεση της συμβασης: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”». 
Η παρουσα εγγυηση καλυπτει μονο τις απο τη συμμετοχη στην ανωτερω απορρεουσες υποχρεωσεις 
του/της …………………………(υπερ ου η εγγυηση) καθ’ ολο τον χρονο ισχυος της. 

Το παραπανω ποσο τηρειται στη διαθεση σας και θα καταβληθει ολικα η μερικα χωρις καμια απο μερους 
μας αντιρρηση, αμφισβητηση η ενσταση και χωρις να ερευνηθει το βασιμο η μη της απαιτησης σας μεσα 
σε πεντε (5) ημερες απο την απλη εγγραφη ειδοποιηση του ΤΑΙΠΕΔ, ως ενεργουντος για λογαριασμο σας. 

Η παρουσα ισχυει μεχρι και την ….. (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς ) …………………………………… 
Σε περιπτωση καταπτωσης της εγγυησης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε ισχυον παγιο 
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τελος χαρτοσημου. 

Αποδεχομαστε να παρατεινουμε την ισχυ της εγγυησης υστερα απο εγγραφη δηλωση σας, με την 
προϋποθεση οτι το σχετικο αιτημα σας θα μας υποβληθει πριν απο την ημερομηνια ληξης της. 

Βεβαιωνουμε υπευθυνα οτι το ποσο των εγγυητικων επιστολων που εχουν δοθει, συνυπολογιζοντας και 
το ποσο της παρουσας, δεν υπερβαινει το οριο των εγγυησεων που εχουμε το δικαιωμα να εκδιδουμε.
     

 

(Εξουσιοδοτημενη υπογραφη) 
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β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνια εκδοσης........................... 

Προς (Αναθετουσα Αρχη)  

Εγγυηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσου ………………….……. ευρω 

 
Με την παρουσα εγγυομαστε, ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα παραιτουμενοι του δικαιωματος της 
διαιρεσεως και διζησεως, μεχρι του ποσου των ευρω ……………………………………………υπερ 

{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: του (ονοματεπωνυμο, πατρωνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 
οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιριας ………. ΑΦΜ: ...... οδος …………. αριθμος … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριων  

α) (πληρη επωνυμια) ΑΦΜ…….….... οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

β) (πληρη επωνυμια) ΑΦΜ…….….... οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

γ) (πληρη επωνυμια) ΑΦΜ…….….... οδος............................. αριθμος.................ΤΚ……………… 

ατομικα και για καθε μια απο αυτες και ως αλληλεγγυα και εις ολοκληρο υποχρεων μεταξυ τους, εκ της 
ιδιοτητας τους ως μελων της ενωσης η κοινοπραξιας}, για την καλη εκτελεση της συμβασης  «Ανακαίνιση 
διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», συμφωνα με την (αριθμο/ημερομηνια) .......................... Διακηρυξη.  

Το παραπανω ποσο τηρειται στη διαθεση σας και θα καταβληθει ολικα η μερικα χωρις καμια απο μερους 
μας αντιρρηση, αμφισβητηση η ενσταση και χωρις να ερευνηθει το βασιμο η μη της απαιτησης σας μεσα 
σε πεντε (5)ημερες απο την απλη εγγραφη ειδοποιηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως ενεργουντος για λογαριασμο σας.  

Η παρουσα ισχυει μεχρις οτου ………………1 η μεχρις οτου λαβουμε εγγραφη δηλωση σας οτι μπορουμε να 
θεωρησουμε την Τραπεζα μας απαλλαγμενη απο καθε σχετικη υποχρεωση. Σε περιπτωση καταπτωσης της 
εγγυησης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε ισχυον παγιο τελος χαρτοσημου. 

Βεβαιωνουμε υπευθυνα οτι το ποσο των εγγυητικων επιστολων που εχουν δοθει, συνυπολογιζοντας και 
το ποσο της παρουσας, δεν υπερβαινει το οριο των εγγυησεων που εχουμε το δικαιωμα να εκδιδουμε.  

(Εξουσιοδοτημενη υπογραφη) 

 
1 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 3 τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα 
της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 171 Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

…………………………… 

 

 

              [Τόπος ]……....../......../……. 

Αριθ. πρωτ............................. 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»» 

 

 

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. …….............., που εδρεύει……….. με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)………., και κωδικό 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης ………………………………., νομίμως εκπροσωπούμεν… από τ………  δυνάμει του 
………………………………………………. (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)   

 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με 
την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... 
(ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) 
από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»),   

 

έχοντας υπόψη: 

1. την υπ΄ αρ. ..... Διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης για την ανωτέρω εν θέματι 
Σύμβαση Έργου, 
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2. την υπ΄ αρ. … απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ (ως Διενεργούσας Αρχής) με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ……………… και ΑΔΑ ……..), στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης, 
στον Ανάδοχο και την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ (ως Διενεργούσας 
Αρχής) προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…..., 

3. την από ……υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια του 
άρθρου 104  του ν. 4412/2016, 

4. την από …… υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23.8.2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»,  

5. Την από … οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 

6. ότι αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. 42 του ν. 
4412/2016, το σύνολο των εγγράφων που περιγράφονται στον όρο 15.3 της παρούσας, 

6. ότι ο Ανάδοχος προσκόμισε τα υπ’ αρ. …….. ασφαλιστήρια συμβόλαια της ασφαλιστικής εταιρείας 
……., 

7. ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού 
ιδρύματος/χρηματοδοτικού ιδρύματος/ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, 
για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και η υλοποίηση 
του έργου «Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”» (εφεξής: «το Έργο»), σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, καθώς και με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης και του συνόλου των Παραρτημάτων της και του συνόλου 
των εγγράφων της Σύμβασης εν γένει.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
Έργου. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει το σύνολο των μελετών εφαρμογής  που 
είναι συναφείς ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το Έργο, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα 
έγγραφα της Σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση, αναθεώρηση και διατήρηση σε πλήρη ισχύ όλων των αδειών που 
απαιτούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία 
για την εκτέλεση του Έργου. 

1.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, κατά το χρόνο που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση και, εν 
γένει, σύμφωνα με τους όρους αυτής το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης, ολοκληρωμένο και πλήρως 
λειτουργικό, όπως αυτό προσδιορίζεται με ακρίβεια στα έγγραφα της Σύμβασης.  

1.3 Η παρούσα Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο λόγω της 
ανάγκης για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και την ταχύτερη ολοκλήρωση του Έργου.  
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1.5  Ο Ανάδοχος παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και τη Διενεργούσα Αρχή και στα όργανα που αυτή 
θα ορίσει για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διοίκηση του Έργου, πληροφορίες σχετικές με 
την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. 

 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας.  

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς 
όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα 
κυρίως με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 του Αν. 
Υπουργού Οικονομικών - Β' 4498, απόφαση υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 του Διοικητή της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0 και απόφαση υπ’ αριθμ. 
154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - 
ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ).  

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16795: «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε 
Ολόκληρη την Ελλάδα», η οποία περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4883 ΕΞ 2022/13.01.2022 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΖΡ5Η-6ΗΧ) και έχει λάβει κωδικό ΤΑ 5161172.  

Η χρηματοδότηση της παρούσας είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αρ. 
ΣΑΤΑ [ΤΑ091]: Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα (ΑΔΑ: 
ΩΖΡ5Η-6ΗΧ). Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στον 
συνολικό προϋπολογισμό του Έργου ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 2.782.258,06 € ευρώ, ενώ η 
αντίστοιχη συνεισφορά του ΠΔΕ ανέρχεται σε χρηματικό ποσό ίσο με 667.741,94 € ευρώ και αφορά 
στον ΦΠΑ 24%. 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια Σύμβασης - Προθεσμίες – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης  

3.1 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες από την υπογραφή αυτής. Για τις προθεσμίες της σύμβασης εφαρμόζονται οι ειδικότερες περί 
προθεσμιών του Έργου διατάξεις, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά έγγραφα 
της Σύμβασης. 

3.2 Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μόνο υπό τους αναφερόμενους στο άρθρο 147 του 
ν. 4412/2016 όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της 
Σύμβασης. 

3.3 Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί και θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
προς έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του Έργου. 
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3.4 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 
του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των Μερών 

4.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εμπρόθεσμης, πλήρους και έντεχνης 
εκτέλεσης και αποπεράτωσης του ανωτέρω Έργου σύμφωνα με τους όρους α) της παρούσας 
Σύμβασης, β) της Διακήρυξης, γ) των λοιπών εγγράφων της Σύμβασης και ιδίως της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Περιγραφής Υποχρεώσεων και του Τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα  και σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά. Επίσης δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τοπικών και τεχνικών συνθηκών και του 
αντικειμένου του Έργου, το οποίο προσδιορίζεται ακριβέστερα στα έγγραφα της Σύμβασης του 
ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. ……….... Διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ…). 

Επίσης ο Ανάδοχος δηλώνει: (α) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, (β) ότι δεν έχει  υπαχθεί σε διαδικασία 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, (γ) ότι δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, (δ) ότι δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες, (ε) αν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και τηρεί τους όρους αυτής, και 
(στ) ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

4.2 Κατά την εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται άμεσα με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
τους επιβλέποντες και τους βοηθούς αυτών, την Επιτροπή Παραλαβής και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο. 

4.3 Ο Ανάδοχος έχει τις γενικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016, 
όποιες άλλες εν γένει υποχρεώσεις προβλέπονται στο ν. 4412/2016 ή σε οποιεσδήποτε άλλες 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα έγγραφα της 
Σύμβασης. 

4.4 Οι μελέτες, τις οποίες αναλαμβάνει να εκπονήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι άρτιες και να 
οδηγούν στην εκτέλεση άρτιων κατασκευών σύμφωνα με τα έγγραφα της Σύμβασης, την ισχύουσα 
νομοθεσία, καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Αν απαιτηθεί τροποποίηση ή 
επικαιροποίηση των μελετών για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την 
υλοποιήσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

4.5 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των κατά νόμο πιστοποιημένων 
μελετητών, που θα εκπονήσουν και θα υπογράψουν τις μελέτες.  

4.6 Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  

i. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και τις 
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αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους, 

ii. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τον Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την 
Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά καθ’όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα 
ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, 

iii. ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες, 

iv. ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη 
θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
και ιδίως το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του (υπ' αριθμ. 
119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - Β' 4498), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, 

v. ότι λαμβάνει υπόψη του και διασφαλίζει ότι το Έργο συμμορφώνεται με την τεχνική 
καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
(2021/C 58/01) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 852/2020. 

4.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των υποχρεώσεών του σε σχέση 
με το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

4.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία και στα έγγραφα της Σύμβασης 
περί μέτρων ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο. 

4.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες ασφαλίσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στην οικεία νομοθεσία και στα έγγραφα της Σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν 
ήδη προσκομισθεί πριν την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

4.10 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Ημερολόγιο του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 
4412/2016. 

4.11 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 
με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον 
Ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή της στο μέλλον. 

4.12 Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο και πληροφορία που απαιτούνται για 
την εκπόνηση των μελετών και εκτέλεση του Έργου που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση.  
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Άρθρο 4Α 

Υποβαλλόμενες μελέτες – Προσόντα Μελετητή 

4Α.1 Οι υποβαλλόμενες μελέτες (ή οι τυχόν τροποποιήσεις τους) εγκρίνονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή, μόνο εφόσον έχουν εκπονηθεί και υπογραφεί νόμιμα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 
μελετητή για την εκπόνηση των μελετών δημόσιων έργων και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα κατά 
τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή καθώς και σε 
συμφωνία με τους όρους της Διακήρυξης. 

4Α.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης τους μελετητές που 
δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αμέσως την αποχώρηση οποιουδήποτε 
μελετητή από την εκτέλεση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά 
τους λόγους της αποχώρησης και εγκρίνει την αναπλήρωσή του με μελετητή που διαθέτει 
τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. 

4Α.3 Οι μελετητές της μελέτης εφαρμογής έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν την επωνυμία των 
μελετητών που έχουν εκπονήσει τις προμελέτες του Έργου στα σχέδια και τα λοιπά έγγραφα της 
μελέτης τους, καθώς και σε τυχόν δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις τους. 

 

Άρθρο 5 

Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του και την απόφαση 
κατακύρωσης της Σύμβασης ορίζεται στο ποσό τ.. …………..., πλέον ΦΠΑ…..% και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών …………….. ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ………………. ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) …………… ευρώ, 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3(α) του ν. 4412/2016. 

Απολογιστικές Εργασίες με ΓΕ & ΟΕ (Δαπάνες AEKK): …………………….. ευρώ. 

Περαιτερω, προβλεπεται χορηγηση ρητρας προσθετης καταβολης (πριμ) σε ποσοστό 1% επί της αξίας 
της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομενου του Φ.Π.Α., συμφωνα με το αρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το 
αρθρο 16 της Διακηρυξης. 

5.2. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά 
και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στις κρατήσεις αυτές περιλαμβάνονται η κράτηση ύψους 0,1% υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016, η κράτηση 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-
2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και η κράτηση ύψους 
0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 
του ν. 4412/2016. 

Ειδικώς η κράτηση υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 
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5.3 Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις των εγγράφων της Σύμβασης. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ 
(EURO). 

5.4 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. 
καθορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 8.2 της Διακήρυξης.  

5.5  Σε περίπτωση υπεργολαβίας οι πληρωμές θα γίνονται μόνον στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 
25.3 της Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 6 

Παραβίαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες  

6.1 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης εγκεκριμένης 
προθεσμίας ορίζεται στο άρθρο 148 του ν. 4412/2016 και στα έγγραφα της Σύμβασης.  

6.2 Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου. Η κατάπτωση των ποινικών 
ρητρών για υπέρβαση της προθεσμίας δεν ανακαλείται.  

 

 

Άρθρο 7 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Για την έκπτωση του Αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016 και στα 
έγγραφα της Σύμβασης.  

 

Άρθρο 8 

Υπεργολαβία 

8.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

8.2 Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, ενημέρωσε την 
Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 
με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 
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από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

8.3 Για την υπεργολαβία εφαρμόζονται περαιτέρω τα προβλεπόμενα στα άρθρα 131, 165 και 166 
του ν. 4412/2016.  

8.4 Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρας ακεραιότητας και 
δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση 
περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

9.1 Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 
της Διακήρυξης. 

9.2 Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν. 
4412/2016, υπό τις ειδικότερες προβλέψεις τους που αφορούν τις συμβάσεις των έργων του άρθρου 
50 Ν. 4412/2016.9.3 Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο καθορισμού τιμών των νέων εργασιών 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην ΕΣΥ. 

9.4 Ποσοστό τεκμαρτής έκπτωσης ………… σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 5 τελευταίο εδάφιο του ν. 
4412/2016. 

 

Άρθρο 10 

Ανωτέρα Βία 

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 
όπως αυτή ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

10.2 Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου, 
εφόσον ο Ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα 
εμφανιστούν. Επί της αίτησης του Αναδόχου αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή 
του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της 
συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου. 

 

Άρθρο 11 

Παραλαβή του Έργου – Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Για την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 168 επ. του 
ν. 4412/2016 και στις σχετικές διατάξεις των εγγράφων της Σύμβασης. 
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Άρθρο 12 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης – Αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης 

12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016 
όπως ισχύει, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

12.2 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή 
μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 167 
του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

13.1 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης και β) τα Έγγραφα της Σύμβασης.   

Συμπληρωματικά, εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας.  

Επιπλέον για την κατασκευή του Έργου ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισμοί που 
προσδιορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης. 

13.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία 
και/ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της Σύμβασης επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το Έργο 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 25Α της 
Διακήρυξης.  

 

Άρθρο 14 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/679 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)   

14.1 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται και εγγυώνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
2016/679 (ΕΕ) (εφεξής ΓΚΠΔ), τον εθνικό νόμο 4624/2019, καθώς και τις Αποφάσεις, 
Γνωμοδοτήσεις, Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

14.2 Τα Μέρη ενδέχεται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας, να διαβιβάσουν μεταξύ τους 
προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων και στελεχών τους,  εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση 
των όρων της παρούσας Σύμβασης και πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει 
η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έκαστο των μερών 
δεσμεύεται να ενημερώνει τους υπαλλήλους, προστηθέντες, εκπροσώπους, δανείζοντες εμπειρία και 
συνεργάτες του για τη διαβίβαση των στοιχείων τους στο έτερο μέρος και να λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητάς τους. 

14.3 Ειδικότερα, ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή (ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από αυτή ή που ενεργεί βάσει των εντολών της και για λογαριασμό της) των 
προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, προστηθέντων 
εκπροσώπων, δανειζόντων εμπειρία, συνεργατών και υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: 
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(α) Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας Σύμβασης 
και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της Σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 
συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων. 

(γ) Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (ενδεικτικά, συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κα.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους 
σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) 
στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών 
απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία 
επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της Σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης, το δημόσιο συμφέρον, 
ή στατιστικούς σκοπούς. 

(δ) Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των υπαλλήλων, προστηθέντων, εκπροσώπων, 
δανειζόντων εμπειρία, συνεργατών και υπεργολάβων του αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο 
με τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, και μετά τη λήξη της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών 
για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ελέγχους ή ελέγχους χρηματοδοτών ή τους 
προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία ελέγχους, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική 
περίοδο διατήρησης. Μετά το τέλος  της περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται/ 
καταστρέφονται με ασφάλεια. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.  

(ε) Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή/Διενεργούσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα 
προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) 
περιορισμού της επεξεργασίας, (δ) διαγραφής, (ε)εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο και (στ) φορητότητας. Προκειμένου ο Ανάδοχος 
συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, προστηθέντων, εκπροσώπων, δανειζόντων εμπειρία, 
συνεργατών και υπεργολάβων του να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά μπορεί να επικοινωνήσει γραπτώς 
με την Αναθέτουσα Αρχή στο email:……. 

(στ) Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 
του ν. 4624/2019. 

(ζ) Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 
φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4624/2019, εφόσον είναι απαραίτητο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου 
νόμου. 

(η) Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: email: …………………., και τηλ.:………………... 





 

83 
 

14.4 Ειδικότερα ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ και πιο 
συγκεκριμένα, ισχύουν τα παρακάτω: 

(α) Ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο 
βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

(β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

(γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

(δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 28 ΓΚΠΔ για την 
πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, και δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την 
επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας, 

(ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων 
στο κεφάλαιο III ΓΚΠΔ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

(στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

(ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και 
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί 
την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

(η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ενημερώνει δε τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό 
ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, 

(θ) σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά δεδομένα που 
επεξεργάζεται ο εκτελών την επεξεργασία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 ΓΚΠΔ και, πιο 
συγκεκριμένα, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη στιγμή που αποκτά γνώση της παραβίασης. Η εν λόγω 
γνωστοποίηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

(1) περιγραφή της φύσης της παραβίασης (συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, των 
κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων και 
αρχείων δεδομένων)· 

(2) τα στοιχεία του σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

(3) περιγραφή των ενδεχόμενων συνεπειών της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα· 
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(4)  περιγραφή των ληφθέντων ή των προτεινόμενων προς λήψη μέτρων από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και, όπου ενδείκνυται, μέτρων για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. 

Όταν και στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες ταυτόχρονα, 
στην αρχική γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη 
στιγμή, ενώ πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μόλις καταστούν διαθέσιμες. 

14.5 Σε κάθε περίπτωση, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») για ζητήματα που αφορούν την 
επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων (http://www.dpa.gr). 

 

Άρθρο 15 

Λοιποί όροι 

15.1 Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.15.2 Η τυχόν ακυρότητα ενός ή 
περισσοτέρων όρων της Σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση. Αν οποιοσδήποτε όρος 
της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος ολόκληρης της Σύμβασης. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της Σύμβασης κηρυχθεί 
δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον 
αντικαταστήσουν με άλλο όρο ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο σε αυτό του 
αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση κατά τη βούληση των μερών. 

15.3 Τα έγγραφα της Σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το Έργο είναι τα αναφερόμενα στη 
Διακήρυξη.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως 
αναφέρεται στο άρθρο 13 της Διακήρυξης.  

Τα ανωτέρω έγγραφα της Σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την Διενεργούσα Αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Δηλώνω/-ουμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

Σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/-

ουμε να ενεργώ/-ούμε κατ’ αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης αλλά και μετά τη 

λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση 

και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της Σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής 

μου/μας στη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες 

συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί, 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 

προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 

ανταγωνισμού, 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/-ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 

λήξη της Σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν 

τη Σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/-ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 

της Σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 

συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή 

συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε 

τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα, 

5) δεν θα επιχειρήσω/-ουμε  να επηρεάσω/-ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω/-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 
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6) δεν έχω/-ουμε προβεί ούτε θα προβώ/-ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), 

σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω/-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ/-

ούμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως 

στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της Σύμβασης (όπως ενδεικτικά 

στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον 

εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην 

παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

Σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού 

αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/-ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου/μας,  

8) ότι θα δηλώσω/-ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 

αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων μου/μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου/μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου/μας) με μέλη του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της Σύμβασης 

ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την 

εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 

αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των 

παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) Εγώ, ο …………….. , ως υπεργολάβος έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και 

ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που 

περιλαμβάνονται σε αυτή.  

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 
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Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 

επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... 

(ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) 

από τον .........................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ημ/νια Δημιουργίας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
4η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’  
 

 
  Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

  
ΕΡΓΟ: 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.                   
‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

 
αρ. ΣΑΤΑ ΤΑ091 
 

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
(με ΦΠΑ): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(άρθρο 95, παρ. 2γ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
4η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’  

 
 

  Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 
 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.                  
‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

αρ. ΣΑΤΑ ΤΑ091 
 

    

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
(με ΦΠΑ): 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(άρθρο 95, παρ. 2γ ) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

4η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’  

 

 
 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα 
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 

 
Ομάδες 

Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) 

 
Ολογράφως 

 
Αριθμητικώς 

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’ 

  

 
 
 
 

 
Ο Προσφέρων 
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Α/Α 

 
 

Ομάδες Εργασιών 

Δαπάνη 
ομάδας 
εργασιών 
κατά τον 
Προϋπολο
γισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

 
Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ 

 
 

1 

 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ   
Γ.Ν.Θ. ‘’ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’ 

 
 

1.837.106,59 

 
 

% 
 
 

 

 

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 1.837.106,59 Π1:  

 
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 330.679,19   

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 325.167,87   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 
(ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΕΚΚ) 

59.000,00   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 202.757,31   

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
(ΠΡΙΜ) 1% 

27.547,10   

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη (χωρίς Φ.Π.Α.): 

2.782.258,06 Κατά την 
προσφορά 

 

 
 

Ο Προσφέρων 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                                                                                         
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 999122126
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.4ype.gr
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οδός και αριθμός:
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
11, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ταχ. κωδ.: 55134
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103274400
φαξ: 2103274449
Ηλ. ταχ/μείο: tender@hraf.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”»
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του Έργου είναι η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, η αδειοδότηση και η 
υλοποίηση του έργου: «Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», το οποίο 
περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και συγκεκριμένα 
την ανακαίνιση του ορθοπεδικού, παθολογικού και χειρουργικού τμήματος, την 
ανακαίνιση του 4ου ορόφου, των κοιτώνων των ιατρών και διαφόρων κοινοχρήστων 
χώρων, την ανακαίνιση των ΤΕΠ, την μετατροπή των μαγειρείων σε χώρο γραφείων, την 
αντικατάσταση μιας γεννήτριας και τριών ανελκυστήρων και την εφαρμογή της 
εγκεκριμένης από την Π.Υ. μελέτης πυρασφάλειας όσον αφορά την παθητική 
πυροπροστασία και την εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και φωτιστικών 
ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο (κτίριο 1) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:
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Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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