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3Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ  
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   την με συνοπτική  διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» 
Εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 Ευρώ 

πουθαδιεξαχθείσύμφωναμεα)τιςδιατάξειςτουν.4412/2016(Α’147)καιβ)τουςόρουςτηςπαρούσαςκαι 
καλεί 

τουςενδιαφερόμενουςοικονομικούςφορείςναυποβάλουνπροσφοράγιατηνανάδειξηαναδόχουκατασκευήςτ
ουως άνω έργου. 

 
 
 
 

1 Συμπληρώνονταιταστοιχείατηςαναθέτουσαςαρχής. 
2 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ 

ήκωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενωνέργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος τουΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο 
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο τοδημοπρατούμενοέργο. 

3 Συμπληρώνεταιηεπωνυμίατηςαναθέτουσαςαρχής. 
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Άρθρο1ΚύριοςτουΈργου –ΑναθέτουσαΑρχή4-Στοιχείαεπικοινωνίας5 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Οδός  : ………………………. Ταχ.Κωδ. : 33053 ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τηλ. : 22663 50114 Telefax : 22660 22390 E-mail : lidoriki@otenet.gr Πληροφορίες:  : Τραχανάς Κων/νος. 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου:ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δωρίδος και κατά περίπτωση η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Αυτ/λες Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά περίπτωση. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι  (έδρα του Αυτ/λους Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)  την25Η /5/2021 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. 

 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσηςτουέργου,υποχρεούνταιναδηλώσουνάμεσατανέατουςστοιχείαστουςπροσφέροντεςήστονανάδοχ
ο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν,συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίαςσύναψης ήεκτέλεσης του έργου, υποχρεούνταινα δηλώσουν άμεσα,στους προσφέροντεςή 
στον ανάδοχο 
ταστοιχείατωνυπηρεσιώνήαποφαινόμενωνοργάνων,ταοποίακατάτοννόμοαποτελούνκαθολικόδιάδοχοτων
ενλόγωοργάνωνπουυπεισέρχονταισταδικαιώματακαιυποχρεώσειςτους. 

 
 
 
 
 
 

4 ήΑναθέτωνΦορέας.Νααντικατασταθείσεόλατασημείατηςπροκήρυξηςεφόσοναντίαναθέτουσαςαρχήςείναιαναθέτω
νφορέαςτουΒιβλίουΙΙκαιεφόσονοφορέαςπροσαρμόσειανάλογατιςαναφορέςσταάρθρατουνόμου 

 
5  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, 

θαπρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
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αποσφράγισητωνπροσφορώντωνυποψηφίων,για τηναποφυγήτυχόνσύγχυσης. 
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Άρθρο2:Παραλαβήεγγράφωνσύμβασηςκαιτευχών 
 

2.1.Ταέγγραφατηςσύμβασηςκατάτηνέννοιατηςπεριπτ.14τηςπαρ.1τουάρθρου2τουν.4412/2016γιατονπαρό
ντα διαγωνισμό είναιταακόλουθα: 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ,β)ηπαρούσα διακήρυξη, 
γ)τοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)6τουάρθρου79παρ.4τουν.4412/2016(ΦΕΚΒ/3698/16
-11-2016), 
δ) το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς,ε) ο προϋπολογισμός 
δημοπράτησης,ζ)τοτιμολόγιοδημοπρ
άτησης, 
η) η ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων,θ) η τεχνική 
συγγραφή 
υποχρεώσεωνι)τοτεύχοςτεχνικήςπερι
γραφής, 
ια)ητεχνικήμελέτη, 
ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσααρχήεπί όλωντωνανωτέρω ιγ)Ημεαριθ.πρωτ.44180/10-06-2019ΑπόφασητουΥπουργού 
2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
πουανέρχεται σε μηδέν (0) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του 
τηναναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
σταγραφείατηςαναθέτουσαςαρχήςκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες.Μπορούνεπίσηςναλάβουναντίγραφα
αυτώνμεδαπάνεςκαιφροντίδατους.Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναπαραλάβουνταπαραπάνωστοιχείακαιταχ
υδρομικά,εφόσονταζητήσουνέγκαιρακαιεμβάσουν,κατόπινσυνεννόησηςμετηναναθέτουσααρχή,πέραντης
αναφερομένηςστοπρώτοεδάφιοδαπάνηςκαιτηδαπάνητηςταχυδρομικήςαποστολήςτους.Ηαναθέτουσααρχή
αποστέλλειταζητηθένταστοιχείαμέσωτωνΕλληνικώνΤαχυδρομείωνήιδιωτικώνεταιρειώνμεταφοράςαλληλο
γραφίαςκαιχωρίςναφέρειευθύνηγιατηνέγκαιρη άφιξητουςστονενδιαφερόμενο78. 

 
 
 

6  Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
 ESPDint(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης τουΤυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση 
στη 
ΔιαδικτυακήΠύλητουΕΣΗΔΗΣwww.promitheus.gov.gr.Επισημαίνεταιότιηχρήσητηςωςάνωυπηρεσίαςγιατησύνταξη
τουΤΕΥΔείναιπροαιρετικήγιατιςαναθέτουσεςαρχέςκαιτουςοικονομικούςφορείς,καθώςεξακολουθούνναεχουντηδυ
νατότηταναδιαμορφώσουντο.docαρχείοπουείναιδιαθέσιμοστηνιστοσελίδατηςΑρχήςστηδιαδρομήhttp://www.ea
adhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

7Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση 
τωνενδιαφερομένωνστησυγγραφήυποχρεώσεωνκαισταλοιπάέγγραφατηςσύμβασης,θαπρέπειναπροσδιορίζεται 
στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω 





8  

τεκμηρίωση.Στηνπερίπτωσηαυτήδενυπάρχειπρόβλεψηγιαδαπάνηαναπαραγωγήςτωντευχώντουδιαγωνισμού. 
8Ότανηαναθέτουσααρχήπροτίθεταιναεφαρμόσειτηνπαρ.2τουάρθρου21τουν.4412/2016,αναφέρονται,στο παρόν 

άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, 
ταοποίααπαιτούνται, καιτοντρόπομε τονοποίο είναιδυνατή ηπρόσβαση στασχετικάέγγραφα.Ενδεικτικά, λ.χ.,η 
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Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενοτηςσύμβασης,ταπαραρτήματάτουςκαιτοέντυποοικονομικήςπροσφοράς,στηνιστοσελίδατηςΥπ
ηρεσίαςhttp://www.dorida.gr/.Γιαναυποβάλλουνόμωςπροσφοράοιενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να 
προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από 
ταγραφείατηςαναθέτουσαςαρχής,υπεύθυνοςκοςΤραχανάς Κων/νος τηλ.: 2266350114. 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20η/5/20219η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τουςπροσφέροντεςπουσυμμετέχουνστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασηςσυμπληρωματικέςπληροφορίεςσχετι
κάμετιςπροδιαγραφέςκαιοποιαδήποτεσχετικάδικαιολογητικά,τοαργότεροστις21/5/202110 

 
 

Άρθρο3Υποβολήφακέλουπροσφοράς 
 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσήτους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) μεκατάθεσήτουςστοπρωτόκολλοτηςαναθέτουσαςαρχής(ΤαχυδρομικήδιεύθυνσηΛιδωρίκι 33053). Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοιπροσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής πουδιεξάγει τον διαγωνισμό, 
τοαργότερομέχρι τηνημερομηνίακαι ώρατουδιαγωνισμού, όπως ορίζονταιστο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένουτωνπροσφορώνπουαποστέλλονταιταχυδρομικάούτεγιακαθυστερήσειςστηνάφιξήτους.Δενθα
παραληφθούνφάκελοιήάλλαέγγραφααπόοποιοδήποτεταχυδρομικόκατάστημα,ακόμακιανηαναθέτουσααρ
χήειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
νααναγράφονταιευκρινώςταακόλουθα: 

ΠροςτονΠρόεδροτηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμούΠ
ροσφορά 

του….. «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» 
με αναθέτουσα αρχή ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 25η/5/2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 
10.00 π.μ.11 

Οκυρίωςφάκελοςτηςπροσφοράςσυνοδεύεταιαπόαίτησηυποβολήςπροσφοράςστοδιαγωνισμό,ηοποία  
αναγράφει  το  διαγωνισμό  τονοποίο  αφορά,   ταστοιχείαταυτότητας   του  προσφέροντος 

 

 
 

αναθέτουσααρχή 
θαμπορούσενααναφέρειότι:“Οοικονομικόςφορέαςαναλαμβάνειτηνυποχρέωσηνατηρήσειεμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
καιδιεθνούςΤύπου),χωρίςτηνπροηγούμενηέγγραφησυγκατάθεσητηςΑναθέτουσαςΑρχής,ταανωτέρωέγγραφα 
..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεωναυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιούν κατάτην ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των 
εγγράφων της σύμβασης,υποβάλλειυπεύθυνηδήλωσητουν.1599/1986μετηνοποίαδηλώνειταανωτέρω”. 
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ΣυμπληρώνεταιαπότηνΑναθέτουσαΑρχήμεσαφήνειασυγκεκριμένηημερομηνία(“εγκαίρως,ήτοιωςτην...),προςαποφ
υγή οιασδήποτε σύγχυσηςκαιαμφιβολίας. 

10Συμπληρώνεταιημέραπουκαθορίζειηαναθέτουσααρχήκατάτρόποώστεόλοιοιενδιαφερόμενοιοικονομικοίφορείςναμ
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πορούννα λάβουνγνώσηόλωντωναναγκαίωνπληροφοριώνγιατηνκατάρτισητωνπροσφορών. 
11Σύμφωναμετοάρθρο18τηςπαρούσας. 





11  

 
 
 

(μεμονωμένουή
 ένωσης),δηλαδήεπωνυμία(ήονοματεπώνυμοφυσικούπροσώπου),απαραίτηταστοιχεία
επικοινωνίας(ταχυδρομικήδιεύθυνση,αριθμότηλεφώνου, fax,e-mail). 

 

3.3. Μετηνπροσφοράυποβάλλονταιταακόλουθα: 
α)ένας(υπο)φάκελος,μετηνένδειξη«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής»κατάταοριζόμεναστοάρθρο24.2και 
β)ένας(υπο)φάκελος,με τηνένδειξη«ΟικονομικήΠροσφορά»,οοποίοςπεριέχειτα 
οικονομικάστοιχείατηςπροσφοράς,κατάταοριζόμεναστοάρθρο24.3της παρούσας . 
Οιδύοωςάνωξεχωριστοίσφραγισμένοιφάκελοιφέρουνεπίσηςτιςενδείξειςτουκυρίωςφακέλουτηςπαρ.2. 
3.4. Προσφορέςπουπεριέρχονταιστηναναθέτουσααρχήμεοποιοδήποτετρόποπριναπότηνημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στηνΕπιτροπήΔιαγωνισμούκατάταοριζόμεναστοάρθρο4.1της παρούσας. 
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,12 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στοπρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα )που περιήλθε η προσφορά 
στηνκατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 
στοπρωτόκολλο τηςαναθέτουσας αρχής)καιτιςαπορρίπτει ωςμηκανονικές.. 
3.6. Οιπροσφορέςυπογράφονταικαιμονογράφονταιανάφύλλοαπότονοικονομικόφορέαή,σεπερίπτωσηνομ
ικώνπροσώπων,απότονόμιμοεκπρόσωποαυτών. 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτάείτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσονσυνυποβάλλεταιυπεύθυνηδήλωση,στηνοποίαβεβαιώνεταιηακρίβειάτουςκαιηοποίαφέρειυπογραφ
ή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά την 
ημερομηνίαδημοσίευσηςτης προκήρυξης της σύμβασηςστοΚΗΜΔΗΣ)13. 3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,είτεαπόόλουςτουςοικονομικούςφορείςπουαποτελούντηνένωση,είτεαπόεκπρόσωπότουςνομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και τοείδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλουςτης ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής1. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεταιστοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)τουάρθρου79παρ.2ν4412/2016   
Άρθρο4:Διαδικασίααποσφράγισηςκαιαξιολόγησηςτωνπροσφορών/Κατακύρωση/Σύναψησύμβασης- 
Ενστάσεις 

 
4.1 Αποσφράγιση/Αξιολόγηση/Έγκρισηπρακτικού 
α)ΗέναρξηυποβολήςτωνπροσφορώνπουκατατίθενταικατάτηνκαταληκτικήημερομηνίαστηνΕπιτροπή 

 
 
 
 

12Σκόπιμοείναιηεπιστρoφήτηςσφραγισμένηςπροσφοράςναλάβειχώραμετάτηναπόφασηέγκρισηςτουπρακτικού του 
άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωναμε τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην 
ΕπιτροπήΔιαγωνισμού. 

13 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 
καιτροποποιήθηκεαπό τοάρθρο56 παρ.4του ν.4609/2019 
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Διαγωνισμού14, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 
ώραλήξηςτης προθεσμίαςτουάρθρου18της παρούσας. 
ΟΠρόεδροςτηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμούεπικοινωνείενσυνεχείααμέσωςμετοπρωτόκολλοτηςαναθέτουσας 
αρχής   για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3της παρούσας 
(σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρακαι ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο)και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει 
τιςπροσφορέςγιανατηρηθείηυπόλοιπηδιαδικασίατουδιαγωνισμού. 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικότης Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονταιη σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία τουοικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 15 και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι 
οι 
φάκελοιαριθμούνταιμετοναύξοντααριθμόκατάθεσήςτους,όπωςκαταχωρίσθηκανστοπρακτικόκαιμονογράφ
ονταιαπότονΠρόεδρο καιταμέλητηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού. 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 
τωνδικαιολογητικώνσυμμετοχήςτουάρθρου24.2,ακολουθείηαποσφράγισητωνοικονομικώνπροσφορών,ημ
ονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των 
επίμέρουςστοιχείωντους,ταοποίαεπίσηςκαταχωρίζονταιστοίδιοωςάνω πρακτικό. 
δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφήςτωνεπιμέρουςποσοστώνέκπτωσηςκαιτηςομαλήςμεταξύτουςσχέσης. 
Για την εφαρμογή τουελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 
μέσηέκπτωσηπροσφοράς(Εμ),σύμφωναμεταοριζόμενασταάρθρα95και98 τουν.4412/2016. 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά 
τησειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη 
τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμούκαιαποτελεί μέροςτουπρακτικού της. 
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 
τηςπαρούσαςτηνίδιαημέρακατά τησειράτηςμειοδοσίας,αρχίζονταςαπότονπρώτομειοδότη.Αν 
ηολοκλήρωσητουελέγχουαυτούδενείναιδυνατήτηνίδιαμέρα,λόγωτουμεγάλουαριθμούτωνπροσφορών 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή ηδιαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες16εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για τηναναβολή της σε 
ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται μετοιχοκόλληση στον 
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσαςαρχής, εφόσον 
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της 
ορθήςσυμπλήρωσηςκαιυποβολής τους. 

 
 
 
 

14Επισημαίνεταιότι,ωςπροςτιςπροθεσμίεςγιατηνολοκλήρωσητωνενεργειώντηςΕπιτροπήςΔιενέργειαςΔιαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.28τουν. 
4605/19και τροποποιήθηκεμε τοαρ. 56παρ. 7του ν.4609/2019 

15Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο ΜέροςΙΙ 
: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : 
ΚριτήριαΕπιλογής(Α'Καταλληλότητα)  τουΤυποποιημένουΕντύπουΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ). 

16Πρβάρθρο221Απαρ.1περ.βτουν.4412/2016όπωςπροστέθηκεμετηνπαρ.28τουάρθρου43τουν. 
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4605/2019καιτροποποιήθηκεμετοαρ.56παρ.7τουν.4609/2019 
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στ)ΗΕπιτροπήΔιαγωνισμούολοκληρώνειτησύνταξηκαιέκδοσητουσχετικούπρακτικούμετοαποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τηματαίωση),και 
τουποβάλλειστηναναθέτουσα αρχήηοποίατο εγκρίνει17. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 
επίαποδείξει.Κατάτηςαπόφασηςαυτήςχωρείένστασηκατάταοριζόμεναστηνπαράγραφο4.3τηςπαρούσης. 
η)Επισημαίνεταιότισεπερίπτωσηπουοιπροσφορέςέχουντηνίδιαακριβώςτιμή(ισότιμες),ηαναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων πουυπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 
τωνοικονομικώνφορέωνπουυπέβαλαντις ισότιμεςπροσφορές. 

 

4.2 Πρόσκλησηυποβολήςδικαιολογητικώνπροσωρινούαναδόχου-Κατακύρωση–
Πρόσκλησηγιαυπογραφήσύμβασης 

 

α)Μετάτηναξιολόγησητωνπροσφορών,ηαναθέτουσααρχήειδοποιείεγγράφωςτονπροσφέροντα,στονοποίο
πρόκειταιναγίνειηκατακύρωση(«προσωρινόανάδοχο»),ναυποβάλειεντόςπροθεσμίας,δέκα 
(10) ημερών,18 τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και 
τααποδεικτικάέγγραφανομιμοποίησης19.Ταδικαιολογητικάπροσκομίζονταιστοπρωτόκολλοτηςαναθέτουσα
ςαρχήςσεσφραγισμένοφάκελο,οοποίοςπαραδίδεταιστηνΕπιτροπήΔιαγωνισμού. 
Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά πουυποβλήθηκαν και 
οπροσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την 
ΕπιτροπήΔιαγωνισμούγιατηνπαράτασητηςπροθεσμίαςυποβολής,τοοποίοσυνοδεύεταιμεαποδεικτικάέγγρα
φααπό τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχήπαρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 
τωνδικαιολογητικώναπότιςαρμόδιεςαρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσααρχή τυχόν ζητήσει την 
προσκόμισηδικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης,κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμένων τωναρχώντης ίσης μεταχείρισηςκαιτηςδιαφάνειας20. 
Ανκατάτονέλεγχοτωνπαραπάνωδικαιολογητικώνδιαπιστωθείότι: 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή 
ήανακριβή,ή i) ανδενυποβληθούνστοπροκαθορισμένοχρονικόδιάστηματααπαιτούμεναπρωτότυπαή 

 
 

 
 

17Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί 
απότουςοικονομικούςφορείςναεξηγήσουντηντιμήήτοκόστοςπουπροτείνουνστηνπροσφοράτους,εντόςαποκλειστική
ς προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στηνπερίπτωσηαυτή εφαρμόζονται ταάρθρα88και89 τουν.4412/2016. 

18Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. α του 
ν.4605/19. 

19 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 
(Α171). 

20Πρβλ.άρθρο103παρ.2του ν.4412/2016,όπωςαντικαταστάθηκεμετοάρθρο43παρ.12περ.βτουν.4605/19 
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αντίγραφα,τωνπαραπάνωδικαιολογητικών,ή ii) αναπόταδικαιολογητικάπουπροσκομίσθηκαννομίμωςκαιεμπροθέσμως,δεναποδεικνύονταιοιόροικ
αιοιπροϋποθέσειςσυμμετοχήςσύμφωναμεταάρθρα21,22και23τηςπαρούσας,21 iii) ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλετηναμέσωςεπόμενηπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράτηρουμένηςτηςαν
ωτέρωδιαδικασίας, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
πουυπέβαλετηναμέσωςεπόμενηπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράβάσειτηςτιμής. 
Ανκανέναςαπότουςπροσφέροντεςδενυπέβαλεαληθήήακριβήδήλωση,ήανκανέναςαπότουςπροσφέροντες 
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας απότους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασίαανάθεσηςματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
τηνΕπιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμεναστην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου22 και τη διαβίβασή του στην αναθέτουσα αρχή για τη 
λήψηαπόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τον αποκλεισμό προσωρινού αναδόχου, 
είτεγιατηματαίωσητης διαδικασίας. 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
τωνάρθρων105 και106 τουν.4412/2016. 
Ηαναθέτουσααρχήκοινοποιείαμέσωςτηναπόφασηκατακύρωσης,μαζίμεαντίγραφοόλωντωνπρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχειαποκλεισθείοριστικά23εκτόςαπότονπροσωρινόανάδοχομεκάθεπρόσφοροτρόπο,όπωςμετηλεομοιοτυπί
α,ηλεκτρονικόταχυδρομείο,επίαποδείξει.Όσοιυπέβαλανπαραδεκτέςπροσφορέςλαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Δ/σας Υπηρεσίαςστο Δημοτικό Κατάστημα 
Λιδωρικίου εντόςπέντε (5)εργάσιμων ημερών 
απότηνημέραπουκοινοποιήθηκεσεαυτούςεπίαποδείξειηαπόφασηκατακύρωσης.24 
γ) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινόανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης 
τηςένστασηςτουάρθρου127καισεπερίπτωσηάσκησης,ηέκδοσηαπόφασηςεπίαυτήςήηπάροδοςάπρακτηςτης
προθεσμίαςτουπρώτου εδαφίουτηςπαραγράφου2του άρθρου127. 
Εν συνεχεία κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο25. Με την ίδια 
απόφασηκαλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 
συμφωνητικού,θέτοντάςτου ηαναθέτουσα αρχήπροθεσμίαπουδενμπορείνα υπερβαίνειτιςείκοσι 
(20)ημέρες από την 

 
 
 

21Μετηνεπιφύλαξητωνπαρ.7και8τουάρθρου78τουν.4412/2016(λήψηεπανορθωτικώνμέσων). 
22Πρβλ.άρθρο103παρ.6του ν.4412/2016,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο43παρ.12περ.γτουν.4605/19 
23Πρβλ.άρθρο105παρ.2τουν.4412/2016,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο43παρ.13περ.βτουν.4605/19 
24Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας 

αρχής),καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να 
λαμβάνουνγνώσητωνδικαιολογητικώνκατακύρωσηςπουκατατέθηκαν,δηλ.εντός...εργάσιμωνημερώναπότηνημερο
μηνίαπουκοινοποιήθηκεσεαυτούς,επί αποδείξει,η απόφασηκατακύρωσης. 

25Ηαπόφασηκατακύρωσηςκοινοποιείταιστονπροσωρινόανάδοχομετάτηνολοκλήρωσητουελέγχουτωνδικαιολογητικώ
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ν του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας και την 
άπρακτηπάροδοτηςπροθεσμίαςάσκησηςένστασης 
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κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 
εγγυητικήεπιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασηςκατακύρωσης,σύμφωναμεοριζόμεναστηνπαρ.3του άρθρου105 τουν.4412/2016. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στηνειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.α της 
παρούσαςγια τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψηπροσφορά26. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, ηδιαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 τουν.4412/2016. 
4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
τηςείναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικόφορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμίαπου εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣμέχριτηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενακαι στο άρθρο 221, ύστερααπό γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού 
Συμβουλίουγιαενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της ένστασης ηοποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 
μετά τηνάπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη τηςένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης 
κατάτηςδιακήρυξηςήτηςπρόσκλησηςηαναθέτουσααρχήαποφασίζεισεκάθεπερίπτωσηπριντηνκαταληκτικήη
μερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών. 
Γιατοπαραδεκτότηςάσκησηςένστασης,απαιτείται,μετηνκατάθεσητηςένστασης,ηκαταβολήπαραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, 
σύμφωναμετοάρθρο127τουν.4412/2016.Τοπαράβολοαυτόαποτελείδημόσιοέσοδο.Τοπαράβολοεπιστρέφε
ται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικόόργανο. 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και η 
άσκησήτης κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 
πρόοδο τηςδιαγωνιστικήςδιαδικασίας. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ήτης παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενηςπαραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας τηςαναθέτουσας αρχής, κατά τα 
οριζόμεναστοπ.δ.18/1989 (Α΄8). 
Η άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποτελεί προϋπόθεση για 
τηνάσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 
χωρείκαμίαάλλητυχόνπροβλεπόμενηαπόγενικήδιάταξηενδικοφανήςπροσφυγήήειδικήπροσφυγήνομιμότη
τας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα 
μεταοριζόμεναστο δεύτεροεδάφιοτηςπαρ.1τουάρθρου36 τουπ.δ.18/1989 (Α΄8). 

 
 

 
 

26Πρβλ.άρθρο105παρ.5του ν.4412/2016,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο43παρ.13περ.δτουν.4605/19 
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Άρθρο5:Έγγραφατηςσύμβασηςκατάτοστάδιοτηςεκτέλεσης – Σειράισχύος 
 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του 
ν.4412/2016. 
Ταέγγραφα της σύμβασηςμε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 
Σεπερίπτωσηασυμφωνίαςτωνπεριεχομένωνσεαυτάόρων,ησειράισχύοςκαθορίζεταιωςκατωτέρω. 

 

1. Τοσυμφωνητικό. 
2. ΗπαρούσαΔιακήρυξη. 
3. ΗΟικονομικήΠροσφορά. 
4. ΤοΤιμολόγιοΔημοπράτησης 
5. ΗΕιδικήΣυγγραφήΥποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.). 
6. ΗΤεχνικήΣυγγραφήΥποχρεώσεων(Τ.Σ.Υ)μετιςΤεχνικέςΠροδιαγραφέςκαιταΠαραρτήματατους, 
7. ΗΤεχνικήΠεριγραφή(Τ.Π.). 
8. ΟΠροϋπολογισμόςΔημοπράτησης. 
9. Οιεγκεκριμένεςμελέτεςτουέργου. 
10. ΤοεγκεκριμένοΧρονοδιάγραμμακατασκευήςτουέργου. 

 
Άρθρο6:Γλώσσαδιαδικασίας 

 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 
καισεάλλεςγλώσσες,συνολικάήμερικά.Σεπερίπτωσηασυμφωνίαςμεταξύτωντμημάτωντωνεγγράφωντηςσύμ
βασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσειςυποβάλλονταιστηνελληνική γλώσσα. 
6.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφασυντάσσονταιστηνελληνικήγλώσσαήσυνοδεύονταιαπόεπίσημημετάφρασήτουςστηνελληνικήγλώ
σσα. 
6.3ΣτααλλοδαπάδημόσιαέγγραφακαιδικαιολογητικάεφαρμόζεταιηΣυνθήκητηςΧάγηςτης5.10.1961,πουκυρ
ώθηκεμε το ν.1497/1984(Α'188). 
Ειδικάτααλλοδαπάιδιωτικάέγγραφασυνοδεύονταιαπόμετάφρασήτουςστηνελληνικήγλώσσαεπικυρωμένη 
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωποκατάνόμοαρμόδιοτηςχώραςστηνοποίαέχεισυνταχθείέγγραφο27.Επίσης,γίνονταιυποχρεωτικάαπο
δεκτάευκρινήφωτοαντίγραφαεγγράφωνπουέχουνεκδοθείαπόαλλοδαπέςαρχέςκαιέχουνεπικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του 
ν.2690/1999“ΚώδικαςΔιοικητικήςΔιαδικασίας”,αντικαταστάθηκεωςάνωμετοάρθρο1παρ.2τουν.4250/2014. 
6.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενομπορούνναυποβάλλονταισεάλληγλώσσα,χωρίςνασυνοδεύονταιαπόμετάφρασηστηνελληνική 

 
 

 
 

27 Πρβλ.άρθρο80παρ.10ν.4412/2016,όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο107περ.14τουν.4497/2017 (Α171). 
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6.5. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονταιυποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία 
τωναλλοδαπώνυπαλλήλωντουμετηναναθέτουσααρχή,μετονορισμόκαιτηνπαρουσίαδιερμηνέων. 

 
 

Άρθρο7:Εφαρμοστέανομοθεσία 
 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 
οιδιατάξειςτωνπαρακάτωνομοθετημάτων: 
- τουν.4472/2017(Α΄74)καιιδίωςτωνάρθρων118και119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στιςΟδηγίες201/24/Εκαι2014/25/ΕΕ)»(Α’147),όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει. 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακώνπαρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012)στοελληνικόδίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του 
ν.3614/2007(Α’267)«Διαχείριση,έλεγχοςκαιεφαρμογήαναπτυξιακώνπαρεμβάσεωνγιατηνπρογραμ
ματική περίοδο 2007 -2013»,και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
καιεφαρμογήαναπτυξιακώνπαρεμβάσεωνγιατηνπρογραμματικήπερίοδο2007-2013»,28 

- τουν.4278/2014(Α΄157)καιειδικότερατοάρθρο59«Άρσηπεριορισμώνσυμμετοχήςεργοληπτικώνεπιχ
ειρήσεωνσε δημόσιαέργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
τηςΟδηγίας2011/85/ΕΕ)– δημόσιο λογιστικό καιάλλεςδιατάξεις»,όπωςισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπωνκαι Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπέςρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) 
«Κύρωση τουΚώδικαΝόμωνγια το ΕλεγκτικόΣυνέδριο», 

- τουν.4129/2013(Α’52)«ΚύρωσητουΚώδικαΝόμωνγιατοΕλεγκτικόΣυνέδριο»,(εφόσοναπαιτείται) 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

καιορισμόςτωνμελώντουςμε κλήρωση»,29 
- τουν.4013/2011(Α’204)«ΣύστασηενιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεωνκαιΚεντρικούΗλε

κτρονικούΜητρώου ΔημοσίωνΣυμβάσεων…», 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακόκαιτοπικόΤύποκαιάλλεςδιατάξεις», 
- τουν.3469/2006(Α’131)“ΕθνικόΤυπογραφείο,ΕφημερίςτηςΚυβερνήσεωςκαιλοιπέςδιατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπωςισχύει, 
- τουπ.δ28/2015(Α'34)“Κωδικοποίησηδιατάξεωνγιατηνπρόσβασησεδημόσιαέγγραφακαι 

 
 
 

28ΤίθεταιμόνοεφόσονπρόκειταιγιασυγχρηματοδοτούμενοέργοαπόπόρουςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης. 
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29Τίθεταιμόνοεφόσονεπιλεγείηδιενέργειακλήρωσηςγιατησυγκρότησησυλλογικώνοργάνων. 
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στοιχεία”, 
- -Τηςμεαριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/29-12-2017ΑπόφασηςτουΥπουργούΥποδομώνκαιΜεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιώνσύναψηςδημοσίωνσυμβάσεωνέργων,μελετώνκαιπαροχήςτεχνικώνκαιλοιπώνσυναφώ
νεπιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841),όπωςτροποποιήθηκεμετηνόμοιααπόφασηΥΑΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466/2-5-2018(Β1511). 

- - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότησηκαι ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικώνμέτρωνοικονομικώνφορέωνπροςαπόδειξητηςαξιοπιστίαςτους»(ΥΟΔΔ279),όπωςτρ
οποποιήθηκεμετηνόμοιααπόφαση77868-18/07/2018 (ΥΟΔΔ441). 

- τηςμεαρ.57654/2017ΥπουργικήςΑπόφασης(Β’1781)«Ρύθμισηειδικότερωνθεμάτωνλειτουργίαςκαιδ
ιαχείρισηςτουΚεντρικούΗλεκτρονικούΜητρώουΔημοσίωνΣυμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)τουΥπουργείουΟικ
ονομίας καιΑνάπτυξης», 

- τουπ.δ80/2016“Ανάληψηυποχρεώσεωναπότουςδιατάκτες”(Α΄145).30 

 
7.2 Οιδιατάξειςτουν.2859/2000(Α’248)«ΚύρωσηΚώδικαΦόρουΠροστιθέμενηςΑξίας». 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις31, καθώς και 
λοιπέςδιατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
τηςπαρούσαςκαθώςκαιτοσύνολοτωνδιατάξεωντουασφαλιστικού,εργατικού,περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
καιερμηνευτικήεγκύκλιοςπουδιέπειτηνανάθεσηκαιεκτέλεσητουέργουτηςπαρούσαςσύμβασης, 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές 
άρθρωντηςδιακήρυξης(πέραντωνόσωνήδηπροβλέπονταιρητώςστοκείμενοτηςπρότυπηςδιακήρ
υξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτασυμβατέςμε τηνισχύουσακάθεφορά νομοθεσία. 

7.4 Προσθήκεςκαιενγένειπροσαρμογέςάρθρωντηςδιακήρυξης(πέραντωνόσωνήδηπροβλέπονται 
ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και 
ναπεριλαμβάνονται,μόνοεφόσονείναιαπόλυτασυμβατέςμετηνισχύουσακάθεφοράνομοθεσία. 

7.5  
 

Άρθρο8:ΧρηματοδότησητουΈργου,Φόροι,Δασμοί,κ.λ.π.-ΠληρωμήΑναδόχου 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Η δαπάνη θαβαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ30-7323.003 του 
προϋπολογισμού του ΔήμουΔωρίδοςτουέτους2021μετίτλοΚΑΕ«Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας 
Λιδωρικίου ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ»32 

  
 
 
 
 

30Από1-1-2017τίθεταισεισχύτοπ.δ80/2016(Α'145),τοοποίομετοάρθρο13καταργείτοπ.δ113/2010. 
31Νόμοι,ΠΔκαιυπουργικέςαποφάσειςπουεκδίδονταιμετάτηνέναρξητηςδιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμβασηςσύμφωναμετοάρθρ

ο120τουν.4412/2016,δεναποτελούνμέροςτουεφαρμοστέουθεσμικούπλαισίουτης. 
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Τοέργουπόκειταιστιςκρατήσεις33πουπροβλέπονταιγιαταέργααυτά,περιλαμβανομένηςτηςκράτη
σηςύψους0,07%υπέρτωνλειτουργικώναναγκώντηςΕνιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσε
ων,σύμφωναμετοάρθρο4παρ3ν.4013/201134τηςκράτησηςύψους0,06%υπέρτωνλειτουργικώναν
αγκώντηςΑρχήςΕξέτασηςΠροδικαστικών Προσφυγών,σύμφωνα με τοάρθρο 350παρ. 3του ν. 
4412/2016,τηςκράτησης6%0,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου53παρ.7περ.θ'τουν.4412/2016
και τηςυπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017απόφασης 
τουΥπουργούΥποδομώνκαιΜεταφορών(Β'2235)καθώςκαιτηςκράτησης2,5%0υπέρτωνμηχανικώνΤεχνολογικήςΕκπαίδευσης(ΤΕ)τηςΠΟΜΗΤΕΔΥτακτικώνυπαλλήλων(μόνιμωνήαορίστουχρονου)πουαπασχολουνταιστοΔημοσιο,ΝΠΔΔ,καιστουςΟΤΑΑ΄καιΒ΄βαθμου,πουβαρυνεικάθελογαριασμόπληρωμήςέργουσύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου14τουΝ.4612/2019(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.3290/14.06.2019). 

8.1. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. τουΑναδόχουκαι οι 
επιβαρύνσειςαπόφόρους,δασμούςκ.λ.π.καθορίζονταιστοαντίστοιχοάρθροτηςΕ.Σ.Υ.ΟΦ.Π.Α.βαρ
ύνειτονΚύριοτουΈργου. 

8.2. Οι πληρωμέςθα γίνονται σύμφωνα με τοάρθρο 152τουν. 4412/2016και 
τοαντίστοιχοάρθροτηςΕ.Σ.Υ.ΗπληρωμήτουεργολαβικούτιμήματοςθαγίνεταισεEURO. 

 
Άρθρο9:Συμπλήρωση–αποσαφήνισηπληροφοριώνκαιδικαιολογητικών 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουντα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους 
προσφοράς,μέσασεεύλογηπροθεσμία,ηοποίαδενμπορείναείναιμικρότερηαπόεπτά(7)ημέρεςαπότηνημερο
μηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103του 
ν.4412/2016.σύμφωναμεταειδικότεραοριζόμεναστιςδιατάξειςτωνάρθρων102και103τουν.4412/2016. 

 
Άρθρο10:Απόφασηανάληψηςυποχρέωσης-Έγκρισηδέσμευσηςπίστωσης 

 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.3164/5-4-2021(ΑΔΑ:6Ξ4ΙΩ9Ζ-ΕΡΞ)για 
την ανάληψηυποχρέωσης/έγκρισηδέσμευσηςπίστωσηςγιατοοικονομικόέτος2021καιμεαρ.393/5-4-
2021καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. και με αριθμ. 3080/1-4-
2021(ΑΔΑ:6ΘΓΣΩ9Ζ-2ΓΖ) απόφαση Δημάρχου περί Έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης (συμπληρώνεται και 
ο αριθμός τηςαπόφασης έγκρισης τηςπολυετούς ανάληψης σεπερίπτωσηπουηδαπάνηεκτείνεταισε 
περισσότερα του 

 
 

 
 
 

32  Όταν  πρόκειται  για  συγχρηματοδοτούμενο  από  την    Ε.Ε.    έργο,   τούτο    να   αναγράφεται   στηΔιακήρυξη και 
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιοτου οποίου 
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της 
δαπάνηςτουέργουαπόεθνικούςκαιενωσιακούςπόρους(μεαναφοράστοδιαρθρωτικόταμείο).Επίσης,ησχετικήσυμπλ
ήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργωνή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγήχρηματοδότησης(ΠΔΕήΤακτικόςπροϋπολογισμός).Γιατοζήτηματηςανάληψηςδαπανώνδημοσίωνεπενδύσεων,β
λ.και άρθρο 5του π.δ.80/2016. 

33Οικρατήσειςπροσαρμόζονταιανάλογαμετονφορέαεκτέλεσηςτουέργου. 
34Πρβλ.άρθρο4παρ.3έβδομοεδάφιοτουν.4013/2011,όπωςαντικαταστάθηκεαπότοάρθρο44τουν.4605/2019 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ΄ 

 
 
 

ενόςοικονομικάέτη,σύμφωναμετοάρθρο4παρ.4τουπ.δ80/2016).35 
 
 
 

 

Άρθρο11:Τίτλος,προϋπολογισμός,τόπος,περιγραφήκαιουσιώδηχαρακτηριστικάτουέργου 
 

Τίτλοςτουέργου 
Οτίτλοςτουέργουείναι: 

«Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» 

 
11.1. ΠροϋπολογισμόςΔημοπράτησηςτουέργου 
Οπροϋπολογισμόςδημοπράτησηςτουέργουανέρχεταισε50.000,00Ευρώκαιαναλύεταισε:ΔαπάνηΕργα
σιών 29.423,25Ευρώ. 
ΓενικάέξοδακαιΌφελοςεργολάβου(Γ.Ε.+Ο.Ε.)5.296,19Ευρώ. 
Απρόβλεπτα36(ποσοστού15%επίτηςδαπάνηςεργασιώνκαι τουκονδυλίουΓ.Ε.+Ο.Ε. 5.207,92Ευρώ, 
πουαναλώνονταισύμφωναμετουςόρουςτουάρθρου156 παρ.3.(α)του ν.4412/2016. 
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ : 354,00Ευρώ 

Αναθεώρηση:41,22Ευρώ 

ΦόροςΠροστιθέμενηςΑξίας9.677,42Ευρώ 
.............................................................37 

 
Στοανωτέρωποσόπροβλέπεταιαναθεώρησηστιςτιμέςποσού. .................... σύμφωναμετοάρθρο153τουν. 
4412/2016. 
Ρήτραπρόσθετηςκαταβολής(πριμ),έως5%τηςαξίαςτηςπροϋπολογιζόμενηςδαπάνηςτουέργουεκτόςΦΠΑ,σύμ
φωναμετοάρθρο 149του ν.4412/2016 ............................ (εφόσονπροβλέπεται). 

11.2. Τόποςεκτέλεσηςτουέργου 12 Εντός οικισμού της Κοινότητας Λιδωρικίου. 
 
 
 

35Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): 
“Οιδιακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων 
ΓενικήςΚυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
τοναριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης 
έγκρισηςτης πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 
έτη.".Επίσης,σύμφωναμετοάρθρο12παρ.2γ)τουίδιουπ.δ:“Διακηρύξεις,όπουαπαιτείται,καιαποφάσειςανάθεσης 
που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες,εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 τουπαρόντος." 

36Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με 
τηνπροσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης 
εργασιώνμεΓΕ&ΟΕ, σύμφωναμε τηνπαράγραφο 3 τουάρθρου 156ν. 4412/2016. 

37Πρβλ.άρθρο6παρ. 7τουν.4412/2016. 
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12.1. Περιγραφήκαιουσιώδηχαρακτηριστικάτουέργου  
Η παρούσα μελέτηπροβλέπει τη συντήρηση-ανακατασκευή τμημάτων δημοτικής οδοποιίας εντός του οικισμού της 
Τοπικής Κοινότητας Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος που παρουσιάζουν μεγάλη κλίση (τσιμεντόδρομοι). 
Η συντήρηση-ανακατασκευή θα γίνει συγκεκριμένα στην δημοτική οδό που υπάρχει μπροστά από το κτίριο του 
Δημαρχείου και στην οδό στη θέση γυφτομαχαλάς. Και οι δυο αυτές οδοί λόγω της μεγάλης κλίσης και φθοράς 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη ολισθηρότητα που επιδεινώνεται όταν βρέχει και χρήζουν άμεσης συντήρησης και 
ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους. Οι εργασίες που θα γίνουν σε αυτά τα τμήματα περιλαμβάνουν: 
1. Αποξήλωση του υφιστάμενου οδοστρώματοςαπό σκυρόδεμα. 
2. Κατασκευή οδοστρώματος από ειδικό ραβδωτό σκυρόδεμα C20/25, με επίπαση λεπτής χαλαζιακής άμμου (Νο 1-3 
πάχους 2χιλστ.) σε αναλογία 6kgr/m2 πάχους στρώσης 10 εκατοστών σκυροδέματος που διαστρώνεται σε υπάρχουσα 
υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους 10 εκατοστών και δονείται καλά, περιλαμβανομένης 
της εργασίας πηχαρίσματος ανά 10 έως 12 εκατοστά με πήχη, για τη διαμόρφωση των επιφανειακών ραβδώσεων 
πλάτους 1 έως 1,5 εκ. και βάθους 1,5 εκ. τουλάχιστον και με την εργασία διαμόρφωσης και των αρμών διαστολής 
δηλαδή ενός κατά τον άξονα της οδού και των εγκαρσίων ανά 5-6 μ. και σε όλο το μεταξύ των ρείθρων πλάτος της οδού. 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργωνδεν πρέπει ναμεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 τουάρθρου 13238 ν. 4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων132και156 ν.4412/2016. 

 
Επιτρέπεταιηχρήσητων«επίέλασσον»δαπανώνμετουςακόλουθουςόρουςκαιπεριορισμούς: 

 Δεντροποποιείταιτο«βασικόσχέδιο»τηςπροκήρυξης,ούτεοιπροδιαγραφέςτουέργου,όπωςπεριγράφ
ονταιστασυμβατικάτεύχη,ούτεκαταργείταιομάδαεργασιώντηςαρχικήςσύμβασης. 

 Δενθίγεταιηπληρότητα,ποιότητακαιλειτουργικότητατουέργου. 
 Δενχρησιμοποιείταιγιατηνπληρωμήνέωνεργασιώνπουδενυπήρχανστηναρχικήσύμβαση. 
 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιώντου έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών 
του έργουούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης 
χωρίςΦ.Π.Α.,αναθεώρησητιμώνκαιαπρόβλεπτεςδαπάνες.Στηναθροιστικήαυτήανακεφαλαίωσηλαμ
βάνονται   υπόψη   μόνο   οι   μεταφορές   δαπάνης   από   μία   ομάδα   εργασιών   σε   άλλη.Τα 
ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουνισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες.Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη τουΤεχνικού      Συμβουλίου,      ύστερα       από       εισήγηση       του       φορέα       
υλοποίησης. 

 

 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
ομάδεςεργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικούαντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστόέκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, ηοποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι ομάδεςεργασιώνανάκατηγορία έργων. 
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38όπωςσυμπληρώθηκεμετοάρθρο43παρ.21τουν.4605/2019 
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Άρθρο12:Προθεσμίαεκτέλεσηςτουέργου 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνεςαπό 
τηνημέραυπογραφήςτηςσύμβασης39. 
ΟιαποκλειστικέςκαιενδεικτικέςτμηματικέςπροθεσμίεςτουέργουαναφέρονταιστηνΕ.Σ.Υ. 

 
 

Άρθρο13:Διαδικασίασύναψηςσύμβασης-Όροιυποβολήςπροσφορών 
 

13.1 ΗεπιλογήτουΑναδόχου,θαγίνεισύμφωναμετηνπαρούσακαιτοάρθρο117τουν.4412/2016καιυπό
τιςπροϋποθέσειςτουνόμουαυτού. 

13.2 Ηοικονομικήπροσφοράτωνδιαγωνιζομένων,θασυνταχθείκαιυποβληθείσύμφωναμεταοριζόμεν
αστοάρθρο95παρ.2.(α)τουν.4412/2016. 

13.3 Κάθεπροσφέρωνμπορείναυποβάλειμόνομίαπροσφορά. 
13.4 Δενεπιτρέπεταιηυποβολήεναλλακτικώνπροσφορών.40 
13.5 Δεγίνονταιδεκτέςπροσφορέςγιαμέροςτουαντικειμένουτηςσύμβασης. 

 
Άρθρο14:ΚριτήριοΑνάθεσης 

 
Κριτήριογιατηνανάθεσητηςσύμβασηςείναιηπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφοράμόνοβάσει
τιμής(χαμηλότερη τιμή). 

 
Άρθρο15:Εγγύησησυμμετοχής 

 
15.1
 Γιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόδεναπαιτείταιηκατάθεσηαπότουςσυμμετέχοντεςοικονομικούςφο
ρείς,κατάτουςόρουςτηςπαρ.1α)τουάρθρου72τουν.4412/2016. 

 
Άρθρο16:ΧορήγησηΠροκαταβολής–Ρήτραπρόσθετηςκαταβολής(Πριμ)41 

 
16.1 ΔΕΝ42προβλέπεταιηχορήγησηπροκαταβολήςστονΑνάδοχο,σύμφωναμετουςόρουςτουάρθρου1

50τουν.4412/2016 
16.2 ΔΕΝπροβλέπεταιηπληρωμήπριμστηνπαρούσασύμβαση 

 
 
 
 

39Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη 
τωνεργασιών(άρθρο 147παρ.2ν. 4412/2016). 

40Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση 
αυτήπροσαρμόζεταιαντιστοίχως το13.4. (πρβλάρθρο 57τουν. 4412/2016). 

41Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητεςλεπτομέρειες. 

42Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής. Προτείνεται στο παρόν υπόδειγμα να 
ΜΗΝδίνεταιηδυνατότηταχορήγησηςπροκαταβολής.ΩστόσοαντοέργοείναισυγχρηματοδοτούμενοείναιΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Η η δυνατότητα προκαταβολής. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 
τουν.3614/2007(όπωςπροστέθηκεμετηνπαρ.3τουάρθρου242τουν.4072/2012),στιςπεριπτώσειςσυγχρηματοδοτούμ
ενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησηςπροκαταβολής. Η 
υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020δυνάμειτηςπαρ.15του 
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άρθρου 59του ν. 4314/2014. 
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Άρθρο17:Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
 

17.1 Γιατηνυπογραφήτηςσύμβασηςαπαιτείταιηπαροχήεγγύησηςκαλήςεκτέλεσης,σύμφωναμετοάρθρο72π
αρ.1β) τουν.4412/2016, τούψος της οποίαςκαθορίζεται σεποσοστό5%   επί τηςαξίαςτηςσύμβασης,   χωρίς   
Φ.Π.Α.   και   κατατίθεται   πριν   ή   κατά   την   υπογραφή   της   
σύμβασης.Ηεγγύησηκαλήςεκτέλεσηςκαταπίπτειστηνπερίπτωσηπαράβασηςτωνόρωντηςσύμβασης,όπωςαυ
τήειδικότεραορίζει. 
Σεπερίπτωσητροποποίησηςτηςσύμβασηςκατάτοάρθρο132ν.4412/2016,ηοποίασυνεπάγεταιαύξηση της 
συμβατικής αξίας, οανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,συμπληρωματική 
εγγύηση τούψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησηςχωρίςΦΠΑ. 
Ηεγγύησηκαλήςεκτέλεσηςτηςσύμβασηςκαλύπτεισυνολικάκαιχωρίςδιακρίσειςτηνεφαρμογήόλωντωνόρωντ
ηςσύμβασηςκαικάθεαπαίτησητηςαναθέτουσαςαρχήςήτουκυρίουτουέργουέναντιτουαναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 
τουΠροϊσταμένουτηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας,ιδίωςμετάτηνοριστικοποίησητηςέκπτωσηςτουαναδόχου.Ηέ
νστασητουαναδόχουκατά τηςαποφάσεωςδεναναστέλλει τηνείσπραξητουποσούτηςεγγυήσεως. 
17.2 Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 
ν.4412/2016,κατ’ ελάχιστονταακόλουθα στοιχεία: 
α)τηνημερομηνίαέκδοσης,β
)τονεκδότη, 
γ)τονκύριοτουέργουήτοφορέακατασκευήςτουέργου(ΔΗΜΟΣΔΩΡΙΔΟΣ)προςτονοποίοαπευθύνονται, 
δ)τοναριθμότηςεγγύησης, 
ε)τοποσόπουκαλύπτειηεγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεταιηεγγύηση(στηνπερίπτωσηένωσηςαναγράφονταιόλαταπαραπάνωγιακάθεμέλοςτηςένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
τουδικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
τηςκατάπτωσηςυπόκειταιστοεκάστοτεισχύοντέλοςχαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και τηνκαταληκτική ημερομηνία 
υποβολήςπροσφορών, 
θ)τηνημερομηνίαλήξηςήτονχρόνοισχύοςτηςεγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ήμερικάεντόςπέντε(5)ημερώνμετάαπόαπλήέγγραφηειδοποίησηεκείνουπροςτονοποίοαπευθύνεται. 
(Στοσημείοαυτόγίνεταιπαραπομπήστασχετικάυποδείγματα,εφόσονυπάρχουν). 

 
Άρθρο17Α:Έκδοσηεγγυητικών 

 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
ήασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν.4364/2016(Α΄13)πουλειτουργούννόμιμαστακράτη-μέλητηςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκούΟικονομικού 
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Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό.Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
ΤαμείουΠαρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθείπαρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τατοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τουςστονυπέρουηεγγύησηοικονομικό φορέα. 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 
εκδότεςτηςπαραπάνωπαραγράφου,ανεξαρτήτωςτουύψουςτων. 
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημεςγλώσσεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης,αλλάθασυνοδεύεταιαπαραίτητααπόμετάφρασηστηνελληνικήγλ
ώσσα,σύμφωνακαιμετα ειδικότεραοριζόμεναστοάρθρο6.3.τηςπαρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές,προκειμένου να διαπιστώσει τηνεγκυρότητάτους. 

 
Άρθρο18: Ημερομηνίαλήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτωνπροσφορών-αποσφράγισης 

 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 43 ορίζεται η 25η/5/2021 
ημέραΤρίτη.Ώραλήξηςτηςυποβολήςπροσφορών ορίζεταιη10:00 π.μ. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 
τημέρααυτήδενέχειυποβληθείκαμίαπροσφορά,ηαποσφράγισηκαιηκαταληκτικήημερομηνίααντίστοιχα 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφασηαυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσουςοικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδατηςαναθέτουσαςαρχής,εφόσονδιαθέτει.Ανκαιστηνέααυτήημερομηνίαδενκαταστείδυνατήηαπο
σφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία,εφαρμοζομένωνκατάταλοιπάτωνδιατάξεωντωνδύοπροηγούμενωνεδαφίων. 

 
Άρθρο19: Χρόνοςισχύοςπροσφορών 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών44, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής τωνπροσφορών. 
Ηαναθέτουσααρχήμπορεί,πριντηλήξητουχρόνουισχύοςτηςπροσφοράς,ναζητάαπότουςπροσφέροντεςνα 
παρατείνουντηδιάρκειαισχύος τηςπροσφοράς τους 

 
Άρθρο20: Δημοσιότητα-Δαπάνεςδημοσίευσης 

 
Η προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)και η παρούσα Διακήρυξη 

δημοσιεύθηκεστοΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ……………………………………). 
Ηπροκήρυξησύμβασης(περίληψητηςπαρούσαςΔιακήρυξης)καιηπαρούσαΔιακήρυξη 

 
 
 

43Ηελάχιστηπροθεσμίαπαραλαβήςτωνπροσφορώνκαθορίζεταισύμφωναμετοάρθρο121ουν.4412/2016,όπωςαυτό 
τροποποιήθηκεμε τηνπαρ.19τουάρθρου 43του ν.4605/2019. 

44ΟρίζεταιοχρόνοςαπότηνΑναθέτουσαΑρχήκατ΄εκτίμησητωνιδιαιτεροτήτωντηςδιαδικασίας.Γιατονκαθορισμό 
τουχρόνου ισχύος τηςπροσφοράς,πρβ. Άρθρο97παρ.3 τουν. 4412/2016. 
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δημοσιεύονταιστηνιστοσελίδατηςαναθέτουσαςαρχής(www.dorida.gr). 
Ηπροκήρυξησύμβασης(περίληψητηςπαρούσαςΔιακήρυξης)αναρτάταιστοπρόγραμμα “Διαύγεια”diavgeia.gov.gr. 
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Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεναποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήριαεπιλογήςτης παρ. Β, τουάρθρου22τηςπαρούσας. 

 
Άρθρο21:Δικαιούμενοισυμμετοχήςστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης 

 
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνταιστοντομέαεκτέλεσηςδημοσίωνέργωνστηκατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ45καιπουείναιεγκατεστημένασε: 
α)σεκράτος-μέλοςτηςΈνωσης, 
β)σεκράτος-μέλοςτουΕυρωπαϊκούΟικονομικούΧώρου(Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσιασύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με τηνΈνωσηΠροσαρτήματοςIτης ωςάνω Συμφωνίας, καθώςκαι 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψειδιμερείςήπολυμερείςσυμφωνίεςμετηνΈνωσησεθέματαδιαδικασιώνανάθεσηςδημοσίωνσυμβάσεω
ν. 
21.2 Οικονομικόςφορέαςσυμμετέχειείτεμεμονωμέναείτεωςμέλοςένωσης.46, 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
καιτωνπαρ.1 (ε)και3(β)τουάρθρου76τουν.4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολήπροσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι 
τέτοιαπουναεξασφαλίζεταιηύπαρξηενόςκαιμοναδικούφορολογικούμητρώουγιατηνένωση(πχκοινοπραξία). 

 
Άρθρο22:Κριτήριαποιοτικήςεπιλογής47 

 
Οιμεμονωμένοιπροσφέροντεςπρέπειναικανοποιούνόλατακριτήριαποιοτικήςεπιλογής.Στηνπερίπτωσηένωσ
ηςοικονομικώνφορέων, ισχύουνταεξής: 
- αναφορικάμετιςαπαιτήσειςτουάρθρου22Ατηςπαρούσας,αυτέςθαπρέπειναικανοποιούνταιαπόκάθεμέλος
τηςένωσης 
- αναφορικάμετιςαπαιτήσειςτουάρθρου22.Βτης παρούσας,κάθεμέλοςτηςένωσηςθαπρέπειναείναι 

 
 
 

45Κατ’αντιστοιχίαμεταουσιώδηχαρακτηριστικάτουέργουσύμφωναμετοάρθρο11τηςπαρούσας(αναφέρεταιη 
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και 
τουςειδικότερουςόρους του άρθρου 76ν.4412/2016). 

46Πρβλπερ.επαρ.1άρθρου91ν.4412/2016. 
47Τακριτήριαεπιλογήςσχεδιάζονταικατάτρόπο,ώστεναμηνπεριορίζεταιδυσανάλογαησυμμετοχήτωνενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμούτων κριτηρίων 
καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, 
οιθεμελιώδειςενωσιακέςαρχές,ιδίωςηαρχήτηςίσηςμεταχείρισηςτωνσυμμετεχόντων,τηςαποφυγήςτωνδιακρίσεων,τ
ηςδιαφάνειαςκαι τηςανάπτυξηςτουελεύθερου ανταγωνισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ΄ 
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εγγεγραμμένοστοσχετικόεπαγγελματικόμητρώο,σύμφωναμεταειδικότεραστοωςάνωάρθρο,τουλάχιστον σε 
μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά 
πρέπεινακαλύπτονταιόλεςοικατηγορίες τουέργου. 
22. Α.Λόγοιαποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχειστο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (ανπρόκειταιπερίένωσηςοικονομικώνφορέων)έναςαπότουςλόγουςτωνπαρακάτωπεριπτώσεων: 
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη48 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθουςλόγους: 
α)συμμετοχήσεεγκληματικήοργάνωση,όπωςαυτήορίζεταιστοάρθρο2τηςαπόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥτουΣυμβουλίουτης24ηςΟκτωβρίου2008,γιατηνκαταπολέμησητουοργανωμένουεγκλήματος(
ΕΕL300της11.11.2008σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στηνοποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της25.6.1997,σ.1)καιστηνπαράγραφο1τουάρθρου2τηςαπόφασης-πλαίσιο2003/568/ΔΕΥτουΣυμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192της31.7.2003,σ.54),καθώςκαιόπωςορίζεταιστηνκείμενηνομοθεσίαήστοεθνικόδίκαιοτουοικονομικού 
φορέα, 
γ)απάτη,κατά την έννοια τουάρθρου 1τηςσύμβασηςσχετικά με την προστασία των 
οικονομικώνσυμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν.2803/2000(Α΄48), 
δ)τρομοκρατικάεγκλήματαήεγκλήματασυνδεόμεναμετρομοκρατικέςδραστηριότητες,όπωςορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ήσυνέργειαή απόπειραδιάπραξηςεγκλήματος,όπωςορίζονταιστοάρθρο4αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπωςαυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίουτης26ηςΟκτωβρίου2005,σχετικάμετηνπρόληψητηςχρησιμοποίησηςτουχρηματοπιστωτικούσυσ
τήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
τηςτρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν.3691/2008(Α΄166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψηκαιτηνκαταπολέμησητηςεμπορίαςανθρώπωνκαιγιατηνπροστασίατωνθυμάτωντης,καθώςκαιγιατη
ναντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
ηοποίαενσωματώθηκε στηνεθνική νομοθεσίαμετον.4198/2013(Α΄215). 
Οοικονομικόςφορέαςαποκλείεταιεπίσηςόταντοπρόσωποειςβάροςτουοποίουεκδόθηκετελεσίδικη 

 

 
 

48 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 
4497/2017.Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ καιειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικήςμεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικούφορέαστοΤΕΥΔαφορά μόνοσεαμετάκλητεςκαταδικαστικές αποφάσεις. 
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καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγωοικονομικούφορέαήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεωνήελέγχου σεαυτό. 
Στιςπεριπτώσειςεταιρειώνπεριορισμένηςευθύνης(Ε.Π.Ε.),προσωπικώνεταιρειών(Ο.Ε.Ε.Ε.)καιΙδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τουςδιαχειριστές. 
Στιςπεριπτώσειςανωνύμωνεταιρειών(Α.Ε.),ηυποχρέωσητουπροηγούμενουεδαφίουαφοράτονΔιευθύνοντα
Σύμβουλο,καθώς καιόλαταμέλητου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στιςπεριπτώσειςτωνσυνεταιρισμών,ηενλόγωυποχρέωσηαφοράταμέλητουΔιοικητικούΣυμβουλίου49. 
22.A.2 Όταν οπροσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ήεισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτόέχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
μετελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνικήνομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχειαθετήσειτιςυποχρεώσειςτουόσοναφοράτηνκαταβολήφόρωνήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
πουαφορούντιςεισφορέςκοινωνικήςασφάλισηςκαλύπτουν,τόσοτηνκύρια,όσοκαιτηνεπικουρικήασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,είτε καταβάλλοντας 
τουςφόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
τωνδεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολήτους. 
22.Α.2α   Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθείσε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςπροσφοράς: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
ΕπιθεώρησηςΕργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργικήαπόφαση2063/Δ1632/2011(Β΄266),όπωςεκάστοτεισχύει,ως«υψηλής»ή«πολύυψηλής»σοβαρότ
ητας,οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολήςπροστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις τηςεργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2)διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οιυπόαα΄καιββ΄κυρώσειςπρέπειναέχουναποκτήσειτελεσίδικηκαιδεσμευτικήισχύ50. 
22.A.3 α)Κατ’εξαίρεση,γιατουςπιοκάτωεπιτακτικούςλόγουςδημόσιουσυμφέροντος ................................. 51 
(συμπληρώνονταιαπότηναναθέτουσααρχή)δενεφαρμόζονταιοιπαράγραφοι22.A.1και22.A.2 
β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρωνή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε 
σχετικάμετοακριβέςποσόπουοφείλεταιλόγωαθέτησηςτωνυποχρεώσεώντουόσοναφοράστηνκαταβολή 

 
 
 

49Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 
7τουν. 4497/2017. 

50Πρβ.άρθρο73παρ.2περίπτωσηγτουν.4412/2016,ηοποίαπροστέθηκεμετοάρθρο39τουν.4488/2017. 
51Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμόαποτελεί δυνατότητατης 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 
προβλέψειτησχετική δυνατότητα, ηαναθέτουσααρχή διαγράφειτην  παράγραφοαυτή. 
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φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβειμέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή τηςπροθεσμίαςυποβολήςπροσφοράςτουάρθρου18τηςπαρούσας,δενεφαρμόζεται 
52ηπαράγραφος22.Α.2. 
22.Α.4.Αποκλείεταιαπότησυμμετοχήστηδιαδικασίασύναψηςδημόσιαςσύμβασης(διαγωνισμό),προσφέρων
σεοποιαδήποτεαπότιςακόλουθεςκαταστάσεις:53 
(α)έχειαθετήσειτιςυποχρεώσειςπου προβλέπονταιστηνπαρ.2τουάρθρου18τουν.4412/2016, 
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικήςεκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σεδιαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή 
εάνβρίσκεταισεοποιαδήποτεανάλογηκατάστασηπροκύπτουσααπόπαρόμοιαδιαδικασία,προβλεπόμενησε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, οοποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό τηνπροϋπόθεση 
ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τησύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικήςτουλειτουργίας (παρ.5 άρθρου73τουν.4412/2016), 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψεσυμφωνίεςμεάλλουςοικονομικούςφορείςμεστόχοτηστρέβλωσητου ανταγωνισμού, 
(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεσηουσιώδουςαπαίτησηςστοπλαίσιοπροηγούμενηςδημόσιαςσύμβασης,προηγούμενηςσύμβασηςμεα
ναθέτονταφορέαήπροηγούμενηςσύμβασηςπαραχώρησηςπουείχεωςαποτέλεσματηνπρόωρηκαταγγελίατης
προηγούμενηςσύμβασης,αποζημιώσειςήάλλεςπαρόμοιεςκυρώσεις, 
(ε)εάνοοικονομικόςφορέαςέχειδιαπράξεισοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα,τοοποίοθέτεισεαμφιβολίατην
ακεραιότητά του. 
22.Α.5.Ηαναθέτουσααρχήαποκλείειοικονομικόφορέασεοποιοδήποτεχρονικόσημείοκατάτηδιάρκειατηςδια
δικασίαςσύναψηςσύμβασης,όταναποδεικνύεταιότιαυτόςβρίσκεταιλόγωπράξεωνήπαραλείψεων αυτού 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενωνπαραγράφων. 
Εάνηπερίοδοςαποκλεισμούδενέχεικαθοριστείμεαμετάκλητηαπόφαση,στιςπεριπτώσειςτηςπαραγράφου 
22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης μεαμετάκλητη 
απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την 
ημερομηνίατουσχετικούγεγονότος.54 

 
 

 
 

52Επισημαίνεται ότιη εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμόαποτελεί δυνατότητατης 
αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 
προβλέψειτησχετική δυνατότητα, ηαναθέτουσααρχή διαγράφειτηνπαράγραφοςαυτή. 

53Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 
ν.4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή 
ενδεχομένωςκαικανέναναπότουςλόγουςαποκλεισμούσυνεκτιμώνταςταιδιαίτεραχαρακτηριστικάτηςυπόανάθεσησ
ύμβασης(εκτιμώμενηαξίααυτής,ειδικέςπεριστάσειςκλπ),μεσχετικήπρόβλεψηστοπαρόνσημείοτηςδιακήρυξης.(αναλ
υτικάβλ. ΚΟγιατησυμπλήρωσηπρότυπηςδιακήρυξηςδημοσίωνσυμβάσεωνέργου). 

54Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 
βλ.υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 
24Οκτωβρίου2018στηνυπόθεσηC-124/2017Vossloh,ιδίωςσκέψεις38-41,ΣτΕΕΑ40/2019 
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22.Α.6.Οικονομικόςφορέαςπουεμπίπτεισεμιααπότιςκαταστάσειςπουαναφέρονταιστιςπαραγράφους22.Α.1,
22.Α.2ακαι22.Α.455μπορείναπροσκομίζειστοιχείαπροκειμένουνααποδείξειότιτα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγοςαποκλεισμού. Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τηδιαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνταισεσυνάρτησημετησοβαρότητακαιτιςιδιαίτερεςπεριστάσειςτουποινικούαδικήματοςήτουπαρ
απτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
τηςαπόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 
συμμετοχήσε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρωδυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος 
- μέλοςστοοποίοισχύει ηαπόφαση. 
22.Α.7.Ηαπόφασηγιατηνδιαπίστωσητηςεπάρκειαςήμητωνεπανορθωτικώνμέτρωνκατάτηνπροηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
22.Α.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
τουν.4412/2016,ηποινήτουαποκλεισμούαποκλείεταιαυτοδίκαιακαιαπότηνπαρούσαδιαδικασίασύναψηςδη
μόσιαςσύμβασης (διαγωνισμό). 
Κριτήρια επιλογής(22.Β–22.Γ)56 

22.Β.Καταλληλότηταγιατηνάσκησητηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας 
Όσον αφοράτην καταλληλότηταγια την άσκηση τηςεπαγγελματικής 
δραστηριότητας,απαιτείταιοιοικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτοςεγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα απαιτείται να 
είναιεγγεγραμμένοιστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)ήσταΝομαρχιακάΜητρώαστιςκατηγο
ρίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας57. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτοςμέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ 
τουΠροσαρτήματοςΑ τουν.4412/2016. 

 
 
 
 
 

 
 

55Υπενθυμίζεται ότιαναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα 
Αρχήεπιλέξεικάποιοναπότουςδυνητικούς λόγουςαποκλεισμού. 

56Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικήςδραστηριότητας(αρ.75παρ.2σεσυνδυασμόμετοαρ.76τουν.4412/2016),είναιπροαιρετικάγιατηνανα
θέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ.1 
του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστενα μην 
περιορίζεταιδυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το 
στάδιο 
τουπροσδιορισμούτωνκριτηρίωνκαταλληλότηταςτωνυποψηφίων,είναιαναγκαίονατηρούνταιαπότιςαναθέτουσες 
αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, 
τηςαποφυγήςτωνδιακρίσεων,τηςδιαφάνειαςκαιτηςανάπτυξηςτουελεύθερουανταγωνισμού.Τακριτήριαεπιλογής 
του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του 
προσφέροντοςναεκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια“on/off”). 

57Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. 
Πρβλ.άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, 
σεσυνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, 
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όπωςαντικαταστάθηκεμε τοάρθρο 119παρ.5 περ.η'του ν.4472/2017). 
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22.Γ.Οικονομικήκαιχρηματοοικονομικήεπάρκεια58 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκειαόπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ανά 
κατηγορίακαι τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 
παρ.3(α)τουν.4412/2016. 

ΕιδικάοιεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπουείναιεγγεγραμμένεςστοΜΕΕΠ,δενθαπρέπειναυπερβαίνουνταανώτατ
α επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα 
ειδικότεραοριζόμεναστοάρθρο20παρ.4τουν.3669/2008,όπως ισχύει. 

22.Δ.Τεχνικήκαιεπαγγελματικήικανότητα 
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στηνΕλλάδα, καλύπτεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του 
ΜητρώουΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)τηςεκτιμώμενηςαξίαςτηςσύμβασηςσύμφωναμετοάρθ
ρο 
76παρ.3ν.4412/16[(ΟΔΟΠΟΙΙΑ στην Α1 τάξη και άνω) ΚΑΙ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑστηνΑ1τάξηκαιάνω) 
Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι 
προϋποθέσειςκατάαντιστοιχίαμετουςοικονομικούςφορείςπουείναιεγκατεστημένοιστηνΕλλάδα,στην
τάξηκαικατηγορίατουΜητρώου ΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)τηςεκτιμώμενηςαξίαςτης 
σύμβασης,όπωςαναλυτικάορίζονταιστοάρθρο100τουν.3669/2008,όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει.Ειδ
ικότερα: 
- γιατηνκατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑ 
στηνοποίαυπάγεταιτοέργο,οοικονομικόςφορέαςθαπρέπεικατάτηνυποβολήτηςπροσφοράςναδιαθέτειτ
εχνικόπροσωπικό μεαντίστοιχηεμπειρία,μετο 
εγγεγραμμένο ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με 
ταοριζόμενααναλυτικάστοάρθρο107ν.3669/2008.Ήτοικατάαντιστοιχίαγιατηβασικήστελέχωση: 

 Τουλάχιστον1μηχανικόμε5ετήτουλάχιστονεμπειρίαγιατηνΑ1τάξη. 
 

-για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην οποία υπάγεται το έργο, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει κατά την 
υποβολή της προσφοράς να διαθέτει τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία, με το 
εγγεγραμμένο ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα 
αναλυτικά στο άρθρο 107 ν.3669/2008. Ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση: 
• Τουλάχιστον 1 μηχανικό με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία για την Α1 τάξη . 

 
 
 
 
 

58 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείςδιαθέτουντηναναγκαίαοικονομικήκαιχρηματοδοτικήικανότηταγιατηνεκτέλεσητηςσύμβασης.Όλεςοιαπαιτήσ
εις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1τελευταίο 
εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στοπαρόν σημείο, 
χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση τωνάρθρων 80 έως 
110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017,επισημαίνεται ότι, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τονκαθορισμό των 
απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
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22.Ε.Πρότυπαδιασφάλισηςποιότηταςκαιπρότυπαπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης 

Δεναπαιτούνται. 

22. ΣΤ.Στήριξηστιςικανότητεςάλλωνφορέων(Δάνειαεμπειρία) 

Όσοναφορά τακριτήρια 
τηςοικονομικήςκαιχρηματοοικονομικήςεπάρκειαςκαιτακριτήριασχετικάμετηντεχνικήκαιεπαγγελμα
τικήικανότητα,έναςοικονομικόςφορέαςμπορεί,ναστηρίζεταιστιςικανότητεςάλλωνφορέων,ασχέτωςτ
ηςνομικήςφύσηςτωνδεσμώντουμεαυτούς. 

Ηαναθέτουσααρχή ελέγχει,σύμφωνα με τα οριζόμενα στοάρθρο23 της παρούσας, εάν οιφορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα 
σχετικάκριτήριαεπιλογήςκαιεάνσυντρέχουνλόγοιαποκλεισμούκατάταοριζόμεναστηνπαρούσαδιακ
ήρυξη.Όσοναφοράτακριτήριαπουσχετίζονταιμετουςτίτλουςσπουδώνκαιταεπαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙτου 
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοίφορείς,μπορούνναβασίζονταιστιςικανότητεςάλλωνφορέωνμόνοεάνοιτελευταίοιθαεκτε
λέσουντιςεργασίεςήτιςυπηρεσίεςγιατιςοποίεςαπαιτούνταιοισυγκεκριμένεςικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήριαπου σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 
φορέας καιαυτοίοιφορείςείναιαπό κοινού υπεύθυνοιγιατηνεκτέλεσητηςσύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες 
τωνσυμμετεχόντωνστηνένωσηήάλλωνφορέων(γιατακριτήριατηςοικονομικήςκαιχρηματοοικονομικ
ήςεπάρκειαςκαιτακριτήριασχετικάμετηντεχνικήκαιεπαγγελματικήικανότητα). 

 
 

Άρθρο23:Αποδεικτικάμέσαποιοτικήςεπιλογής 
 

23.1ΚατάτηνυποβολήπροσφορώνοιοικονομικοίφορείςυποβάλλουντοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένηυπεύθυνηδήλωση,μετιςσυνέπειεςτουν.1599/1986(Α΄75),ωςπροκαταρκτικήαπόδειξηπροςαντ
ικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
ενλόγωοικονομικός φορέαςπληροίτιςακόλουθες προϋποθέσεις: 
α)     δεν     βρίσκεται     σε     μία     από     τις     καταστάσεις     του     άρθρου     22     Α     της     
παρούσας,β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα μετο άρθρο 22 Β 
τηςπαρούσας. 
Σεοποιοδήποτεχρονικόσημείοκατάτηδιάρκειατηςδιαδικασίας,μπορείναζητηθείαπότουςπροσφέροντες να 
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 
αυτόαπαιτείταιγιατηνορθήδιεξαγωγήτηςδιαδικασίας. 
ΤοΤΕΥΔμπορείναυπογράφεταιέωςδέκα(10)ημέρεςπριντηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτων 
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προσφορών.59 
Στηνπερίπτωσηυποβολήςπροσφοράςαπόένωσηοικονομικώνφορέων,τοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔή
λωσης(ΤΕΥΔ)υποβάλλεταιχωριστάαπόκάθεμέλοςτηςένωσης. 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
τουοικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο22.Α.1τηςπαρούσας,γιατοσύνολοτωνφυσικώνπροσώπωνπουείναιμέλητουδιοικητικού,διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σεαυτόν.60 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωποςαυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνουποβολήςτηςπροσφοράςήτοαρμοδίωςεξουσιοδοτημένοφυσικόπρόσωποναεκπροσωπείτονοικονομικ
όφορέαγιαδιαδικασίεςσύναψηςσυμβάσεωνήγιατησυγκεκριμένηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης. 
ΣτηνπερίπτωσηπουπροσφέρωνοικονομικόςφορέαςδηλώνειστοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσης ( 
ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και 
τοΤΕΥΔτουυπεργολάβου. 
23. 2.Δικαιολογητικά(Αποδεικτικάμέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 
22της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών,σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
4.2 (β) τηςπαρούσας. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
ανκαι στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείςπληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 
μέλος τηςΈνωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης,ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σεεθνικήβάσηδεδομένωνεμπεριέχεταιστοΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ). 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχειαναθέσειτησύμβασηδιαθέτει ήδητα δικαιολογητικάαυτά. 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.7 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τιςδιατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορείνα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποίαβεβαιώνεταιη ακρίβειάτους.61 
Επισημαίνεταιότιγίνονταιαποδεκτές: 

- οιένορκεςβεβαιώσειςπουαναφέρονταιστηνπαρούσαΔιακήρυξη,εφόσονέχουνσυνταχθείέως 
 
 
 

59Πρβάρθρο79Απαρ.4ν.4412/2016,ηοποίαπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.6τουν.4605/19 
60Επισημαίνεταιότιηανωτέρωδυνατότηταεναπόκειταιστηδιακριτικήευχέρειατουοικονομικούφορέα.Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων πουαναφέρονται στα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 τουν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τοάρθρο107περ.7του ν. 
4497/2017. 

61Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αε 
τουν.4605/2019 
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τρεις(3)μήνεςπριναπότηνυποβολήτους, 
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

τηνυποβολήτωνδικαιολογητικών62.Σημειώνεταιότιδεναπαιτείταιθεώρησητουγνησίουτηςυπογραφ
ήςτους. 

 

23.3Δικαιολογητικάμησυνδρομήςλόγωναποκλεισμούτουάρθρου22Α. 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού τουάρθρου 22Α οι οικονομικοί 
φορείςπροσκομίζουναντίστοιχαταπαρακάτω δικαιολογητικά: 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψειαυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας,από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνεςπριναπότηνυποβολήτου63.Ηυποχρέωσηπροσκόμισηςτουωςάνωαποσπάσματοςαφοράκαιταπρόσωπα
τωντελευταίωνδύοεδαφίωντης παραγράφουΑ.1 τουάρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
τουοικείουκράτους-
μέλουςήχώρας,περίτουότιέχουνεκπληρωθείοιυποχρεώσειςτουοικονομικούφορέα,όσοναφοράστηνκαταβο
λήφόρων(φορολογικήενημερότητα)καιστηνκαταβολήτωνεισφορώνκοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα)64 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτουςεγκατάστασης ή την ελληνική 
νομοθεσία αντίστοιχα 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)μήνεςπριναπότηνυποβολήτου65. 
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικάπουυποβάλλονταιείναι 

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τονοικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 
σεεξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 
έχουνυποχρέωσηκαταβολήςφόρωνστηνΕλλάδα.Σεπερίπτωσηπουέχουντέτοιαυποχρέωσηθαυποβάλλ
ουνσχετικό αποδεικτικό τηςοικείαςΔ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστικήενημερότητα που εκδίδεταιαπότον 
αρμόδιοασφαλιστικόφορέα.Ηασφαλιστικήενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ωςφυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα 
πουεκτελείμόνοςτουήσεκοινοπραξίακαθώςκαιγ)γιαταστελέχητουπουέχουνυποχρέωσηασφάλισηςστ
οΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ.ΟιεγκατεστημένοιστηνΕλλάδαοικονομικοίφορείςυποβάλλουν 

 
 

 
 

62Πρβ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α,υποπερίπτωσηαδ’ 
του ν.4605/2019 

63Πρβ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α,υποπερίπτωσηαδ’ 
του ν. 4605/2019 

64Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι 
Έλληναςπολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικήςασφάλισηςκαλύπτουντόσοτηνκύριαόσοκαι τηνεπικουρική ασφάλιση." 
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65Πρβ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α, 
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αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικότους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για τολοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας 
εταιρίας,αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. Οιαλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά,υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 
υπάρχειυποχρέωσηασφάλισηςσεημεδαπούςασφαλιστικούςοργανισμούς.Αναπασχολούντέτοιοπροσ
ωπικό,πρέπειναυποβάλλουνσχετικόαποδεικτικόασφαλιστικήςενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση 
μετελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολήφόρωνή εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
καιΣυντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
τηνυποβολή του66 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάροςτου οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίαςυποβολήςπροσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
τουοικονομικούφορέα,χωρίςνααπαιτείταιεπίσημηδήλωσητουΣΕΠΕσχετικάμετηνέκδοσητουπιστοποιητικού
.67 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
τουοικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του68. 
Γιατους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό 
ότιδεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν 
έχουνυπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικούφορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο 
πρωτοδικείο για τανομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις 
Α.Ε.σύμφωνα με τιςκείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσηςσε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
του οικονομικού φορέα, 
γιατουςεγκατεστημένουςστηνΕλλάδαοικονομικούςφορείς,αποδεικνύεταιμέσωτηςηλεκτρονικήςπλατφόρμα
ςτης Ανεξάρτητης ΑρχήςΔημοσίωνΕσόδων. 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
ταπιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
τοέγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στιςχώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιοναρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικούοργανισμούτουκράτους μέλουςή τηςχώραςκαταγωγήςή τηςχώραςόπουείναι 
εγκατεστημένοςοοικονομικόςφορέας. 

 

 
 

66Πρβλ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α,υποπερίπτωσηαδ’ 
του ν. 4605/2019 

67Πρβάρθρο376παρ.17ν.4412/2016,όπωςπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.46περατουν.4605/2019 
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68Πρβ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α, 
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Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότιδενεκδίδονταιταέγγραφαήταπιστοποιητικάτηςπαρούσαςπαραγράφουήότιταέγγραφαήταπιστοποιητικά 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) τουάρθρου22 Ατης 
παρούσας. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis)τουάρθρου81 τουν.4412/2016. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
ηπροσφοράτουδιαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωσηενώπιοναρμόδιαςδικαστικήςήδιοικητικήςαρχής,συμβολαιογράφουήαρμόδιουεπαγγελματικούήεμ
πορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης 
τουπροσφέροντοςότιδενσυντρέχουν στοπρόσωπότουοιοριζόμενοιλόγοιαποκλεισμού. 
Ειδικά για την περίπτωση ε της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
πουείναιεγγεγραμμένεςστοΜ.Ε.ΕΠ.υποβάλλονταιπιστοποιητικάχορηγούμενααπότααρμόδιαεπιμελητήρια 
και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωσητου Μ.Ε.Κ. 
που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικόπαράπτωμα. 

 

23.4. Δικαιολογητικάαπόδειξηςκαταλληλότηταςγιατηνάσκησητηςεπαγγελματικήςδραστηριότηταςτουάρ
θρου22.Β 

 
(α)Όσοναφοράτηνκαταλληλότηταγιατηνάσκησητηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας,οιπροσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ6970,στην κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
&ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝήαντίστοιχηβεβαίωσηεγγραφήςγιατιςεπιχειρήσειςπουείναιεγγεγραμμένεςσταΜ
ητρώαΠεριφερειακώνΕνοτήτωνγιαέργακατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
 
(β)ΟιπροσφέροντεςπουείναιεγκατεστημένοισελοιπάκράτημέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςπροσκομίζουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του ΠροσαρτήματοςΑτουν.4412/2016. 
 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεσηδημόσιασύμβασηκαλύπτεταιαπόταΠαραρτήματα1,2,4και5καιτιςγενικέςσημειώσειςτουσχετικούμ
ε τηνΈνωσηΠροσαρτήματοςIτηςωςάνω Συμφωνίας,ή σετρίτεςχώρεςπουδεν εμπίπτουν 
στηνπροηγούμενηπερίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματαδιαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επαγγελματικούή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικόμπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν 
προβλέπεταιένορκηβεβαίωση,απόυπεύθυνηδήλωσητουενδιαφερομένουενώπιοναρμόδιαςδικαστικήςή 

 
 
 

69Εφόσονσυντρέχειπερίπτωσηλόγωτουπροϋπολογισμούτηςσύμβασης,πρέπειναπροβλέπεταικαιηδυνατότητασυμμετ
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οχήςεπιχειρήσεωνεγγεγραμμένωνσταΝομαρχιακάΜητρώα(βλέπετεάρθρα105και106τουν.3669/2008).Στηνπερίπτ
ωσηαυτή νατίθεται ηαντίστοιχηπρόβλεψη. 

70ηοποίαεκδίδεταισύμφωναμετιςειδικέςδιατάξειςτουν.3669/2008καιφέρεισυγκεκριμένοχρόνοισχύος 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώραςκαταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώοκαιότιασκείτηδραστηριότητα του άρθρου21τηςπαρούσας. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30)εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτώνφέρουνσυγκεκριμένοχρόνοισχύος.71 
23.5. ΔικαιολογητικάΟικονομικήςκαιΧρηματοοικονομικήςΕπάρκειαςτουάρθρου22.Γ 
Γιατηναπόδειξητηςαπαίτησηςτηςμηυπέρβασηςτωνανώτατωνεπιτρεπτώνορίωνανεκτέλεστουυπολοίπουεργ
ολαβικώνσυμβάσεων: 

 μετηνυποβολήενημερότηταςπτυχίουενισχύειή 
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλωντωνυπόεκτέλεσηέργων(είτεωςμεμονωμένοςανάδοχοςείτεστοπλαίσιοκοινοπραξίαςήυπεργολαβ
ίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο,γιατιςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπουδενδιαθέτουνενημερότηταπτυχίουκατάτιςκείμενες
διατάξεις 

23.6. Σχετικάμετονέλεγχονομιμοποίησηςτουπροσωρινούαναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτειη εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30)εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους72, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτώνφέρουνσυγκεκριμένοχρόνοισχύος. 
ΕάνοπροσφέρωνείναιΑ.ΕκαιΕ.Π.Ε: 
1. ΦΕΚσύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερατροποποιήσειςαυτούήεπικυρωμένοαντίγραφοκωδικοποιημένουκαταστατικού(εφόσονυπάρχει) 
3. ΦΕΚστοοποίοέχειδημοσιευτείτοπρακτικόΔΣεκπροσώπησηςτουνομικούπροσώπου, 
4. ΠρακτικόΔ.Σπερίέγκρισηςσυμμετοχήςστοδιαγωνισμό,στοοποίομπορείναπεριέχεταικαιεξουσιοδότηση 
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφήκαι υποβολή 
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα τηνπροσφορά και 
τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ωςαντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 
μηλύσηςτηςεταιρείας. 
ΕάνοπροσφέρωνείναιΟ.Ε,Ε.Ε,ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου,απόδικηγόρο,κωδικοποιημένου καταστατικού,εφόσονυπάρχει 
2. Πιστοποιητικάαρμόδιαςδικαστικήςήδιοικητικήςαρχήςπερίτωντροποποιήσεωντουκαταστατικού. 

 
 
 
 

71Πρβλ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α,υποπερίπτωσηαδ’ του ν. 
4605/2019 

72Πρβλ.παράγραφο12άρθρου80τουν.4412/2016,όπωςαυτήπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.7,περ.α,υποπερίπτωσηαδ’ του ν. 
4605/2019. 





43 
 

 
 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 
βάσητην ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικόπιστοποιητικό. 
23.7. Επίσημοικατάλογοιεγκεκριμένωνοικονομικώνφορέων 
(α)Οιοικονομικοίφορείςπουείναιεγγεγραμμένοισεεπίσημουςκαταλόγουςήδιαθέτουνπιστοποίησηαπόοργα
νισμούςπιστοποίησηςπουσυμμορφώνονταιμεταευρωπαϊκάπρότυπαπιστοποίησης,κατάτηνέννοιατουΠαρα
ρτήματοςVIIτουΠροσαρτήματοςΑτουν.4412/2016,μπορούννα προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή τοπιστοποιητικό 
πουεκδίδεταιαπότοναρμόδιοοργανισμόπιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγωοικονομικώνφορέωνστονεπίσημοκατάλογοήηπιστοποίησηκαιηκατάταξηστονενλόγωκατάλογο. 
Ηπιστοποιούμενηεγγραφήστουςεπίσημουςκαταλόγουςαπότουςαρμόδιουςοργανισμούςήτοπιστοποιητικό, 
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσοναφοράτιςαπαιτήσειςποιοτικήςεπιλογής,τιςοποίεςκαλύπτειοεπίσημοςκατάλογοςήτοπιστοποιητικό. 
Οιοικονομικοίφορείςπουείναιεγγεγραμμένοισεεπίσημουςκαταλόγουςαπαλλάσσονταιαπότηνυποχρέωσηυ
ποβολήςτωνδικαιολογητικώνπουαναφέρονταιστοπιστοποιητικόεγγραφήςτους. 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«ΕνημερότηταΠτυχίου»ενισχύ,απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολήςτωνδικαιολογητικών73: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
ΔιευθύνονταΣύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 
υποβληθείαυτοτελώςαπόσπασμαποινικούμητρώου,καθόσονταπρόσωπααυτάδενκαλύπτονταιαπότηνΕνημ
ερότηταΠτυχίου.74 
- φορολογικήκαιασφαλιστικήενημερότητατουάρθρου23.3.(β)τηςπαρούσας.75 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 
τηνπροϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την 
ΕνημερότηταΠτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 
Α.4.(ε).76 
- τααποδεικτικάέγγραφανομιμοποίησηςτηςεργοληπτικήςεπιχείρησης. 
Σεπερίπτωσηπουκάποιοαπόταανωτέρωδικαιολογητικάέχειλήξει,προσκομίζεταιτοσχετικό 

 
 
 

73Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
δημοσίωνέργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτικήεπιχείρησηεγγεγραμμένηστο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», 
ηοποία,σεσυνδυασμόμετηβεβαίωσηεγγραφήςπουεκδίδεταιαπότηνυπηρεσίατήρησηςτουΜ.Ε.ΕΠ.,συνιστά 
«επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από 
τηνυποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα 
με τοάρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο 
τηςπερίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), 
πληντων άρθρων 80 έως 110,ταοποίαπαραμένουν σεισχύμέχριτην έκδοσητουπροεδρικούδιατάγματος 
τουάρθρου83,τωνπαραγράφων 4και5τουάρθρου20καιτηςπαραγράφου1ατουάρθρου176». 

74ΗσχετικήΥπουργικήαπόφασηγιατηνΕνημερότηταΠτυχίου,αναμένεταιναεπικαιροποιηθεί. 
75ΣτηνπερίπτωσηόμωςπουηΕνημερότηταΠτυχίουδενκαλύπτειτιςεισφορέςεπικουρικήςασφάλισης,τασχετικάδικαιολογητικάυπ

οβάλλονταιξεχωριστά. 
76Μόνοστηνπερίπτωσηπουέχειεπιλεγείαπότηναναθέτουσααρχήωςλόγοςαποκλεισμού. 
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δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητάότι τα στελέχη 
τουπτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζειεπιπλέοντηςΕνημερότητας Πτυχίου,ασφαλιστικήενημερότηταγιαταστελέχηαυτά. 

 
Άρθρο24:ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 
ταακόλουθα: 
(α)ξεχωριστόσφραγισμένουποφάκελομετηνένδειξη«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής»(β)ξεχ
ωριστόσφραγισμένουποφάκελομετηνένδειξη«ΟικονομικήΠροσφορά» 
σύμφωναμετακατωτέρω: 
 
24.2 Οφάκελος«ΔικαιολογητικάΣυμμετοχής»πρέπει,επίποινήαποκλεισμού,ναπεριέχειτοΤυποποιημένο 
ΈντυποΥπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) 
Οιενώσειςοικονομικώνφορέωνπουυποβάλλουνκοινήπροσφορά,υποβάλλουντοΤΕΥΔγιακάθεοικονομικόφο
ρέαπουσυμμετέχει στηνένωση. 
 
24.3 Οφάκελος«ΟικονομικήΠροσφορά»περιέχεισυμπληρωμένοτοχορηγηθέναπότηναναθέτουσααρχήέν
τυποΟικονομικήςΠροσφοράς,ήέχουνκάνειχρήσητουαναρτημένουστηνιστοσελίδαςτηςΥπηρεσίαςεντύπου,τ
ουάρθρου2(δ)τηςπαρούσας. 
Επισημαίνεταιότι: 
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρουςποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) 
της παρ. 2του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του 
άρθρου 95τουν.4412/2016,ολογράφως καιαριθμητικώς. 
β)ηολόγραφηαναγραφήτωνεπιμέρουςποσοστώνέκπτωσηςυπερισχύειτηςαντίστοιχηςαριθμητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνωνπου επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 
λογιστικάσφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
διορθώνει τασφάλματακαιαναγράφει τηνορθήοικονομικήπροσφορά. 

 
24.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σεπερίπτωσηνομικώνπροσώπων,απότονόμιμοεκπρόσωποαυτών.Ηένωσηοικονομικώνφορέωνυποβάλλει 
κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείςπου 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.Στην προσφορά, επίποινή 
απόρριψης της προσφοράς,προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλουςτηςένωσης,συμπεριλαμβανομένηςτηςκατανομήςαμοιβήςμεταξύτους,καθώςκαιοεκπρόσωπος/συντο
νιστήςαυτής. 
 
 
24.5 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτεκατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσονσυνυποβάλλεταιυπεύθυνηδήλωση,στηνοποίαβεβαιώνεταιηακρίβειάτουςκαιηοποίαφέρειυπογραφ
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ήμετάτηνέναρξητηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης(ήτοιμετάτηνημερομηνίαανάρτησηςτηςπροκήρυξηςτης 
σύμβασηςστοΚ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)77. 

 
 
 

 
 

77Πρβ.άρθρο92παρ.8τουν.4412/2016,όπωςπροστέθηκεμετοάρθρο43παρ.8υποπαρ.β.τουν.4605/2019καιτροποποιήθηκεαπότ
ο άρθρο 56παρ.4 του ν. 4609/2019 
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Άρθρο25:Υπεργολαβία 
25.1. Οπροσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στηνπροσφορά τουτο τμήμα της 
σύμβασηςπουπροτίθεταινααναθέσειυπόμορφήυπεργολαβίαςσετρίτους,καθώςκαιτουςυπεργολάβουςπουπ
ροτείνει. 
25.2. Ητήρησητωνυποχρεώσεωντηςπαρ.2τουάρθρου18τουν4412/2016απόυπεργολάβουςδεναίρειτηνευθύ
νητουκυρίουαναδόχου. 
25.4.Ηαναθέτουσααρχή 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμούτου άρθρου 22 Α της 
παρούσαςγιατουςυπεργολάβουςκαιότιδιαθέτουντααντίστοιχαπροσόνταγιατηνεκτέλεσητουέργουπουαναλ
αμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
ΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 
ωςάνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχαπροσόνταγιατηνεκτέλεσητουέργουπουαναλαμβάνεισύμφωναμετοάρθρο165του ν.4412/2016. 
 
Άρθρο26:Διάφορεςρυθμίσεις 
26.1 Ηέγκρισηκατασκευήςτουδημοπρατούμενουέργου,αποφασίστηκεμετηναριθμ.83/2021ΑΔΑ:9ΠΥ8Ω9Ζ-

9ΩΩ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςγια την έγκριση της μελέτης και για 
τονκαθορισμότουτρόπουεκτέλεσηςτουέργου. 

26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος 
τουέργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 
πηγάζουναπότησυμβατικήσχέσητης Υπηρεσίαςμεαυτόν. 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΩΡΙΔΟΣ  

 
 

ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Μετηναριθμό83/2021 (ΑΔΑ:9ΠΥ8Ω9Ζ-9ΩΩ.)απόφασητηςΟικονομικήςΕπιτροπήςτουΔήμουΔωρίδος. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6085] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [33053,ΛΙΔΩΡΙΚΙ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [2266350114] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [lidoriki@otenet.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dorida.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ»] 
[ΚΩΔΙΚΟΣ CVP: 45233123-7] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΩΣ ΑΝΩ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
 [Αρ. Μελέτης 9/2021 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) 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; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 





 

4 

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
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πληροφορίες:  
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 
[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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; 
Εάν 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, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

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; 
Εάν 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, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
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της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 
που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




