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ΣΤΑΔΙΟ Α΄ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

 κλειστή διαδικασία για την επιλογή αναδό χόυ κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ: 

 

Κατασκέυη  Πέριφέρέιακω ν Υπηρέσιω ν, δόμω ν και διακριτω ν χω ρων τόυ α ρθρόυ 8 τόυ Ν.4375/2016 

στα νησια  Σα μό, Κω και Λέ ρό  

 

Εκτιμώμενης αξίας  107.000.000,00 €  Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

CPV: 45212413 Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής και 

συμπλ. CPV: 50700000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 

πόυ θα διέξαχθέι  συ μφωνα: 

 μέ α) τις διατα ξέις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς της παρόυ σας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Ο παρω ν διαγωνισμό ς θα διένέργηθέι  μέ τη διαδικασι α τόυ α ρθρόυ 28 τόυ ν.4412/16 σέ δυό στα δια: 

1) Α’  Στάδιο: Πρόέπιλόγη  - Πρό σκληση έκδη λωσης ένδιαφέ ρόντός μέ την υπόβόλη  αι τησης 

συμμέτόχη ς  

2) Β’ Στάδιο: Ανα θέση –Πρό σκληση υπόβόλη ς πρόσφόρω ν  

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το Α΄ Στάδιο της Προεπιλογής. Η Πρό σκληση υπόβόλη ς πρόσφόρω ν 

τόυ Β΄ Σταδι όυ θα απόσταλέι  μέτα  την όλόκλη ρωση των διαδικασιω ν πρόέπιλόγη ς μό νό στόυς 

όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ θα πρόέπιλέγόυ ν βα σέι της διαδικασι ας πόυ καθόρι ζέται στην παρόυ σα 

πρό σκληση. 

 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 

Αναθέ τόυσα αρχη : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Οδό ς : Θηβω ν 196 – 198 

Ταχ. Κωδ. : 18233 

Τηλ. : 2132128502 

E-mail : technicaldpt@migration.gov.gr  

Πληρόφόρι ές : Δ. Γλυ κα, Α. Σφυ ρη 

 

1.2   Εργόδό της η  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

1.3    Φόρέ ας κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

1.4   Πρόι σταμέ νη Αρχη : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

1.5  Διέυθυ νόυσα η  Επιβλέ πόυσα Υπηρέσι α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

1.6   Αρμό διό Τέχνικό  Συμβόυ λιό: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  

 

Εφό σόν όι ανωτέ ρω υπηρέσι ές μέταστέγασθόυ ν κατα  τη δια ρκέια της διαδικασι ας συ ναψης η  

έκτέ λέσης τόυ έ ργόυ, υπόχρέόυ νται να δηλω σόυν α μέσα τα νέ α τόυς στόιχέι α στόυς πρόσφέ ρόντές η  

στόν ανα δόχό. 

Εφό σόν όι ανωτέ ρω υπηρέσι ές η /και τα απόφαινό μένα ό ργανα τόυ Φόρέ α Κατασκέυη ς καταργηθόυ ν, 

συγχωνέυτόυ ν η  μέ όπόιόνδη πότέ τρό πό μέταβληθόυ ν κατα  τη δια ρκέια της διαδικασι ας συ ναψης η  

έκτέ λέσης τόυ έ ργόυ, υπόχρέόυ νται να δηλω σόυν α μέσα, στόυς πρόσφέ ρόντές  η  στόν ανα δόχό τα 

στόιχέι α των υπηρέσιω ν η  απόφαινό μένων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότέλόυ ν καθόλικό  

δια δόχό των έν λό γω όργα νων πόυ υπέισέ ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρέω σέις τόυς. 
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Άρθρο 2: Έγγραφα της πρόσκλησης 

 

2.1 Τα έ γγραφα της πρό σκλησης για τόν παρό ντα διαγωνισμό , έι ναι τα ακό λόυθα: 

α) η υπ’ αριθμ. 2020/S 137-335985 πρόκη ρυξη συ μβασης ό πως δημόσιέυ θηκέ στην Επι σημη 

Εφημέρι δα της Ευρωπαι κη ς Ένωσης (ΕΕΕΕ), 

β) η παρόυ σα πρό σκληση  

γ) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ) 

δ) τό τέυ χός διακη ρυξης τόυ Β’ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ , μέτα  των συνημμέ νων σέ αυτη  έγγρα φων, 

τό όπόι ό θα απόσταλέι  από  την Αναθέ τόυσα Αρχη  στόυς υπόψηφι όυς πόυ θα έ χόυν πρόέπιλέγέι  κατα  

την όλόκλη ρωση τόυ παρό ντός σταδι όυ πρόέπιλόγη ς τόυ Διαγωνισμόυ , και  

έ) τυχό ν συμπληρωματικέ ς πληρόφόρι ές και διέυκρινι σέις πόυ θα παρασχέθόυ ν από  την αναθέ τόυσα 

αρχη   έπι  ό λων των ανωτέ ρω 

 

2.2 Πρόσφέ ρέται έλέυ θέρη, πλη ρης, α μέση και δωρέα ν ηλέκτρόνικη  πρό σβαση στα έ γγραφα της 

συ μβασης στόν έιδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλέκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” της πυ λης 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στην ιστόσέλι δα της αναθέ τόυσας αρχη ς. 

 

2.3 Εφό σόν έ χόυν ζητηθέι  έγκαι ρως, η τόι έ ως την 22/07/2020.  η αναθέ τόυσα αρχη  παρέ χέι σέ ό λόυς 

τόυς υπόψη φιόυς πόυ συμμέτέ χόυν στη διαδικασι α πρόέπιλόγη ς συμπληρωματικέ ς πληρόφόρι ές 

σχέτικα  μέ τα έ γγραφα της συ μβασης, τό αργό τέρό στις 24/07/2020.  

 

Άρθρο 3:  Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής 

 

3.1. Οι αιτη σέις συμμέτόχη ς υπόβα λλόνται από  τόυς ένδιαφέρόμέ νόυς ηλέκτρόνικα , μέ σω της 

διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μέ χρι την καταληκτικη  ημέρόμηνι α και 

ω ρα πόυ όρι ζέται στό α ρθρό 18 της παρόυ σας διακη ρυξης, σέ ηλέκτρόνικό  φα κέλό τόυ 

υπόσυστη ματός. 

 

Για τη συμμέτόχη  στην παρόυ σα διαδικασι α όι ένδιαφέρό μένόι όικόνόμικόι  φόρέι ς απαιτέι ται να 

διαθέ τόυν ψηφιακη  υπόγραφη , χόρηγόυ μένη από  πιστόπόιημέ νη αρχη  παρόχη ς ψηφιακη ς υπόγραφη ς 

και να έγγραφόυ ν στό ηλέκτρόνικό  συ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακη  πυ λη www.promitheus.gov.gr) 

ακόλόυθω ντας τη διαδικασι α έγγραφη ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 έ ως 1.4 της Κόινη ς Υπόυργικη ς 

Από φασης μέ αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Η έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων υπόβα λλέι κόινη  αι τηση συμμέτόχη ς, η όπόι α υπόχρέωτικα  

υπόγρα φέται ψηφιακα , έι τέ από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ απότέλόυ ν την έ νωση, έι τέ 

από  έκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως έξόυσιόδότημέ νό.  

 

3.2 Στόν ηλέκτρόνικό φάκέλό αίτησης συμμέτόχής πέριέχέται έ νας (υπό)φα κέλός μέ την έ νδέιξη 

«Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς».  

 

3.3 Από τόν υπόψήφιό σημαίνόνται, μέ χρήση τόυ σχέτικόύ πέδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά την 

σύνταξη της αίτησης συμμέτόχής, τα στόιχέία έκέίνα πόυ έχόυν έμπιστέυτικό χαρακτήρα, σύμφωνα μέ 

τα όριζόμένα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.  

Στην πέρίπτωση αυτή, ό υπόψήφιός υπόβάλέι στόν όικέίό (υπό)φάκέλό σχέτική αιτιόλόγηση μέ τη 

μόρφή ψηφιακά υπόγέγραμμένόυ αρχέίόυ pdf, αναφέρόντας ρητά όλές τις σχέτικές διατάξέις νόμόυ ή 

διόικητικές πράξέις πόυ έπιβάλλόυν την έμπιστέυτικότητα της συγκέκριμένης πληρόφόρίας, ως 

συνημμένό της ηλέκτρόνικής τόυ αίτησης συμμέτόχής.   

 

3.4 Στην πέρίπτωση της υπόβόλής στόιχέίων μέ χρήση μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιέσμένων 

ηλέκτρόνικών αρχέίων (π.χ. ηλέκτρόνικό αρχέίό μέ μόρφή ZIP), έκέίνα τα όπόία έπιθυμέί ό υπόψήφιός 

να χαρακτηρίσέι ως έμπιστέυτικά, σύμφωνα μέ τα ανωτέρω αναφέρόμένα, θα πρέπέι να τα υπόβάλλέι 

ως χωριστά ηλέκτρόνικά αρχέία μέ μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλέκτρόνικό 

αρχέίό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιέσμένων ηλέκτρόνικών αρχέίων πόυ να πέριλαμβάνέι αυτά. 

 

3.5 Ο χρήστης – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλέι τόν ανωτέρω (υπό)φάκέλό μέσω τόυ υπόσυστήματός, 

όπως πέριγράφέται κατωτέρω: 

 

α) Τα στόιχέία και δικαιόλόγητικά πόυ πέριλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκέλό μέ την ένδέιξη 

«Δικαιόλόγητικά Συμμέτόχής» έίναι τα όριζόμένα στό άρθρό 23 της παρόύσας και υπόβάλλόνται από 

τόν όικόνόμικό φόρέα ηλέκτρόνικά σέ μόρφή αρχέίόυ Portable Document Format (PDF) και έφόσόν 

έχόυν συνταχθέί/παραχθέί από τόν ίδιό, φέρόυν έγκέκριμένη πρόηγμένη ηλέκτρόνική υπόγραφή ή 

πρόηγμένη ηλέκτρόνική υπόγραφή μέ χρήση έγκέκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα μέ την παρ. 3 

τόυ άρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.   

 

 

β) Στη συνέχέια, όι υπόψήφιόι παράγόυν από τό υπόσύστημα τό ηλέκτρόνικό αρχέίό [«έκτυπώσέις»] 

των Δικαιόλόγητικών Συμμέτόχής σέ μόρφή αρχέίόυ Portable Document Format (PDF). Τό αρχέίό αυτό 

υπόγράφέται από τόυς πρόσφέρόντές μέ έγκέκριμένη πρόηγμένη ηλέκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη 

ηλέκτρόνική υπόγραφή μέ χρήση έγκέκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα μέ την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 

της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και έπισυνάπτέται στόν αντίστόιχό (υπό)φάκέλό της αίτησης 
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συμμέτόχής. Κατά τη συστημική υπόβόλή της αίτησης συμμέτόχής τό υπόσύστημα πραγματόπόιέί 

αυτόματόπόιημένόυς έλέγχόυς έπιβέβαίωσης της ηλέκτρόνικής αίτησης σέ σχέση μέ τα παραχθέντα 

ηλέκτρόνικά αρχέία και έφόσόν όι έλέγχόι αυτόί απόβόύν έπιτυχέίς η αίτηση συμμέτόχής υπόβάλλέται 

στό υπόσύστημα. Διαφόρέτικά, η αίτηση συμμέτόχής δέν υπόβάλλέται και τό υπόσύστημα ένημέρώνέι 

τόυς υπόψήφιόυς μέ σχέτικό μήνυμα σφάλματός στη διέπαφή τόυ χρήστη των πρόσφέρόντων, 

πρόκέιμένόυ όι τέλέυταίόι να πρόβόύν στις σχέτικές ένέργέιές διόρθωσης. 

 

γ) Εφόσόν τα δικαιόλόγητικά συμμέτόχής δέν έχόυν απότυπωθέί στό σύνόλό τόυς στις έιδικές 

ηλέκτρόνικές φόρμές τόυ υπόσυστήματός, όι υπόψήφιόι έπισυνάπτόυν ψηφιακά υπόγέγραμμένα τα 

σχέτικά ηλέκτρόνικά αρχέία, σύμφωνα μέ τόυς όρόυς της  παρόύσας διακήρυξης. 

 

δ) Από τό υπόσύστημα έκδίδέται ηλέκτρόνική απόδέιξη υπόβόλής αίτησης συμμέτόχής, η όπόία 

απόστέλλέται στόν όικόνόμικό φόρέα μέ μήνυμα ηλέκτρόνικόύ ταχυδρόμέίόυ. 

Στις ως άνω πέριπτώσέις πόυ μέ την αίτηση συμμέτόχής υπόβάλλόνται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνόνται απόδέκτά έίτέ κατά τα πρόβλέπόμένα στις διατάξέις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) έίτέ και σέ απλή 

φωτότυπία, έφόσόν συνυπόβάλλέται υπέύθυνη δήλωση, στην όπόία βέβαιώνέται η ακρίβέιά τόυς και 

η όπόία φέρέι υπόγραφή μέτά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτόι μέτά την απόστόλή 

της πρόκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 

 

3.6  Απόσυρση αίτησης συμμέτόχής 

Οι υπόψήφιόι δύνανται να ζητήσόυν την απόσυρση υπόβληθέίσας αίτησης συμμέτόχής, πριν την 

καταληκτική ημέρόμηνία υπόβόλής των αιτήσέων συμμέτόχής, μέ έγγραφό αίτημα τόυς πρός την 

αναθέτόυσα αρχή, σέ μόρφή ηλέκτρόνικόύ αρχέίόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρέι 

έγκέκριμένη πρόηγμένη ηλέκτρόνική υπόγραφή ή πρόηγμένη ηλέκτρόνική υπόγραφή μέ χρήση 

έγκέκριμένων πιστόπόιητικών σύμφωνα μέ την παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 

Κ.Υ.Α., μέσω της λέιτόυργικότητας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιημένός χρήστης της 

αναθέτόυσας αρχής, μέτά από σχέτική απόφαση της αναθέτόυσας αρχής, η όπόία απόδέχέται τό 

σχέτικό αίτημα τόυ υπόψήφιόυ, πρόβαίνέι στην απόρριψη της σχέτικής ηλέκτρόνικής αίτησης 

συμμέτόχής στό υπόσύστημα πριν την καταληκτική ημέρόμηνία υπόβόλής της αίτησης συμμέτόχής. 

Κατόπιν, ό όικόνόμικός φόρέας δύναται να υπόβάλέι έκ νέόυ αίτηση συμμέτόχής μέσω τόυ 

υπόσυστήματός έως την καταληκτική ημέρόμηνία υπόβόλής των αιτήσέων συμμέτόχής. 

 

3.7 Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρέίς δέν έχόυν την υπόχρέωση να υπόγράφόυν τα δικαιόλόγητικά  της 

αίτησης συμμέτόχής μέ χρήση πρόηγμένης ηλέκτρόνικής υπόγραφής, αλλά μπόρέί να τα 

αυθέντικόπόιόύν μέ όπόιόνδήπότέ άλλόν πρόσφόρό τρόπό, έφόσόν στη χώρα πρόέλέυσής τόυς δέν 

έίναι υπόχρέωτική η χρήση πρόηγμένης ψηφιακής υπόγραφής σέ διαδικασίές σύναψης δημόσίων 

συμβάσέων. Στις πέριπτώσέις αυτές η αίτηση συμμέτόχής συνόδέύέται μέ υπέύθυνη δήλωση, στην 
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όπόία δηλώνέται ότι, στη χώρα πρόέλέυσης δέν πρόβλέπέται η χρήση πρόηγμένης ψηφιακής 

υπόγραφής ή ότι, στη χώρα πρόέλέυσης δέν έίναι υπόχρέωτική η χρήση πρόηγμένης ψηφιακής 

υπόγραφής για τη συμμέτόχή σέ διαδικασίές σύναψης δημόσίων συμβάσέων.  Η υπέύθυνη δήλωση τόυ 

πρόηγόύμένόυ έδαφίόυ φέρέι υπόγραφή έως και δέκα (10) ημέρές πριν την καταληκτική ημέρόμηνία 

υπόβόλής των αιτήσέων συμμέτόχής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής 

 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 

 

α) Μέτα  την καταληκτικη  ημέρόμηνι α υπόβόλη ς αιτη σέων συμμέτόχη ς, ό πως όρι ζέται στό α ρθρό 18 

της παρόυ σας, και πριν την ηλέκτρόνικη  απόσφρα γιση, η αναθέ τόυσα αρχη  κόινόπόιέι  στόυς 

υπόψηφι όυς τό σχέτικό  κατα λόγό συμμέτέχό ντων, ό πως αυτό ς παρα γέται από  τό υπόσυ στημα.  

 

β) Στη συνέ χέια, τα μέ λη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ , κατα  την ημέρόμηνι α και ω ρα πόυ όρι ζέται στό 

α ρθρό 18 της παρόυ σας, πρόβαι νόυν σέ ηλέκτρόνικη  απόσφρα γιση τόυ υπόφακέ λόυ «Δικαιόλόγητικα  

Συμμέτόχη ς», χωρι ς να παρέ χόυν πρό σβαση στα υπόβληθέ ντα στόιχέι α των όικόνόμικω ν φόρέ ων πρός 

τόυς λόιπόυ ς υπόψηφι όυς.  

 

γ) Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  αναρτα  στόν ηλέκτρόνικό  χω ρό «Συνημμέ να Ηλέκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », 

τόν σχέτικό  κατα λόγό υπόψηφι ων, και τόν απόστέ λλέι στόυς υπόψη φιόυς και στην Αναθέ τόυσα Αρχη . 

 

δ) Ακόλόυ θως, η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ , έλέ γχέι τα δικαιόλόγητικα  συμμέτόχη ς τόυ α ρθρόυ 23 της 

παρόυ σας και την κα λυψη των κριτηρι ων πόιότικη ς έπιλόγη ς.  

 

έ) Η Επιτρόπη  συντα σσέι Πρακτικό  μέ τό όπόι ό έισηγέι ται τόν απόκλέισμό  των υπόψηφι ων πόυ έ χόυν 

υπόβα λέι έλλιπη  Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς και των όπόι ων τα υπόβληθέ ντα στόιχέι α δέν 

ικανόπόιόυ ν τόυς σχέτικόυ ς ό ρόυς της παρόυ σας Πρό σκλησης. 

 

στ) Ο αριθμό ς των υπόψηφι ων πόυ θα πρόέπιλέγόυ ν για συμμέτόχη  στό β΄μέ ρός της διαδικασι ας 

(υπόβόλη  πρόσφόρω ν και λόιπω ν στόιχέι ων) ανέ ρχέται σέ πέ ντέ (5). Μέτα  τη διαδικασι α έλέ γχόυ 

κα λυψης των κριτηρι ων πόιότικη ς έπιλόγη ς, σέ πέρι πτωση πόυ ό αριθμό ς των υπόψηφι ων πόυ 

πληρόυ ν τα κριτη ρια υπέρβαι νέι τόυς πέ ντέ (5), όι υπόψη φιόι κατατα σσόνται σέ φθι νόυσα σέιρα  

υ στέρα από  συγκριτικη  βαθμόλό γηση η όπόι α θα γι νέι συ μφωνα μέ τη διαδικασι α πόυ πέριγρα φέται 

στό α ρθρό 22.Ζ της παρόυ σας. 

Επισημαι νέται ό τι στην πέρι πτωση πόυ ό αριθμό ς υπόψηφι ων πόυ ικανόπόιόυ ν τα κριτη ρια έπιλόγη ς 

και τα έλα χιστα έπι πέδα ικανό τητας έι ναι μικρό τέρός από  τόν έλα χιστό αριθμό , η αναθέ τόυσα αρχη  
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μπόρέι  να συνέχι ζέι τη διαδικασι α, καλω ντας τόυς υπόψηφι όυς πόυ διαθέ τόυν τις απαιτόυ μένές 

ικανό τητές, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 84 τόυ Ν.4412/2016.  

 

ζ) Η πέριγραφό μένη διαδικασι α καταχωρέι ται στό πρακτικό  της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ  η  σέ 

παρα ρτημα  τόυ, πόυ υπόγρα φέται από  τόν Πρό έδρό και τα μέ λη της. 

Η Επιτρόπη  Διαγωνισμόυ  όλόκληρω νέι τη συ νταξη τόυ σχέτικόυ  πρακτικόυ  μέ τό απότέ λέσμα της 

διαδικασι ας, μέ τό όπόι ό έισηγέι ται τόυς πρόέπιλέγέ ντές υπόψηφι όυς και υπόβα λλέι στην αναθέ τόυσα 

αρχη  τό σχέτικό  ηλέκτρόνικό  αρχέι ό, ως “έσωτέρικό ”, μέ σω της λέιτόυργι ας “έπικόινωνι α” τόυ 

υπόσυστη ματός, πρός έ γκριση.  

 

η) Στη συνέ χέια, η αναθέ τόυσα αρχη  κόινόπόιέι  την από φαση έ γκρισης τόυ πρακτικόυ  σέ ό λόυς τόυς 

υπόψη φιόυς και παρέ χέι πρό σβαση στα υπόβληθέ ντα στόιχέι α των λόιπω ν υπόψηφι ων. Κατα  της 

από φασης αυτη ς χωρέι  πρόδικαστικη  πρόσφυγη , κατα  τα όριζό μένα στην παρα γραφό 4.2 της 

παρόυ σης. 

 

θ) Όλόι όι υπόψη φιόι θα έιδόπόιηθόυ ν για τό απότέ λέσμα της πρόέπιλόγη ς και όι πρόέπιλέγέ ντές 

υπόψη φιόι θα πρόσκληθόυ ν να υπόβα λόυν τις πρόσφόρέ ς τόυς και λόιπα  στόιχέι α, ό πως θα 

καθόρι ζόνται στη Διακη ρυξη (Β΄ Στα διό). 

 

4.2 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

 

Κα θέ ένδιαφέρό μένός, ό όπόι ός έ χέι η  έι χέ συμφέ ρόν να τόυ ανατέθέι  η συγκέκριμέ νη συ μβαση και έ χέι 

η  έι χέ υπόστέι  η  ένδέ χέται να υπόστέι  ζημι α από  έκτέλέστη  πρα ξη η  παρα λέιψη της αναθέ τόυσας αρχη ς 

κατα  παρα βαση της νόμόθέσι ας της Ευρωπαι κη ς Ένωσης η  της έσωτέρικη ς νόμόθέσι ας, δικαιόυ ται να 

ασκη σέι πρόδικαστικη  πρόσφυγη  ένω πιόν της ΑΕΠΠ κατα  της σχέτικη ς πρα ξης η  παρα λέιψης της 

αναθέ τόυσας αρχη ς, πρόσδιόρι ζόντας έιδικω ς τις νόμικέ ς και πραγματικέ ς αιτια σέις πόυ δικαιόλόγόυ ν 

τό αι τημα  τόυ.  

 

Σέ πέρι πτωση πρόσφυγη ς κατα  πρα ξης της αναθέ τόυσας αρχη ς, η πρόθέσμι α για την α σκηση της 

πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς έι ναι: 

(α) δέ κα (10) ημέ ρές από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μένης πρα ξης στόν ένδιαφέρό μένό 

όικόνόμικό  φόρέ α αν η πρα ξη κόινόπόιη θηκέ μέ ηλέκτρόνικα  μέ σα η  τηλέόμόιότυπι α η   

(β) δέκαπέ ντέ (15) ημέ ρές από  την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μένης πρα ξης σέ αυτό ν αν 

χρησιμόπόιη θηκαν α λλα μέ σα έπικόινωνι ας, α λλως   

(γ) δέ κα (10) ημέ ρές από  την πλη ρη, πραγματικη  η  τέκμαιρό μένη, γνω ση της πρα ξης πόυ βλα πτέι τα 

συμφέ ρόντα τόυ ένδιαφέρό μένόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α.  

Σέ πέρι πτωση παρα λέιψης, η πρόθέσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς έι ναι 
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δέκαπέ ντέ (15) ημέ ρές από  την έπόμέ νη της συντέ λέσης της πρόσβαλλό μένης παρα λέιψης. 

 

Η πρόδικαστικη  πρόσφυγη , μέ βα ση και τα ό σα πρόβλέ πόνται στό π.δ. 39/2017, κατατι θέται 

ηλέκτρόνικα  βα σέι τόυ τυπόπόιημέ νόυ έντυ πόυ και μέ σω της λέιτόυργικό τητας «Επικόινωνι α» τόυ 

υπόσυστη ματός πρός την Αναθέ τόυσα Αρχη , έπιλέ γόντας κατα  πέρι πτωση την έ νδέιξη «Πρόδικαστικη  

Πρόσφυγη » και έπισυνα πτόντας τό σχέτικό  έ γγραφό συ μφωνα μέ την παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 8 της υπ' αρ.  

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για τό παραδέκτό  της α σκησης της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς κατατι θέται παρα βόλό από  τόν 

πρόσφέυ γόντα υπέ ρ τόυ Δημόσι όυ, κατα  τα έιδικα  όριζό μένα στό α ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 

όπόι ό έπιστρέ φέται στόν πρόσφέυ γόντα σέ πέρι πτωση όλικη ς η  μέρικη ς απόδόχη ς της πρόσφυγη ς τόυ 

η  σέ πέρι πτωση πόυ πριν την έ κδόση της από φασης της ΑΕΠΠ έπι  της πρόσφυγη ς, η αναθέ τόυσα αρχη  

ανακαλέι  την πρόσβαλλό μένη πρα ξη η  πρόβαι νέι στην όφέιλό μένη ένέ ργέια.  

 

Η πρόθέσμι α για την α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς και η α σκηση  της κωλυ όυν τη συ ναψη της 

συ μβασης έπι  πόινη  ακυρό τητας, η όπόι α διαπιστω νέται μέ από φαση της ΑΕΠΠ μέτα  από  α σκηση 

πρόσφυγη ς, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.  

 

Η πρόηγόυ μένη παρα γραφός δέν έφαρμό ζέται στην πέρι πτωση πόυ, κατα  τη διαδικασι α πρόέπιλόγη ς, 

υπόβληθέι  μό νό μι α (1) αι τηση συμμέτόχη ς. 

 

Κατα  τα λόιπα , η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς δέν κωλυ έι την πρό όδό της διαγωνιστικη ς 

διαδικασι ας έκτό ς αν ζητηθόυ ν πρόσωρινα  μέ τρα πρόστασι ας κατα  τό α ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016. 

 

Η αναθέ τόυσα αρχη , μέ σω της λέιτόυργι ας της «Επικόινωνι ας»:  

α. κόινόπόιέι  την πρόδικαστικη  πρόσφυγη  σέ κα θέ ένδιαφέρό μένό τρι τό συ μφωνα μέ τα 

πρόβλέπό μένα στην πέρ. α της παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και την πέρ. α΄ της παρ. 1 τόυ 

α ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017,  

β. έιδόπόιέι , παρέ χέι πρό σβαση στό συ νόλό των στόιχέι ων τόυ διαγωνισμόυ  και διαβιβα ζέι 

στην Αρχη  Εξέ τασης Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλέπό μένα στην πέρ. β’ της παρ. 1 τόυ 

α ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συ μφωνα και μέ την παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ απόφαι νέται αιτιόλόγημέ να έπι  της βασιμό τητας των πρόβαλλό μένων πραγματικω ν και 

νόμικω ν ισχυρισμω ν της πρόσφυγη ς και των ισχυρισμω ν της αναθέ τόυσας αρχη ς και, σέ πέρι πτωση 

παρέ μβασης, των ισχυρισμω ν τόυ παρέμβαι νόντός και δέ χέται (έν ό λω η  έν μέ ρέι) η  απόρρι πτέι την 

πρόσφυγη  μέ από φαση  της, η όπόι α έκδι δέται μέ σα σέ απόκλέιστικη  πρόθέσμι α έι κόσι (20) ημέρω ν 

από  την ημέ ρα έξέ τασης της πρόσφυγη ς. 
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Σέ πέρι πτωση συμπληρωματικη ς αιτιόλόγι ας έπι  της πρόσβαλλό μένης πρα ξης, αυτη  υπόβα λλέται έ ως 

και δέ κα (10) ημέ ρές πριν την συζη τηση της πρόσφυγη ς και κόινόπόιέι ται αυθημέρό ν στόν 

πρόσφέυ γόντα μέ σω της πλατφό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ η  αν αυτό  δέν έι ναι έφικτό  μέ όπόιόδη πότέ 

πρό σφόρό μέ σό. Υπόμνη ματα έπι  των από ψέων και της συμπληρωματικη ς αιτιόλόγι ας της 

Αναθέ τόυσας Αρχη ς κατατι θένται μέ σω της πλατφό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ έ ως πέ ντέ (5) ημέ ρές πριν από  

τη συζη τηση της πρόσφυγη ς. 

 

Η α σκηση της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς απότέλέι  πρόυ πό θέση για την α σκηση των έ νδικων 

βόηθημα των  της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακυ ρωσης τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 

κατα  των έκτέλέστω ν πρα ξέων η  παραλέι ψέων της αναθέ τόυσας αρχη ς. 

 

Όπόιός έ χέι έ ννόμό συμφέ ρόν μπόρέι  να ζητη σέι την αναστόλη  της έκτέ λέσης της από φασης της ΑΕΠΠ 

και την ακυ ρωση  της ένω πιόν τόυ αρμόδι όυ δικαστηρι όυ. Δικαι ωμα α σκησης των ι διων ένδι κων 

βόηθημα των έ χέι και η αναθέ τόυσα αρχη , αν η ΑΕΠΠ κα νέι δέκτη  την πρόδικαστικη  πρόσφυγη . Μέ τα 

έ νδικα βόηθη ματα της αι τησης αναστόλη ς και της αι τησης ακυ ρωσης λόγι ζόνται ως 

συμπρόσβαλλό μένές μέ την από φαση της ΑΕΠΠ και ό λές όι συναφέι ς πρός την ανωτέ ρω από φαση 

πρα ξέις η  παραλέι ψέις της αναθέ τόυσας αρχη ς, έφό σόν έ χόυν έκδόθέι  η  συντέλέστέι  αντιστόι χως έ ως 

τη συζη τηση της αι τησης αναστόλη ς η  την πρω τη συζη τηση της αι τησης ακυ ρωσης. 

 

Η α σκηση της αι τησης αναστόλη ς δέν έξαρτα ται από  την πρόηγόυ μένη α σκηση της αι τησης ακυ ρωσης. 

Η αι τηση αναστόλη ς κατατι θέται στό αρμό διό δικαστη ριό μέ σα σέ πρόθέσμι α δέ κα (10) ημέρω ν από  

την κόινόπόι ηση η  την πλη ρη γνω ση της από φασης έπι  της πρόδικαστικη ς πρόσφυγη ς και συζητέι ται 

τό αργό τέρό έντό ς τρια ντα (30) ημέρω ν από  την κατα θέση  της. Για την α σκηση της αιτη σέως 

αναστόλη ς κατατι θέται τό πρόβλέπό μένό παρα βόλό, συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 

372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016. 

 

Η α σκηση αι τησης αναστόλη ς κωλυ έι τη συ ναψη της συ μβασης, έκτό ς έα ν μέ την πρόσωρινη  διαταγη  

ό αρμό διός δικαστη ς απόφανθέι  διαφόρέτικα . 

 

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

 

Τα  έ γγραφα της συ μβασης, μέ βα ση τα όπόι α θα έκτέλέσθέι  τό έ ργό και η σέιρα  ισχυ ός τόυς 

καθόρι ζέται ως κατωτέ ρω.  

 

1. Τό συμφωνητικό . 

2. Η παρόυ σα Διακη ρυξη και η Πρό σκληση τόυ Β’ σταδι όυ. 

3. Η Οικόνόμικη  Πρόσφόρα . 
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4. Τό Τιμόλό γιό Μέλέ της. 

5. Η Ειδικη  Συγγραφη  Υπόχρέω σέων (Ε.Σ.Υ.) και τό σχέ διό συ μβασης υπηρέσιω ν συντη ρησης. 

6. Η Τέχνικη  Πέριγραφη  - Πρόδιαγραφέ ς. 

7. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Μέλέ της. 

8. Οι έγκέκριμέ νές μέλέ τές τόυ έ ργόυ. 

9. Τό έγκέκριμέ νό Χρόνόδια γραμμα κατασκέυη ς τόυ έ ργόυ.  

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1.  Οι αιτη σέις συμμέτόχη ς και τα πέριλαμβανό μένα σέ αυτέ ς στόιχέι α, καθω ς και τα απόδέικτικα  

έ γγραφα συντα σσόνται στην έλληνικη  γλω σσα η  συνόδέυ όνται από  έπι σημη μέτα φραση  τόυς 

στην έλληνικη  γλω σσα.  

6.2.  Στα αλλόδαπα  δημό σια έ γγραφα και δικαιόλόγητικα  έφαρμό ζέται η Συνθη κη της Χα γης της 

5.10.1961, πόυ κυρω θηκέ μέ τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  ιδιωτικα  έ γγραφα 

συνόδέυ όνται από  μέτα φραση  τόυς στην έλληνικη  γλω σσα έπικυρωμέ νη έι τέ από  πρό σωπό 

αρμό διό κατα  τις διατα ξέις της έθνικη ς νόμόθέσι ας έι τέ από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό της 

χω ρας στην όπόι α έ χέι συνταχθέι  τό έ γγραφό. Επι σης, γι νόνται υπόχρέωτικα  απόδέκτα  έυκρινη  

φωτόαντι γραφα έγγρα φων πόυ έ χόυν έκδόθέι  από  αλλόδαπέ ς αρχέ ς και έ χόυν έπικυρωθέι  από  

δικηγό ρό, συ μφωνα μέ τα πρόβλέπό μένα στην παρ. 2 πέρ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 

“Κω δικας Διόικητικη ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θηκέ ως α νω μέ τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ 

ν.4250/2014. 

6.3. Η  έπικόινωνι α μέ την αναθέ τόυσα αρχη  θα γι νόνται υπόχρέωτικα  στην έλληνικη  γλω σσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Για τη δημόπρα τηση τόυ έ ργόυ, την έκτέ λέση της συ μβασης και την κατασκέυη  τόυ, έφαρμό ζόνται όι 

διατα ξέις των παρακα τω νόμόθέτημα των, ό πως ισχυ όυν: 

 

- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) και έιδικό τέρα  των α ρθρων 118 και 119, 

- τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και έιδικό τέρα τό α ρθρό 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ό πως ισχυ έι 

- τόυ ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

20PROC007046724 2020-07-17



12 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

(Α’ 74 ) και έιδικό τέρα τό α ρθρό 1 αυτόυ , 

- τόυ ν. 4700 /19   (ΦΕΚ Α' 127/29.06.2020)  Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

- τόυ ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις», 

 - τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχω ριση δημόσιέυ σέων των φόρέ ων τόυ Δημόσι όυ στό νόμαρχιακό  

και τόπικό  Τυ πό και α λλές διατα ξέις», 

- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

- τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

-τόυ π.δ 71/2019 (ΦΕΚ Α΄ 112/03.07.2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 

έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)». 

- τόυ  ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τρόπόπόιήθηκέ μέ τό ν. 3414/2005 

(Α' 279) και τό άρθρό 40  ν. 4605/2019(Α΄ 52/1.4.2019), σέ συνδυασμό μέ  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) 

«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 

την  κόινή απόφαση των Υπόυργών Ανάπτυξης και Επικρατέίας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) 

σχέτικά μέ τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.3414/2005’’,  καθώς και την Υπόυργική απόφαση τόυ Υπόυργόύ και Υφυπόυργόύ Οικόνόμικών μέ 

Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό 

έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό 

με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013» 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

- της υπ’ αριθμ.. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 

απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511) 

- της υπ’ αριθμ. 50844/11-5-2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων 
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οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 

απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

 -της υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017  κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Υποδομών και Μεταφορών ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

- της υπ’ αριθμ.  57654/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 1781) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της υπ’ αριθμ.  56902/215/19-05-2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 1924) «Τέχνικέ ς λέπτόμέ ρέιές και 

διαδικασι ές λέιτόυργι ας τόυ Εθνικόυ  Συστη ματός Ηλέκτρόνικω ν Δημόσι ων Συμβα σέων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 

- Του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 

προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51). 

- του άρθρου 18 παρ. 2 του  π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 

Α΄149) 

- του π.δ.  4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 

και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4) 

- του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6 ) 

- του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 

Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10 ) 

-του ΠΔ 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34) 

-του άρθρου 106 του ν. 4670/28-2-2020 «Ασφαλιστικη  μέταρρυ θμιση και ψηφιακό ς μέτασχηματισμό ς 

Εθνικόυ  Φόρέ α Κόινωνικη ς Ασφα λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και α λλές διατα ξέις» (Α’ 43). 

- Του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209).  

- Της υπ’ αριθμ. 15277/23-3-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις 

διατάξεις της ∆ασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α 
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και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β ́/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 

12 του Ν. 4014/2011» (Β’ 1077). 

- Της υπ’ αριθμ. οικ. 169905/8-8-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και 

δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης Ομάδας «Ειδικά Εργα και δραστηριότητες» του 

Παραρτήματος XII της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 13 α) Σωφρονιστικά 

καταστήματα και β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και Προαναχωρησιακά Κέντρα 

Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ)» (Β’ 2035) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β.  

- Της υπ’ αριθμ. 166476/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 

4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)", όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 20741/2012 (ΦΕΚ 

1565/Β/8-5-2012) όμοια της απόφαση» (Β’ 595). 

- της υπ’ αριθμ. 5099/29.05.2020, κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’2043) «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και 

κατασκευής – άρση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής».  

-της υπ’ αριθμ. 4711/22.05.2020, κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’2043) «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής»..  

- της υπ’ αριθμ. 4712/22.05.2020, κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’2043), «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και 

κατασκευής».  

- Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄209) . 

- Της υπ’ αριθμ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 

Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 

περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Της υπ’ αριθμ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 

Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο από 

το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 από 26.08.2015 τροποποίηση αυτής.  

- Tης υπ’ αριθμ. 24  Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης 

δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς 

και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του». 

- Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 73625/13-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΒΧ46ΜΤΛΡ-Γ2Ν) απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών 
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Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 655/2.  

 - των  σέ έκτέ λέση των ανωτέ ρω διατα ξέων έκδόθέισω ν κανόνιστικω ν πρα ξέων, καθω ς και λόιπω ν 

διατα ξέων πόυ αναφέ ρόνται ρητα  η  απόρρέ όυν από  τα όριζό μένα στα συμβατικα  τέυ χη της παρόυ σας 

καθω ς και από  τό συ νόλό των διατα ξέων τόυ ασφαλιστικόυ , έργατικόυ , πέριβαλλόντικόυ  και 

φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γένικό τέρα από  κα θέ δια ταξη (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και έρμηνέυτικη  έγκυ κλιό 

πόυ διέ πέι την ανα θέση και έκτέ λέση τόυ έ ργόυ της παρόυ σας συ μβασης, έ στω και αν δέν αναφέ ρόνται 

ρητα . 

 

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

 

8.1. Τό έ ργό χρηματόδότέι ται από  τό Πρό γραμμα Δημόσι ων Επένδυ σέων (ΠΔΕ 2020, ΣΑΕ 655/2) 

 Τό έ ργό υπό κέιται στις κρατη σέις πόυ πρόβλέ πόνται για τα έ ργα αυτα , πέριλαμβανόμέ νης 

της κρα τησης υ ψόυς 0,07 % υπέ ρ των λέιτόυργικω ν αναγκω ν της Ενιαι ας Ανέξα ρτητης 

Αρχη ς Δημόσι ων Συμβα σέων, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 4 παρ 3 ν.4013/2011,  της κρα τησης 

υ ψόυς 0,06 % υπέ ρ των λέιτόυργικω ν αναγκω ν της Αρχη ς Εξέ τασης Πρόδικαστικω ν 

Πρόσφυγω ν, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, καθω ς και της κρα τησης 

6%0, συ μφωνα μέ τις διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 πέρ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και της υπ' 

αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και 

Μέταφόρω ν (Β' 2235). 

 

8.2. Τα γένικα  έ ξόδα, ό φέλός κ.λπ. τόυ Αναδό χόυ και όι έπιβαρυ νσέις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λπ. θα καθόριστόυ ν έιδικό τέρα μέ τό τέυ χός διακη ρυξης τόυ Β’ σταδι όυ τόυ 

Διαγωνισμόυ . Ο Φ.Π.Α. βαρυ νέι τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ. 

  

8.3. Οι πληρωμέ ς θα γι νόνται συ μφωνα μέ τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τα έιδικό τέρα 

καθόριζό μένα στα τέυ χη τόυ Β’ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ . Η πληρωμη  τόυ έργόλαβικόυ  

τιμη ματός θα γι νέται σέ EURO. 

 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι , κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης των αιτη σέων συμμέτόχη ς, να καλέ σέι 

τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, μέ σω της λέιτόυργικό τητας της ‘’Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστη ματός, να 

συμπληρω σόυν η  να διέυκρινι σόυν τα έ γγραφα η  δικαιόλόγητικα  πόυ έ χόυν υπόβα λέι, μέ σα σέ έυ λόγη 

πρόθέσμι α, η όπόι α δέν μπόρέι  να έι ναι μικρό τέρη από  έπτα  (7) ημέ ρές από  την ημέρόμηνι α 

κόινόπόι ησης σέ αυτόυ ς της σχέτικη ς πρό σκλησης, συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα στις διατα ξέις 

των α ρθρων 102 και 103 τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α ρθρόυ 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
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Οπόιαδη πότέ διέυκρι νιση η  συμπλη ρωση πόυ υπόβα λλέται από  τόυς υπόψηφι όυς, χωρι ς να έ χέι 

ζητηθέι  από  την αναθέ τόυσα αρχη , δέν λαμβα νέται υπό ψη. 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρόυ σα διαδικασι α έ χέι έκδόθέι  η από φαση μέ αρ.πρωτ. 73625/13-7-2020 (ΑΔΑ: 

ΩΘΒΧ46ΜΤΛΡ-Γ2Ν) σχέτικα  μέ την έ γκριση έ νταξης τόυ έ ργόυ στό ΠΔΕ για τό όικόνόμικό  έ τός 2020, 

ΣΑΕ 655/2 μέ κωδικό  2020ΣΕ65520003. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 

                      Τίτλος του έργου 

 

Ο τι τλός τόυ έ ργόυ έι ναι: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων 

του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο». 

  

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

 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δημόπρα τησης τόυ έ ργόυ ανέ ρχέται σέ 107.000.000,00 € (χωρι ς ΦΠΑ 24%), στόν 

όπόι ό πέριλαμβα νέται η Δαπα νη Εργασιω ν τόυ κατασκέυαστικόυ  έ ργόυ, η Δαπα νη των υπηρέσιω ν 

συντη ρησης, τα Γένικα  έ ξόδα και Όφέλός έργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε., πόσόστόυ  18% έπι  της δαπα νης 

έργασιω ν), τα Απρό βλέπτα (πόσόστόυ  9% έπι  της δαπα νης έργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) πόυ 

αναλω νόνται συ μφωνα μέ τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3. (α) τόυ ν. 4412/2016, καθω ς και 

πρό βλέψη απόλόγιστικω ν έργασιω ν. 

 

Η παρόυ σα συ μβαση δέν υπόδιαιρέι ται σέ τμη ματα και ανατι θέται ως ένιαι ό συ νόλό καθω ς έι ναι 

απόλυ τως αναγκαι α η ένιαι α ανα θέση τόυ παραπα νω έ ργόυ για τα τρι α νησια  (Σα μό, Κω, Λέ ρό) διό τι 

μό νό αυτη  καθιστα  έφικτη  αφένό ς την έκπλη ρωση τόυ έπιδιωκό μένόυ σκόπόυ  και αφέτέ ρόυ τη 

λυσιτέλη  διόικητικη  παρακόλόυ θηση της έξέ λιξης τόυ έ ργόυ μέ όικόνόμι α πό ρων της Αναθέ τόυσας 

Αρχη ς, πρα γμα απόλυ τως αναγκαι ό ένό ψέι της πανδημι ας τόυ κόρωνόι όυ . 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

 

Τό έ ργό θα έκτέλέστέι  στην τόπόθέσι α «Ζέρβόυ » τόυ Δη μόυ Ανατόλικη ς Σα μόυ, «Μέσόβόυ νι» τόυ 

Δη μόυ Κω και «Όρμός Λακκι » τόυ Δη μόυ Λέ ρόυ (NUTS EL 41, EL 42) 
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11.3.        Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Τό έργό αφόρά στη δημιόυργία δόμών φιλόξένίας στα νησιά Σάμό, Κω και Λέρό (έφέξής 

κατασκέυαστικό έργό) και σέ υπηρέσίές συντήρησης έγκαταστάσέων των παραπάνω δόμών. Τό έργό 

θα έκτέλέστέί σύμφωνα μέ τις έγκέκριμένές Μέλέτές, όι όπόίές θα χόρηγηθόύν στόυς πρόέπιλέγέντές 

υπόψηφίόυς για τη συμμέτόχή τόυς στό β΄ μέρός της διαδικασίας.   

Για την κατασκέυη  των νέ ων δόμω ν έ χόυν ληφθέι  υπό ψη όι λέιτόυργικέ ς και κτιριακέ ς πρόδιαγραφέ ς 

των έγκαταστα σέων των Δόμω ν Φιλόξένι ας, ό πως αυτέ ς πέριγρα φόνται στην Υ.Α. 11.1/6343/09-12-

2014 «Γένικό ς Κανόνισμό ς Λέιτόυργι ας Δόμω ν Φιλόξένι ας υπηκό ων τρι των χωρω ν πόυ λέιτόυργόυ ν 

μέ μέ ριμνα της Υπηρέσι ας Πρω της Υπόδόχη ς» καθω ς και όι όδηγι ές της Πυρόσβέστικη ς Υπηρέσι ας, 

συ μφωνα μέ την από  14-7-2016 διαταγη  της Διέυ θυνσης Πυρόσβέστικω ν Επιχέιρη σέων μέ θέ μα: 

«Επιχέιρησιακό ς Σχέδιασμό ς Πυρόσβέστικόυ  Σω ματός, Πυρόπρόστασι α σέ Δόμέ ς φιλόξένι ας 

πρόσφυ γων και μέταναστω ν». 

Επι σης, τό έ ργό υπα γέται σέ πρό τυπές πέριβαλλόντικέ ς δέσμέυ σέις (Π.Π.Δ) συ μφωνα μέ τις κα τωθι 

απόφα σέις τόυ Υπόυργόυ  Μέτανα στέυσης και Ασυ λόυ: υπ’ αριθμ. 318/13-07-2020 για τη Σα μό, υπ’ 

αριθμ. 319/13-07-2020 για την Κω και υπ ’αριθμ. 320/13-07-2020 για τη Λέ ρό. 

 Τό ανωτέρω απότέλέί έργό μέ ιδιαίτέρό χαρακτήρα και αυξημένές τέχνικές και χρηματόδότικές 

απαιτήσέις, καθώς υπάρχέι έπιτακτική και έπέίγόυσα ανάγκη απόσυμφόρησης τόυ πληθυσμόύ των 

υφισταμένων κέντρων φιλόξένίας και  έξασφάλισης νέων, έπαρκών έγκαταστάσέων σέ άμέσό χρόνό 

και κατά τέτόιό τρόπό, ώστέ να παρέχέται έπαρκής χώρός «κόινωνικής απόστασιόπόίησης» στόυς 

διαμένόντές για την πρόστασία της υγέίας τόυς και της δημόσιας υγέίας από την πανδημία τόυ 

κόρωνόϊόύ. Υπό τις ανωτέρω συνθήκές πρόκύπτέι η έπέίγόυσα ανάγκη  για την όλόκλήρωσή των 

δόμών και στα τρία νησιά στό συντόμότέρό δυνατό χρόνικό διάστημα, τό όπόίό δέν μπόρέί να υπέρβέί 

τόυς 7 μήνές. Ενόψέι των πρόαναφέρόμένων ιδιαιτέρότήτων η έκτέλέση τόυ έργόυ πρέπέι να 

αναληφθέί από έργόληπτική έπιχέίρηση μέ ιδιαίτέρές τέχνικές ικανότητές και ικανή 

χρηματόόικόνόμική έπάρκέια. 

Επισημαίνέται ότι τό έργό πρόκέιται να ανατέθέί ένιαία και για τα τρία νησιά δέδόμένόυ ότι μόνό μέ 

την ταυτόχρόνη και ένιαία ανάθέση, έκτέλέση και όλόκλήρωσή τόυ  έίναι έφικτή η άμέση και όυσιώδης 

απόσυμφόρηση των υφισταμένων δόμών και η πρόστασία της δημόσιας υγέίας και ασφάλέιας 

σύμφωνα μέ τόν σχέδιασμό της αναθέτόυσας αρχής.  

Ειδικότέρα, ως πρός τό κατασκέυαστικό έργό σημέιώνέται ότι:  

• Στη Σάμό, η δόμή θα αναπτυχθέί στη θέση «Ζέρβόύ», τόυ Δήμόυ Ανατόλικής Σάμόυ, σέ έκταση 

πέρίπόυ 200 στρ., σύμφωνα μέ την ΚΥΑ 5099/29.05.2020, «Χόρήγηση άδέιας χωρόθέτησης και 

κατασκέυής». Υφίσταται έκταση έπιπλέόν 45 στρ., όπόυ κατασκέυάζέται η δόμή από τόν Δ.Ο.Μ. 
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• Στη Κω, η δόμή θα αναπτυχθέί στην πέριόχή «Μέσόβόύνι», τόυ Δήμόυ Κω, σέ έκταση πέρίπόυ 

67 στρ., σύμφωνα μέ την ΚΥΑ 4711/22.5.2020, «Χόρήγηση άδέιας χωρόθέτησης και 

κατασκέυής». Η διαμόρφωση της δόμής θα αναπτυχθέί και σέ όμόρη έκταση έντός τόυ 

«Στρατόπέδόυ Καπέτάν Λαζαρή» (96 στρ.), όπόυ υφίσταται Κ.Υ.Τ. και ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ, σύμφωνα μέ 

τις ΚΥΑ 2969/2015 & 8038/23/22/2017). 

• Στη Λέρό, η δόμή θα αναπτυχθέί στη θέση «Όρμός Λακκί» τόυ Δήμόυ Λέρόυ, σέ έκταση πέρίπόυ 

63 στρ., σύμφωνα μέ την ΚΥΑ 4712/22.05.2020, «Χόρήγηση άδέιας χωρόθέτησης και 

κατασκέυής». 

Η ανα πτυξη της κα θέ δόμη ς σέ κα θέ έ να από  τα τρι α νησια , θα γι νέι σέ διαφόρέτικα  έπι πέδα τα όπόι α 

θα διαμόρφωθόυ ν μέ φυσικα  πρανη , και σέ όρισμέ νές πέριπτω σέις μέ την κατασκέυη  τόιχι ων 

αντιστη ριξης ανα λόγα μέ τις απαιτη σέις της μέλέ της έφαρμόγη ς. Για την έπικόινωνι α μέταξυ  των 

έπιπέ δων πρόβλέ πέται ασφαλτόστρωμέ νός δρό μός. Σέ κα θέ έπι πέδό θα υπα ρχόυν έπιμέ ρόυς 

έγκαταστα σέις μέ ξέχωριστέ ς πέριφρα ξέις και πέριμέτρικόυ ς δρό μόυς. Σέ κα θέ δόμη  θα πρόβλέ πέται 

χω ρός καραντι νας για την αντιμέτω πιση υγέιόνόμικω ν αναγκω ν.  

• Στη Σάμο, πρόβλέ πόνται όι έξη ς έπιμέ ρόυς έγκαταστα σέις: 

1. Μόνόγόνέι κω ν Οικόγένέιω ν. 

2. Χω ρός Υπηρέσιω ν Διόι κησης Μόνόγόνέι κω ν Οικόγένέιω ν 

3. Χω ρός Η/Μ έγκαταστα σέων. 

4. Διαθέ σιμός χω ρός για μέλλόντικη  έκμέτα λλέυση, ό πόυ πρόσωρινα  μπόρόυ ν να 

τόπόθέτηθόυ ν σκηνέ ς έ ως την όλόκλη ρωση της κατασκέυη ς της Δόμη ς. 

5. Χω ρός Υπηρέσιω ν Διόι κησης Ασυνό δέυτων Ανηλι κων - Ασυνό δέυτων Ανηλι κων. 

6. Χω ρός Κόινό χρηστων Δραστηριότη των.  

7. Φιλόξένι ας. 

8. Χω ρός Parking - Υπηρέσιω ν Διόι κησης Δόμη ς Φιλόξένι ας. 

9. Πρόαναχωρησιακόυ  Κέ ντρόυ Κρα τησης. 

10. Χω ρός Υπηρέσιω ν Διόι κησης Πρόαναχωρησιακόυ  Κέ ντρόυ Κρα τησης. 

• Στη Κω, πρόβλέ πόνται όι έξη ς έπιμέ ρόυς έγκαταστα σέις: 

1. Μόνόγόνέι κω ν Οικόγένέιω ν. 

2. Ασυνό δέυτων Ανηλι κων.   

3. Χω ρός Parking - Κόινό χρηστων Δραστηριότη των - Υπηρέσιω ν Διόι κησης.  

4.  Φιλόξένι ας.   

5. Πρόαναχωρησιακόυ  Κέ ντρόυ Κρα τησης. 
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6.  Χω ρός αθλόπαιδιω ν - διαθέ σιμός χω ρός για την αντιμέτω πιση υγέιόνόμικω ν αναγκω ν 

έπιφα νέιας 22.000m2. 

7.  Χω ρός Parking - Η/Μ έγκαταστα σέων  

• Στη Λέρο πρόβλέ πόνται όι έξη ς έπιμέ ρόυς έγκαταστα σέις: 

1. Μόνόγόνέι κω ν Οικόγένέιω ν. 

2. Ασυνό δέυτων Ανηλι κων. 

3. Κόινό χρηστων Δραστηριότη των - Υπηρέσιω ν Διόι κησης. 

4. Ελέγχό μένης Φιλόξένι ας  

5. Πρόαναχωρησιακόυ  Κέ ντρόυ Κρα τησης. 

6. Χω ρός Parking – Υπηρέσιω ν Ταυτόπόι ησης. 

Οι δόμές θα πέριβάλλόνται έξωτέρικά από διπλή πέρίφραξη. Τα κτίρια θα έίναι μέ φέρόντα όργανισμό 

από δόμικό χάλυβα και πλέυρικά τόιχώματα από ένιαία μόρφή θέρμόμόνωτικών πάνέλ 

π̟όλυόυρέθάνης. Για τα πρόκατασκέυασμένα κτίρια και τόυς πρόκατασκέυασμένόυς όικίσκόυς 

πρόβλέπέται η έδρασή τόυς σέ πλάκα από όπλισμένό σκυρόδέμα πάχόυς 25cm. Για τα μέταλλικά κτίρια 

πρόβλέπέται θέμέλίωση από όπλισμένό σκυρόδέμα. Η αναλόγία ατόμων τυπικών κτιρίων διαμόνής θα 

έίναι κατ’ έλάχιστόν 4m2 μικτόύ έμβαδόύ/άτόμό. 

Αναφόρικα  μέ τις Η/Μ έγκαταστα σέις, πρόβλέ πόνται για κα θέ δόμη  τα έξη ς: 

• Κλιματισμός κτιρίων 

• Ύδρέυση 

• Απόχέτέυση ακαθάρτων  

• Όμβρια 

• Πυρόσβέση  

• Πυρανίχνέυση 

• Φωτισμός  

• Ρέυματόδότές–Υπόσταθμόί-Διανόμή ισχύός 

• Ηλέκτρικά Ασθένή - Voice/Data / Wi-Fi/TV–SAT/Public Address/CCTV 

• BMS 

• Συστήματα έξόικόνόμησης νέρόύ και ένέργέιας  

Οι υπηρέσι ές συντη ρησης των έγκαταστα σέων αφόρόυ ν τό συ νόλό των ηλέκτρόμηχανόλόγικω ν και 

κτιριακω ν έγκαταστα σέων των νέ ων Δόμω ν στις νη σόυς Σα μό,  Κω και Λέ ρό, συμπέριλαμβανόμέ νόυ 

και τόυ πέριβα λλόντός χω ρόυ, έ τσι ω στέ να έξασφαλι ζόνται όι ό ρόι για την έυ ρυθμη λέιτόυργι α τόυς. 

Οι υπηρέσι ές συντη ρησης των έγκαταστα σέων θα παρασχέθόυ ν για χρόνικό  δια στημα 12 μηνω ν από  

την παραλαβη  των δόμω ν πρός χρη ση 

 Ειδικό τέρα, τό αντικέι μένό τόυ Αναδό χόυ πέριλαμβα νέι: 
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• Την πρόληπτικη /τακτικη  συντη ρηση ό λων των έγκαταστα σέων των νέ ων Δόμω ν, συ μφωνα μέ 

τό Πρό γραμμα Συντη ρησης πόυ θα υπόβα λλέι ό Ανα δόχός και θα έγκρι νέι η Αναθέ τόυσα Αρχη  

έντό ς 15 ημέρω ν από  την υπόγραφη  της Συ μβασης. 

• Τη διόρθωτικη /κατασταλτικη  συντη ρηση των έγκαταστα σέων και την τέχνικη  υπόστη ριξη της 

λέιτόυργι ας τόυς 

• Τη συνέχη  παρακόλόυ θηση και έπόπτέι α τόυ συστη ματός BMS. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνόλικη  πρόθέσμι α έκτέ λέσης τόυ κατασκέυαστικόυ  έ ργόυ όρι ζέται σέ 7 μήνες από  την ημέ ρα 

υπόγραφη ς της συ μβασης. Οι υπηρέσι ές συντη ρησης των έγκαταστα σέων θα παρασχέθόυ ν για 

χρόνικό  δια στημα 12 μηνω ν από  την παραλαβη  των δόμω ν πρός χρη ση. 

Οι απόκλέιστικέ ς και ένδέικτικέ ς τμηματικέ ς πρόθέσμι ές τόυ έ ργόυ θα αναφέ ρόνται στα τέυ χη 

τόυ Β’ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ . 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και τελικών 

προσφορών 

 

13.1 Η έπιλόγη  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νέι συ μφωνα μέ την «Κλέιστη  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

28 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθέ σέις τόυ νό μόυ αυτόυ .  

  

13.2 Πρόκέιμέ νόυ να απόφέυχθόυ ν καταστα σέις συ γκρόυσης συμφέρό ντων, κα θέ φυσικό  

η  νόμικό  πρό σωπό δικαιόυ ται να συμμέτέ χέι μέ χρι τό πέ ρας τόυ Διαγωνισμόυ  σέ έ ναν 

μό νό Υπόψη φιό/Διαγωνιζό μένό, έι τέ μέμόνωμέ να, έι τέ ως Μέ λός Ένωσης Πρόσω πων, 

έι τέ ως συνέργαζό μένό μέ ρός, κατα  την έ ννόια των διατα ξέων τόυ α ρθρόυ 91 τόυ ν. 

4412/2016 (Α’ 147). 

 

13.3  Κατα  τό β’ στα διό τόυ Διαγωνισμόυ  θα συμμέτα σχόυν μό νό όι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ 

θα πρόέπιλέγόυ ν βα σέι της διαδικασι ας τόυ παρό ντός σταδι όυ υπόβόλη ς αιτη σέων 

συμμέτόχη ς. Ο αριθμό ς των υπόψηφι ων πόυ θα πρόέπιλέγόυ ν για συμμέτόχη  στό β΄ 

στα διό τόυ Διαγωνισμόυ   (υπόβόλη  πρόσφόρω ν και λόιπω ν στόιχέι ων) ανέ ρχέται σέ 

πέ ντέ (5). Μέτα  τη διαδικασι α έλέ γχόυ κα λυψης των κριτηρι ων πόιότικη ς έπιλόγη ς, 

σέ πέρι πτωση πόυ ό αριθμό ς των υπόψηφι ων πόυ πληρόυ ν τα κριτη ρια υπέρβαι νέι 

τόυς πέ ντέ (5), όι υπόψη φιόι κατατα σσόνται σέ φθι νόυσα σέιρα  υ στέρα από  

συγκριτικη  βαθμόλό γηση η όπόι α θα γι νέι συ μφωνα μέ τη διαδικασι α πόυ 
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πέριγρα φέται στό α ρθρό 22.Ζ της παρόυ σας. 

Επισημαι νέται ό τι στην πέρι πτωση πόυ ό αριθμό ς υπόψηφι ων πόυ ικανόπόιόυ ν τα 

κριτη ρια έπιλόγη ς και τα έλα χιστα έπι πέδα ικανό τητας έι ναι μικρό τέρός από  τόν 

έλα χιστό αριθμό , η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να συνέχι ζέι τη διαδικασι α, καλω ντας 

τόυς υπόψηφι όυς πόυ διαθέ τόυν τις απαιτόυ μένές ικανό τητές, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 

84 τόυ Ν.4412/2016 

 

13.4 Κα θέ πρόσφέ ρων μπόρέι  να υπόβα λέι μό νό μι α πρόσφόρα . Επιπλέ όν, δέν έπιτρέ πέται 

η υπόβόλη  έναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και δέν γι νόνται δέκτέ ς πρόσφόρέ ς για μέ ρός 

τόυ αντικέιμέ νόυ της συ μβασης. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτη ριό για την ανα θέση της συ μβασης έι ναι η πλέ όν συμφέ ρόυσα από  όικόνόμικη  α πόψη 

πρόσφόρα  μό νό βα σέι τιμη ς (χαμηλό τέρη τιμη ). H διαδικασι α θα πέριγραφέι  αναλυτικό τέρα στό 

Β΄ στα διό τόυ διαγωνισμόυ . 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

 

Οι υπόψη φιόι δέν υπόχρέόυ νται να πρόσκόμι σόυν έγγυητικη  έπιστόλη  συμμέτόχη ς στην παρόυ σα 

διαδικασι α πρόέπιλόγη ς τόυ διαγωνισμόυ . Για την συμμέτόχη  στό Β’ στα διό τόυ  διαγωνισμόυ  θα 

απαιτηθέι  η κατα θέση από  τόυς πρόέπιλέγέ ντές  όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, έγγυητικη ς έπιστόλη ς 

συμμέτόχη ς, πόυ θα ανέ ρχέται στό πόσό  των 2.140.000,00 έυρω , κατα  τόυς ό ρόυς της παρ. 1 α) 

τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής  

 

Πρόβλέ πέται η δυνατό τητα χόρη γησης πρόκαταβόλη ς, μέτα  από  αι τημα τόυ αναδό χόυ συ μφωνα μέ τα 

όριζό μένα στό α ρθρό 150 τόυ ν.4412/16 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

 

Θα καθόριστόυ ν κατα  τό Β’ στα διό τόυ Διαγωνισμόυ . 

 

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

 
Στα υφιστα μένα κέ ντρα φιλόξένι ας αιτόυ ντων α συλό/πρόσφυ γων και μέταναστω ν διαβιέι  

ιδιαι τέρα μέγα λός αριθμό ς ατό μων σέ κατα σταση συνωστισμόυ , απότέλω ντας έστι ές 

υπέρμέτα δόσης τόυ κόρωνόι όυ . Λαμβα νόντας υπό ψη την απρό βλέπτη και έξαιρέτικα  έπέι γόυσα 

ανα γκη για την απόφυγη  έξα πλωσης τόυ κόρόνόι όυ , κρι νέται απαραι τητη η α μέση υλόπόι ηση τόυ 

έ ργόυ. Οι πέριγραφέι σές πέριστα σέις των βέβαρημέ νων πληθυσμιακα  υφιστα μένων κέ ντρων και 

της πανδημι ας δικαιόλόγόυ ν την έπι κληση έπέι γόυσας κατα στασης και τη συ ντμηση των 

πρόθέσμιω ν πόυ πρόβλέ πόνται στις διατα ξέις τόυ α ρθρόυ 28, παρα γραφός 7 τόυ ν.4412/2016. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτη σέων συμμέτόχη ς όρι ζέται 

η 30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής όρι ζέται η 

30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αν, για λό γόυς ανωτέ ρας βι ας η  για τέχνικόυ ς λό γόυς, δέν διένέργηθέι  η απόσφρα γιση κατα  την 

όρισθέι σα ημέ ρα η  αν μέ χρι τη μέ ρα αυτη  δέν έ χέι υπόβληθέι  καμι α αι τηση συμμέτόχη ς, η 

απόσφρα γιση και η καταληκτικη  ημέρόμηνι α αντι στόιχα μέτατι θένται σέ όπόιαδη πότέ α λλη 

ημέ ρα, μέ από φαση της αναθέ τόυσας αρχη ς. Η από φαση αυτη  κόινόπόιέι ται στόυς υπόψη φιόυς, 

μέ σω της λέιτόυργικό τητας “Επικόινωνι α”, πέ ντέ (5) τόυλα χιστόν έργα σιμές ημέ ρές πριν τη νέ α 

ημέρόμηνι α και αναρτα ται στην ΕΕΕΕ, στό ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσέλι δα της αναθέ τόυσας αρχη ς 

(www.migration.gov.gr), καθω ς και στόν έιδικό , δημό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ηλέκτρόνικόι  

διαγωνισμόι ” της πυ λης www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέ α αυτη  ημέρόμηνι α δέν 

καταστέι  δυνατη  η απόσφρα γιση των πρόσφόρω ν η  δέν υπόβληθόυ ν πρόσφόρέ ς, μπόρέι  να 

όρισθέι  και νέ α ημέρόμηνι α, έφαρμόζόμέ νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξέων των δυ ό 

πρόηγόυ μένων έδαφι ων. 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Θα καθόριστέι  στα Τέυ χη τόυ Β’ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ . 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

  Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Πρόκη ρυξη συ μβασης, η τόι τό σχέτικό  τυπόπόιημέ νό έ ντυπό “Πρόκη ρυξη Συ μβασης”, απεστάλη, 

μέ σω της διαδικτυακη ς πυ λης simap.europa.eu, για δημόσι έυση στην Υπηρέσι α Εκδό σέων της 

Ευρωπαι κη ς Ένωσης . στις 14/07/2020.  

  

 Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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 1. Η πρόκη ρυξη συ μβασης της πρόηγόυ μένης παραγρα φόυ Α και η Διακη ρυξη δημόσιέυ θηκέ στό 

ΚΗΜΔΗΣ. 

 2. Η διακη ρυξη αναρτα ται και στην ιστόσέλι δα της αναθέ τόυσας αρχη ς (www.migration.gov.gr), 

συ μφωνα μέ τό α ρθρό 2 της παρόυ σας  

3. Πέρι ληψη της παρόυ σας Διακη ρυξης δημόσιέυ έται στόν Ελληνικό  Τυ πό, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 

66 τόυ ν. 4412/2016, και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γέια” diavgeia.gov.gr. 

 

Γ.  Γνωστόπόι ηση της συναφθέι σας συ μβασης δημόσιέυ έται στην ΕΕΕΕ, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 64 

τόυ ν. 4412/2016. 

  

 Τα έ ξόδα των έκ της κέι μένης νόμόθέσι ας απαραι τητων δημόσιέυ σέων της πρόκη ρυξης, βαρυ νόυν 

τόν ανα δόχό και έισπρα ττόνται μέ τόν πρω τό λόγαριασμό  πληρωμη ς τόυ έ ργόυ.  Τα έ ξόδα 

δημόσιέυ σέων των τυχό ν πρόηγόυ μένων διαγωνισμω ν για την ανα θέση τόυ ι διόυ έ ργόυ, καθω ς 

και τα έ ξόδα των μη απαραι τητων έκ τόυ νό μόυ δημόσιέυ σέων βαρυ νόυν την αναθέ τόυσα αρχη  

και καταβα λλόνται από  τις πιστω σέις τόυ έ ργόυ.  

  

 Οι δαπα νές δημόσι έυσης της πρόκη ρυξης στην Επι σημη Εφημέρι δα της Ευρωπαι κη ς Ένωσης 

βαρυ νόυν τόν  πρόυ πόλόγισμό  της Ένωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η συ μβαση ανατι θέται βα σέι τόυ κριτηρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 της παρόυ σας, σέ πρόσφέ ρόντα ό όπόι ός 

δέν απόκλέι έται από  τη συμμέτόχη  βα σέι της παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 της παρόυ σας και πληρόι  τα 

κριτη ρια έπιλόγη ς των παρ. Β, Γ, Δ , Ε τόυ α ρθρόυ 22 της παρόυ σας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής 

  

21.1 Δικαι ωμα συμμέτόχη ς έ χόυν φυσικα  η  νόμικα  πρό σωπα, η  ένω σέις αυτω ν πόυ 

δραστηριόπόιόυ νται στην κατασκέυη  Οικοδομικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 

έ ργων και πόυ έι ναι έγκατέστημέ να σέ: 

α) σέ κρα τός-μέ λός της Ένωσης, 

β) σέ κρα τός-μέ λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σέ τρι τές χω ρές πόυ έ χόυν υπόγρα ψέι και κυρω σέι τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θέση δημό σια 

συ μβαση καλυ πτέται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ ς σημέιω σέις τόυ σχέτικόυ  μέ την 

Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 

δ) σέ τρι τές χω ρές πόυ δέν έμπι πτόυν στην πέρι πτωση γ΄ της παρόυ σας παραγρα φόυ και έ χόυν 

συνα ψέι διμέρέι ς η  πόλυμέρέι ς συμφωνι ές μέ την Ένωση σέ θέ ματα διαδικασιω ν ανα θέσης δημόσι ων 
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συμβα σέων. 

 

21.2 Οικόνόμικό ς φόρέ ας συμμέτέ χέι έι τέ μέμόνωμέ να έι τέ ως μέ λός έ νωσης. 

 

21.3 Οι ένω σέις όικόνόμικω ν φόρέ ων συμμέτέ χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 

και των παρ. 1 (έ)  και 3 (β) τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 

Δέν απαιτέι ται από  τις έν λό γω ένω σέις να πέριβληθόυ ν συγκέκριμέ νη νόμικη  μόρφη  για την υπόβόλη  

αι τησης συμμέτόχη ς. Σέ πέρι πτωση πόυ η έ νωση αναδέιχθέι  ανα δόχός η νόμικη  της μόρφη  πρέ πέι να 

έι ναι τέ τόια πόυ να έξασφαλι ζέται η υ παρξη ένό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μητρω όυ για την έ νωση 

(π.χ. κόινόπραξι α). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

 

Οι μέμόνωμέ νόι υπόψη φιόι πρέ πέι να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς έπιλόγη ς.  

Στην πέρι πτωση έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων, ισχυ όυν τα έξη ς: 

- αναφόρικα  μέ τις απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22.Α της παρόυ σας, αυτέ ς θα πρέ πέι να ικανόπόιόυ νται από  

κα θέ μέ λός της έ νωσης  

- αναφόρικα  μέ τις απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22.Β της παρόυ σας, κα θέ μέ λός της έ νωσης θα πρέ πέι να 

έι ναι έγγέγραμμέ νό στό σχέτικό  έπαγγέλματικό  μητρω ό, συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα στό ως α νω α ρθρό, 

τόυλα χιστόν σέ μια από  τις κατηγόρι ές πόυ αφόρα  στό υπό  ανα θέση έ ργό. Πέραιτέ ρω, αθρόιστικα  

πρέ πέι να καλυ πτόνται ό λές όι κατηγόρι ές τόυ έ ργόυ.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θέ πρόσφέ ρων αποκλείεται από  τη συμμέτόχη  στη διαδικασι α πρόέπιλόγη ς, έφό σόν συντρέ χέι στό 

πρό σωπό  τόυ (αν πρό κέιται για μέμόνωμέ νό φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό) η  σέ έ να από  τα μέ λη τόυ (αν 

πρό κέιται πέρι  έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων) έ νας από  τόυς λό γόυς των παρακα τω πέριπτω σέων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχέι έις βα ρός τόυ αμέτα κλητη καταδικαστικη  από φαση για έ ναν από  τόυς 

ακό λόυθόυς λό γόυς: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτη  όρι ζέται στό α ρθρό 2 της από φασης-πλαι σιό 

2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 24ης Οκτωβρι όυ 2008, για την καταπόλέ μηση τόυ όργανωμέ νόυ 

έγκλη ματός (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ό πως όρι ζέται στό α ρθρό 3 της συ μβασης πέρι  της καταπόλέ μησης της διαφθόρα ς στην 

όπόι α ένέ χόνται υπα λληλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των η  των κρατω ν-μέλω ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα γραφό 1 τόυ α ρθρόυ 2 της από φασης-πλαι σιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ 
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Συμβόυλι όυ της 22ας Ιόυλι όυ 2003, για την καταπόλέ μηση της δωρόδόκι ας στόν ιδιωτικό  τόμέ α (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζέται στην κέι μένη νόμόθέσι α η  στό έθνικό  δι καιό τόυ 

όικόνόμικόυ  φόρέ α, 

γ) απάτη, κατα  την έ ννόια τόυ α ρθρόυ 1 της συ μβασης σχέτικα  μέ την πρόστασι α των όικόνόμικω ν 

συμφέρό ντων των Ευρωπαι κω ν Κόινότη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόι α κυρω θηκέ μέ τό 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρόμόκρατικέ ς δραστηριό τητές, ό πως 

όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαι σιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ της 

13ης Ιόυνι όυ 2002, για την καταπόλέ μηση της τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  

αυτόυργι α η  συνέ ργέια η  από πέιρα δια πραξης έγκλη ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 4 αυτη ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας, 

ό πως αυτέ ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 

Συμβόυλι όυ της 26ης Οκτωβρι όυ 2005, σχέτικα  μέ την πρό ληψη της χρησιμόπόι ησης τόυ 

χρηματόπιστωτικόυ  συστη ματός για τη νόμιμόπόι ηση έσό δων από  παρα νόμές δραστηριό τητές και τη 

χρηματόδό τηση της τρόμόκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόι α ένσωματω θηκέ στην 

έθνικη  νόμόθέσι α μέ τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 της 

Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ της 5ης Απριλι όυ 2011, για 

την πρό ληψη και την καταπόλέ μηση της έμπόρι ας ανθρω πων και για την πρόστασι α των θυμα των της, 

καθω ς και για την αντικατα σταση της από φασης-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η όπόι α ένσωματω θηκέ στην έθνικη  νόμόθέσι α μέ τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικό ς φόρέ ας απόκλέι έται έπι σης ό ταν τό πρό σωπό έις βα ρός τόυ όπόι όυ έκδό θηκέ 

αμέτα κλητη καταδικαστικη  από φαση έι ναι μέ λός τόυ διόικητικόυ , διέυθυντικόυ  η  έπόπτικόυ  όργα νόυ 

τόυ έν λό γω όικόνόμικόυ  φόρέ α η  έ χέι έξόυσι α έκπρόσω πησης, λη ψης απόφα σέων η  έλέ γχόυ σέ αυτό . 

Στις πέριπτω σέις έταιρέιω ν πέριόρισμέ νης έυθυ νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν έταιρέιω ν (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικω ν Κέφαλαιόυχικω ν Εταιρέιω ν (Ι.Κ.Ε), η υπόχρέ ωση τόυ πρόηγόυ μένόυ έδαφι όυ, αφόρα   τόυς 

διαχέιριστέ ς. 

Στις πέριπτω σέις ανωνυ μων έταιρέιω ν (Α.Ε.), η έν λό γω υπόχρέ ωση αφόρα   τόν Διέυθυ νόντα 

Συ μβόυλό, καθω ς και ό λα τα μέ λη τόυ Διόικητικόυ  Συμβόυλι όυ. 

Στις πέριπτω σέις των συνέταιρισμω ν, η έν λό γω υπόχρέ ωση αφόρα  τα μέ λη τόυ Διόικητικόυ  

Συμβόυλι όυ. 

22.A.2 Όταν ό  υπόψη φιός έ χέι αθέτη σέι τις υπόχρέω σέις τόυ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων η  

έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης και αυτό  έ χέι διαπιστωθέι  από  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση μέ 
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τέλέσι δικη και δέσμέυτικη  ισχυ , συ μφωνα μέ διατα ξέις της χω ρας ό πόυ έι ναι έγκατέστημέ νός η  την 

έθνικη  νόμόθέσι α  η /και η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να απόδέι ξέι μέ τα κατα λληλα μέ σα ό τι ό 

υπόψη φιός έ χέι αθέτη σέι τις υπόχρέω σέις τόυ ό σόν αφόρα  την καταβόλη  φό ρων η  έισφόρω ν 

κόινωνικη ς ασφα λισης. 

Αν ό υπόψη φιός έι ναι Έλληνας πόλι της η  έ χέι την έγκατα σταση  τόυ στην Ελλα δα, όι υπόχρέω σέις τόυ 

πόυ αφόρόυ ν τις έισφόρέ ς κόινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτόυν, τό σό την κυ ρια, ό σό και την έπικόυρικη  

ασφα λιση. 

Δέν απόκλέι έται ό υπόψη φιός, ό ταν έ χέι έκπληρω σέι τις υπόχρέω σέις τόυ, έι τέ καταβα λλόντας τόυς 

φό ρόυς η  τις έισφόρέ ς κόινωνικη ς ασφα λισης πόυ όφέι λέι, συμπέριλαμβανόμέ νων, κατα  πέρι πτωση, 

των δέδόυλέυμέ νων τό κων η  των πρόστι μων, έι τέ υπαγό μένός σέ δέσμέυτικό  διακανόνισμό  για την 

καταβόλη  τόυς. 

22.Α.2α Η αναθέ τόυσα αρχη  γνωρι ζέι η  μπόρέι  να απόδέι ξέι μέ τα κατα λληλα μέ σα ό τι έ χόυν έπιβληθέι  

σέ βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, μέ σα σέ χρόνικό  δια στημα δυ ό (2) έτω ν πριν από  την ημέρόμηνι α 

λη ξης της πρόθέσμι ας υπόβόλη ς αι τησης συμμέτόχη ς:  

αα) τρέις (3) πρα ξέις έπιβόλη ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια έλέγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός 

Επιθέω ρησης Εργασι ας για παραβα σέις της έργατικη ς νόμόθέσι ας πόυ χαρακτηρι ζόνται, συ μφωνα μέ 

την υπόυργικη  από φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως έκα στότέ ισχυ έι, ως «υψηλη ς» η  «πόλυ  

υψηλη ς» σόβαρό τητας, όι όπόι ές πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  τρέις (3) διένέργηθέ ντές έλέ γχόυς, η   

ββ) δυ ό (2) πρα ξέις έπιβόλη ς πρόστι μόυ από  τα αρμό δια έλέγκτικα  ό ργανα τόυ Σω ματός Επιθέω ρησης 

Εργασι ας για παραβα σέις της έργατικη ς νόμόθέσι ας πόυ αφόρόυ ν την αδη λωτη έργασι α, όι όπόι ές 

πρόκυ πτόυν αθρόιστικα  από  δυ ό (2) διένέργηθέ ντές έλέ γχόυς.  

Οι υπό  αα΄ και ββ΄ κυρω σέις πρέ πέι να έ χόυν απόκτη σέι τέλέσι δικη και δέσμέυτικη  ισχυ .  

 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προεπιλογής υποψήφιος σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έ χέι αθέτη σέι τις υπόχρέω σέις πόυ πρόβλέ πόνται στην παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,                    

(β) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας τέλέι  υπό  πτω χέυση η  έ χέι υπαχθέι  σέ διαδικασι α έξυγι ανσης η  ειδικής 

εκκαθάρισης η  τέλέι  υπό  αναγκαστικη  διαχέι ριση από  έκκαθαριστη  η  από  τό δικαστη ριό η  έ χέι υπαχθέι  

σέ διαδικασι α πτωχέυτικόυ  συμβιβασμόυ  η  έ χέι αναστέι λέι τις έπιχέιρηματικέ ς τόυ δραστηριό τητές η  

έα ν βρι σκέται σέ όπόιαδη πότέ ανα λόγη κατα σταση πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, 

πρόβλέπό μένη σέ έθνικέ ς διατα ξέις νό μόυ. Η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να μην απόκλέι έι έ ναν 

όικόνόμικό  φόρέ α, ό όπόι ός βρι σκέται σέ μια έκ των καταστα σέων πόυ αναφέ ρόνται στην παραπα νω 

πέρι πτωση, υπό  την πρόυ πό θέση ό τι η αναθέ τόυσα αρχη  έ χέι απόδέι ξέι ό τι ό έν λό γω φόρέ ας έι ναι σέ 

θέ ση να έκτέλέ σέι τη συ μβαση, λαμβα νόντας υπό ψη τις ισχυ όυσές διατα ξέις και τα μέ τρα για τη 
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συνέ χιση της έπιχέιρηματικη ς τόυ λέιτόυργι ας (παρ. 5 α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),  

(γ) έα ν, μέ την έπιφυ λαξη της παραγρα φόυ 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011, η αναθέ τόυσα αρχη  

διαθέ τέι έπαρκω ς έυ λόγές ένδέι ξέις πόυ όδηγόυ ν στό συμπέ ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρέ ας συνη ψέ 

συμφωνι ές μέ α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς μέ στό χό τη στρέ βλωση τόυ ανταγωνισμόυ  

(δ) έα ν μι α κατα σταση συ γκρόυσης συμφέρό ντων κατα  την έ ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 

δέν μπόρέι  να θέραπέυθέι  απότέλέσματικα  μέ α λλα, λιγό τέρό παρέμβατικα , μέ σα, 

(έ) έα ν μι α κατα σταση στρέ βλωσης τόυ ανταγωνισμόυ  από  την πρό τέρη συμμέτόχη  των όικόνόμικω ν 

φόρέ ων κατα  την πρόέτόιμασι α της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, κατα  τα όριζό μένα στό α ρθρό 48 

τόυ ν. 4412/2016, δέν μπόρέι  να θέραπέυθέι  μέ α λλα, λιγό τέρό παρέμβατικα , μέ σα, 

(στ) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι έπιδέι ξέι σόβαρη  η  έπαναλαμβανό μένη πλημμέ λέια κατα  την 

έκτέ λέση όυσιω δόυς απαι τησης στό πλαι σιό πρόηγόυ μένης δημό σιας συ μβασης, πρόηγόυ μένης 

συ μβασης μέ αναθέ τόντα φόρέ α η  πρόηγόυ μένης συ μβασης παραχω ρησης πόυ έι χέ ως απότέ λέσμα 

την πρό ωρη καταγγέλι α της πρόηγόυ μένης συ μβασης, απόζημιω σέις η  α λλές παρό μόιές κυρω σέις, 

(ζ) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι κριθέι  έ νόχός σόβαρω ν ψέυδω ν δηλω σέων κατα  την παρόχη  των 

πληρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για την έξακρι βωση της απόυσι ας των λό γων απόκλέισμόυ  η  την 

πλη ρωση των κριτηρι ων έπιλόγη ς, έ χέι απόκρυ ψέι τις πληρόφόρι ές αυτέ ς η  δέν έι ναι σέ θέ ση να 

πρόσκόμι σέι τα δικαιόλόγητικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ έφαρμόγη  τόυ α ρθρόυ 24 της παρόυ σας, 

(η) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έπιχέι ρησέ να έπηρέα σέι μέ αθέ μιτό τρό πό τη διαδικασι α λη ψης 

απόφα σέων της αναθέ τόυσας αρχη ς, να απόκτη σέι έμπιστέυτικέ ς πληρόφόρι ές πόυ ένδέ χέται να τόυ 

απόφέ ρόυν αθέ μιτό πλέόνέ κτημα στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης η  να παρα σχέι έξ αμέλέι ας 

παραπλανητικέ ς πληρόφόρι ές πόυ ένδέ χέται να έπηρέα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σέις πόυ αφόρόυ ν 

τόν απόκλέισμό , την έπιλόγη  η  την ανα θέση, 

(θ) έα ν ό όικόνόμικό ς φόρέ ας έ χέι διαπρα ξέι σόβαρό  έπαγγέλματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θέ τέι σέ 

αμφιβόλι α την ακέραιό τητα  τόυ. 

22.Α.4.  Απόκλέι έται από  τη συμμέτόχη  στη διαδικασι α πρόέπιλόγη ς, όικόνόμικό ς φόρέ ας έα ν 

συντρέ χόυν όι πρόυ πόθέ σέις έφαρμόγη ς της παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος 

αποκλεισμού) 

22.Α.5. Η αναθέ τόυσα αρχη  απόκλέι έι όικόνόμικό  φόρέ α σέ όπόιόδη πότέ χρόνικό  σημέι ό κατα  τη 

δια ρκέια της διαδικασι ας πρόέπιλόγη ς, ό ταν απόδέικνυ έται ό τι αυτό ς βρι σκέται λό γω πρα ξέων η  

παραλέι ψέων αυτόυ  έι τέ πριν έι τέ κατα  τη διαδικασι α, σέ μι α από  τις πέριπτω σέις των πρόηγόυ μένων 

παραγρα φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 

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

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

22.Α.6. Οικόνόμικό ς φόρέ ας πόυ έμπι πτέι σέ μια από  τις καταστα σέις πόυ αναφέ ρόνται στις 

παραγρα φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 μπόρέι  να πρόσκόμι ζέι στόιχέι α πρόκέιμέ νόυ να απόδέι ξέι ό τι 

τα μέ τρα πόυ έ λαβέ έπαρκόυ ν για να απόδέι ξόυν την αξιόπιστι α τόυ, παρό τι συντρέ χέι ό σχέτικό ς λό γός 

απόκλέισμόυ . Εα ν τα στόιχέι α κριθόυ ν έπαρκη , ό έν λό γω όικόνόμικό ς φόρέ ας δέν απόκλέι έται από  τη 

διαδικασι α πρόέπιλόγη ς. Τα μέ τρα πόυ λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς αξιόλόγόυ νται σέ 

συνα ρτηση μέ τη σόβαρό τητα και τις ιδιαι τέρές πέριστα σέις τόυ πόινικόυ  αδικη ματός η  τόυ 

παραπτω ματός. Αν τα μέ τρα κριθόυ ν ανέπαρκη , γνωστόπόιέι ται στόν όικόνόμικό  φόρέ α τό σκέπτικό  

της από φασης αυτη ς. Οικόνόμικό ς φόρέ ας πόυ έ χέι απόκλέιστέι , μέ τέλέσι δικη από φαση, από  τη 

συμμέτόχη  σέ διαδικασι ές συ ναψης συ μβασης η  ανα θέσης παραχω ρησης δέν μπόρέι  να κα νέι χρη ση 

της ανωτέ ρω δυνατό τητας κατα  την πέρι όδό τόυ απόκλέισμόυ  πόυ όρι ζέται στην έν λό γω από φαση 

στό κρα τός - μέ λός στό όπόι ό ισχυ έι η από φαση. 

22.Α.7. Η από φαση για την διαπι στωση της έπα ρκέιας η  μη των έπανόρθωτικω ν μέ τρων κατα  την 

πρόηγόυ μένη παρα γραφό έκδι δέται συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 

4412/2016. 

22.Α.8. Οικόνόμικό ς φόρέ ας πόυ τόυ έ χέι έπιβληθέι , μέ την κόινη  υπόυργικη  από φαση τόυ α ρθρόυ 74 

τόυ ν. 4412/2016, η πόινη  τόυ απόκλέισμόυ  απόκλέι έται αυτόδι καια και από  την παρόυ σα διαδικασι α 

πρόέπιλόγη ς. 

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της έπαγγέλματικη ς δραστηριό τητας, απαιτέι ται  όι 

όικόνόμικόι  φόρέι ς να έι ναι έγγέγραμμέ νόι στό σχέτικό  έπαγγέλματικό  μητρω ό πόυ τηρέι ται στό 

κρα τός έγκατα σταση ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι στην Ελλα δα απαιτέι ται 

να έι ναι έγγέγραμμέ νόι στό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγόρι ές έ ργόυ 

τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σας (Οικοδομικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έ ργων). Οι 

πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι σέ κρα τός μέ λός της Ευρωπαι κη ς Ένωσης απαιτέι ται να έι ναι 

έγγέγραμμέ νόι στα Μητρω α τόυ παραρτη ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Τό έ ργό απόσκόπέι  στην έξυπηρέ τηση όξυμέ νων και έπέιγόυσω ν αναγκω ν πρόστασι ας της δημό σιας 

υγέι ας καθω ς και της δημό σιας τα ξης και ασφα λέιας  και έ χέι έιδικα  χαρακτηριστικα , πόυ συνδέ όνται 

πρόέχό ντως μέ την κατέπέι γόυσα υλόπόι ηση  τόυ έντό ς έξαιρέτικα  συ ντόμόυ χρόνικόυ  διαστη ματός. 
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Ως έκ τόυ τόυ πρέ πέι να διασφαλι ζέται ό τι κα θέ υπόψη φιός διαθέ τέι την αναγκαι α χρηματόδότικη  

ικανό τητα για την έκτέ λέση  τόυ έξ ιδι ων πό ρων ό σό και την ικανό τητα απρό σκόπτόυ και σημαντικόυ  

δανέισμόυ , έφό σόν παραστέι  ανα γκη. Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς, συνέπω ς, όφέι λόυν να πληρόυ ν τις 

ακό λόυθές απαιτη σέις όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς έπα ρκέιας σωρευτικά:  

Α) Να έ χόυν έλα χιστό έτη σιό κυ κλό έργασιω ν των τριω ν τέλέυται ων όικόνόμικω ν χρη σέων, πριν από  

την ημέρόμηνι α διένέ ργέιας τόυ διαγωνισμόυ , για τις όπόι ές έ χόυν δημόσιέυθέι  όικόνόμικέ ς 

καταστα σέις η τόι για καθέ να από  τα έ τη 2017, 2018 και 2019, ι σό η  μέγαλυ τέρό τόυ διπλα σιόυ τόυ 

πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ πρόκηρυσσό μένόυ έ ργόυ χωρι ς ΦΠΑ. Σέ πέρι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρέ ας 

δραστηριόπόιέι ται για χρόνικό  δια στημα μικρό τέρό των τριω ν όικόνόμικω ν χρη σέων, πριν από  την 

ημέρόμηνι α διένέ ργέιας τόυ διαγωνισμόυ , τό τέ ό έλα χιστός έτη σιός κυ κλός έργασιω ν τόυ για ό σές 

όικόνόμικέ ς χρη σέις δραστηριόπόιέι ται, θα πρέ πέι να έι ναι ι σός η  μέγαλυ τέρός τόυ διπλα σιόυ τόυ 

πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ πρόκηρυσσό μένόυ έ ργόυ χωρι ς ΦΠΑ.  

➢ Επισημαι νέται ό τι όι υπόψη φιόι θα πρέ πέι να δηλω σόυν στό ΕΕΕΣ τόυς (Μέ ρός ΙV κέφ. Β), έπι  πόινη  

απόκλέισμόυ  τα ακριβη  μέγέ θη τόυ κυ κλόυ έργασιω ν τόυς για καθέ να από  τα έ τη 2017, 2018 και 

2019. 

Β) Να έ χόυν Συνόλικέ ς Δανέιακέ ς Υπόχρέω σέις (συμπέριλαμβανόμέ νων μακρόπρό θέσμων δανέι ων, 

βραχυπρό θέσμων δανέι ων, μισθω σέων και κα θέ α λλης μόρφη ς έ κθέσης σέ τραπέζικέ ς και λόιπέ ς 

χρηματόπιστωτικέ ς υπόχρέω σέις) μικρό τέρές από  τό 0,300 τόυ Παθητικόυ  (μό χλέυση) ό πως 

πρόκυ πτόυν μέ βα ση τις Οικόνόμικέ ς Καταστα σέις της τέλέυται ας όικόνόμικη ς  χρη σης, για την όπόι α 

έ χόυν δημόσιέυτέι  όικόνόμικέ ς καταστα σέις η τόι για τό έ τός 2019.  

Γ) Να έ χόυν Ρέυστό τητα, υπόλόγιζό μένη ως ό λό γός Κυκλόφόρόυ ντός Ενέργητικόυ  πρός 

Βραχυπρό θέσμές Υπόχρέω σέις, μέγαλυ τέρη τόυ 1, ό πως πρόκυ πτέι μέ βα ση τις Οικόνόμικέ ς 

Καταστα σέις της τέλέυται ας όικόνόμικη ς  χρη σης, για την όπόι α έ χόυν δημόσιέυτέι  όικόνόμικέ ς 

καταστα σέις η τόι για τό έ τός 2019. 

➢ Οι παραπα νω δέι κτές θα πρέ πέι να δηλωθόυ ν στό Ε.Ε.Ε.Σ. (Μέ ρός ΙV κέφ. Β) αναλυτικα  ω στέ να 

μπόρόυ ν να έπαληθέυτόυ ν. Συγκέκριμέ να, ως πρός τό Β΄ στόιχέι ό πρέ πέι να δηλωθόυ ν όι Συνόλικέ ς 

Δανέιακέ ς Υπόχρέω σέις, τό Παθητικό  και ό λό γός τόυς. Στό Γ’ στόιχέι ό πρέ πέι να δηλωθόυ ν τό 

κυκλόφόρόυ ν ένέργητικό , όι βραχυπρό θέσμές υπόχρέω σέις και ό λό γός τόυς  

Δ) Σέ πέρι πτωση υπόψη φιόυ, πόυ έι ναι έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων, όι παραπα νω απαιτη σέις πρέ πέι 

να καλυ πτόνται σωρέυτικα  από  έ να από  τα μέ λη της έ νωσης 

Ε) Ειδικα  όι έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νές στό ΜΕΕΠ, δέν θα πρέ πέι να 

υπέρβαι νόυν τα ανω τατα έπιτρέπτα  ό ρια ανέκτέ λέστόυ υπόλόι πόυ έργόλαβικω ν συμβα σέων, 

συ μφωνα μέ τα έιδικό τέρα όριζό μένα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως ισχυ έι. Σημέιω νέται 

ό τι η πλη ρωση της ανωτέ ρω απαι τησης θα δηλω νέται στό πέδι ό «Άλλές όικόνόμικέ ς η  
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χρηματόόικόνόμικέ ς απαιτη σέις» τόυ ΕΕΕΣ. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς όφέι λόυν να πληρόυ ν: 

• για την κατηγόρι α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: τις απαιτη σέις τέχνικη ς και έπαγγέλματικη ς ικανό τητας, 

αντι στόιχές μέ αυτέ ς πόυ όρι ζόνται στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/08 για τις έταιρέι ές 7ης τα ξης, δηλαδη  

να διαθέ τόυν: 

Στέλέ χωση τόυλα χιστόν δέκατέσσα ρων (14) τέχνικω ν Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας και δω δέκα (12) τέχνικω ν 

Μ.Ε.Κ. Γ` βαθμι δας. Από  τη στέλέ χωση αυτη  απαιτέι ται τόυλα χιστόν όι δέ κα (10) τέχνικόι  Μ.Ε.Κ. Δ` 

βαθμι δας να έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ τρέις (3) κατηγόρι ές έ ργων, έ νας (1) τέχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας 

να έι ναι έγγέγραμμέ νός στην κατηγόρι α ηλέκτρόμηχανόλόγικω ν έ ργων και έ νας (1) τέχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ` 

βαθμι δας να έι ναι έγγέγραμμέ νός στην κατηγόρι α βιόμηχανικω ν και ένέργέιακω ν έ ργων. 

Εναλλακτικα  μπόρόυ ν να αντικατασταθόυ ν μέ χρι τέ σσέρις (4) τέχνικόι  Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας μέ όκτω  (8) 

τέχνικόυ ς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας και μέ χρι τέ σσέρις (4) τέχνικόι  Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας μέ όκτω  (8) τέχνικόυ ς 

Μ.Ε.Κ. Β` βαθμι δας. 

• για την κατηγόρι α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: τις απαιτη σέις τέχνικη ς και έπαγγέλματικη ς ικανό τητας, 

αντι στόιχές μέ αυτέ ς πόυ όρι ζόνται στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/08 για τις έταιρέι ές 5ης τα ξης, δηλαδη  

να διαθέ τόυν: 

Στέλέ χωση τόυλα χιστόν τριω ν (3) τέχνικω ν Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας και δυ ό (2) τέχνικω ν Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας. 

Εναλλακτικα  μπόρόυ ν να αντικατασταθόυ ν έ νας (1) τέχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας, μέ δυ ό (2) τέχνικόυ ς 

Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας και έ νας (1) τέχνικό ς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας μέ δυ ό (2) τέχνικόυ ς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμι δας. 

• για την κατηγόρι α ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: τις απαιτη σέις τέχνικη ς και έπαγγέλματικη ς 

ικανό τητας, αντι στόιχές μέ αυτέ ς πόυ όρι ζόνται στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/08 για τις έταιρέι ές 5ης 

τα ξης, δηλαδη  να διαθέ τόυν: 

Στέλέ χωση τόυλα χιστόν τριω ν (3) τέχνικω ν Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας και δυ ό (2) τέχνικω ν Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας. 

Εναλλακτικα  μπόρόυ ν να αντικατασταθόυ ν έ νας (1) τέχνικό ς Μ.Ε.Κ. Δ` βαθμι δας, μέ δυ ό (2) τέχνικόυ ς 

Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας και έ νας (1) τέχνικό ς Μ.Ε.Κ. Γ βαθμι δας μέ δυ ό (2) τέχνικόυ ς Μ.Ε.Κ. Β` βαθμι δας. 

Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς, πόυ δραστηριόπόιόυ νται στις ως α νω κατηγόρι ές έ ργων, πρέ πέι να 

πέριλαμβα νόυν στη στέλέ χωση  τόυς τόυλα χιστόν ταυτό σημόυ αριθμόυ  και ισόδυνα μων πρόσό ντων 

και έμπέιρι ας τέχνικόυ ς, ό πως αυτα  όρι ζόνται αναλυτικα  στα α ρθρα 107-110 τόυ Ν.3669/08. 

Σέ πέρι πτωση υπόψη φιόυ, πόυ έι ναι έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων, όι παραπα νω απαιτη σέις ανα  

κατηγόρι α έ ργων πρέ πέι να καλυ πτόνται πλη ρως από  έ να από  τα μέ λη της έ νωσης. 
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς για την παρόυ σα διαδικασι α συ ναψης συ μβασης όφέι λόυν να συμμόρφω νόνται 

μέ: 

α) Πρό τυπα διασφα λισης πόιό τητας και συγκέκριμέ να κατα  τό χρό νό διένέ ργέιας τόυ διαγωνισμόυ  να 

διαθέ τόυν σέ ισχυ  και να έι ναι σέ θέ ση να πρόσκόμι σόυν πιστόπόιητικό  της σέιρα ς ISO 9001 από  

αναγνωρισμέ νό Ινστιτόυ τό η  Οργανισμό , πόυ έμπι πτέι στό αντικέι μένό της παρόυ σας διαδικασι ας 

συ ναψης συ μβασης, η  α λλό ισόδυ ναμό έν ισχυ , από  όργανισμόυ ς έδρέυ όντές σέ α λλα κρα τη μέ λη της 

Ευρωπαι κη ς Ένωσης, η  α λλα απόδέικτικα  στόιχέι α για ισόδυ ναμα μέ τρα έξασφα λισης της 

συμμό ρφωση ς τόυς μέ πρό τυπα διασφα λισης πόιό τητας. 

β) Τα απαιτόυ μένα συστη ματα η  πρό τυπα πέριβαλλόντικη ς διαχέι ρισης και συγκέκριμέ να κατα  τό 

χρό νό διένέ ργέιας τόυ διαγωνισμόυ  να διαθέ τόυν σέ ισχυ  και να έι ναι σέ θέ ση να πρόσκόμι σόυν 

πιστόπόιητικό  της σέιρα ς ISO 14001 η  ισόδυ ναμό σέ ισχυ . 

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

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια της όικόνόμικη ς και χρηματόόικόνόμικη ς έπα ρκέιας έ νας όικόνόμικό ς φόρέ ας 

μπόρέι , να στηρι ζέται στις ικανό τητές α λλων φόρέ ων, ασχέ τως της νόμικη ς φυ σης των δέσμω ν τόυ μέ 

αυτόυ ς. 

Η αναθέ τόυσα αρχη  έλέ γχέι, συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 24 της παρόυ σας, έα ν όι φόρέι ς, στις 

ικανό τητές των όπόι ων πρότι θέται να στηριχθέι  ό πρόσφέ ρων, πληρόυ ν τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς 

και έα ν συντρέ χόυν λό γόι απόκλέισμόυ  κατα  τα όριζό μένα στην παρόυ σα διακη ρυξη.  

Όσόν αφόρα  τα κριτη ρια πόυ σχέτι ζόνται μέ τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα έπαγγέλματικα  πρόσό ντα 

πόυ όρι ζόνται στην πέρι πτωση στ τόυ Μέ ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη ματός Α ν. 

4412/2016 η  μέ τη σχέτικη  έπαγγέλματικη  έμπέιρι α, όι όικόνόμικόι  φόρέι ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται στις 

ικανό τητές α λλων φόρέ ων μό νό έα ν όι τέλέυται όι θα έκτέλέ σόυν τις έργασι ές η  τις υπηρέσι ές για τις 

όπόι ές απαιτόυ νται όι συγκέκριμέ νές ικανό τητές. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 

φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην πέρι πτωση έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων, η έ νωση μπόρέι  να στηρι ζέται στις ικανό τητές των 

συμμέτέχό ντων στην έ νωση η  α λλων φόρέ ων (για τα παραπα νω κριτη ρια της όικόνόμικη ς και 

χρηματόόικόνόμικη ς έπα ρκέιας και τα κριτη ρια σχέτικα  μέ την τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανό τητα).
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22.Ζ Προεπιλογή Υποψηφίων 

1. Ο αριθμό ς των υπόψηφι ων πόυ θα πρόέπιλέγόυ ν ανέ ρχόνται σέ πέ ντέ (5). Επισημαι νέται ό τι στην 

πέρι πτωση πόυ ό αριθμό ς υπόψηφι ων πόυ ικανόπόιόυ ν τα κριτη ρια έπιλόγη ς έι ναι μικρό τέρός από  

πέ ντέ, η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι  να συνέχι ζέι τη διαδικασι α, καλω ντας τόυς υπόψηφι όυς πόυ 

διαθέ τόυν τις απαιτόυ μένές ικανό τητές, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 84 τόυ Ν.4412/2016. 

2. Μέτα  τη διαδικασι α έλέ γχόυ πλη ρωσης των κριτηρι ων έπιλόγη ς, συ μφωνα μέ τα αναφέρό μένα στην 

παρόυ σα και έφό σόν ό αριθμό ς των υπόψηφι ων πόυ τα πληρόυ ν υπέρβαι νέι τόυς πέ ντέ (5), όι 

υπόψη φιόι κατατάσσονται σέ φθι νόυσα σέιρα  βάσει του κύκλου εργασιών της διαχειριστικής 

χρήσης του έτους 2019, πρόκέιμέ νόυ να έπιλέγόυ ν τέλικα  όι 5 πρω τόι σέ σέιρα  κατα ταξης υπόψη φιόι. 

Επισημαι νέται ό τι όι υπόψη φιόι θα πρέ πέι να δηλω σόυν στό ΕΕΕΣ τόυς (Μέ ρός V) έπι  πόινη  

απόκλέισμόυ , τό ακριβέ ς μέ γέθός τόυ κυ κλόυ έργασιω ν τόυς για τό έ τός 2019 πρόκέιμέ νόυ να γι νέι η  

κατα ταξη, κατα  τα παραπα νω (καθω ς και των έτω ν 2018 και 2017 κατα  τα όριζό μένα στό α ρθρό 

22.Γ.Α.).  

Σέ πέρι πτωση έ νωσης όικόνόμικω ν φόρέ ων λαμβα νέται υπό ψη ό μέγαλυ τέρός από  τόυς κυ κλόυς 

έργασιω ν των μέλω ν της έ νωσης. 

Άρθρο 23:  Περιεχόμενο Φακέλου Αίτησης Συμμετοχής  

 

23.1 Η αι τηση συμμέτόχη ς των υπόψηφι ων πέριλαμβα νέι έ ναν ηλέκτρόνικό  φα κέλό μέ την 

έ νδέιξη «Δικαιόλόγητικα  Συμμέτόχη ς», ό όπόι ός πρέ πέι, έπι  πόινη  απόκλέισμόυ , να πέριέ χέι τα 

ακό λόυθα: 

 - α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ), συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 79  παρ. 1 

τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό απότέλέι  ένημέρωμέ νη υπέυ θυνη δη λωση, μέ τις συνέ πέιές τόυ ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα σταση των πιστόπόιητικω ν πόυ 

έκδι δόυν δημό σιές αρχέ ς η  τρι τα μέ ρη, έπιβέβαιω νόντας ό τι ό έν λό γω όικόνόμικό ς φόρέ ας πληρόι  

τις ακό λόυθές πρόυ πόθέ σέις: 

α) δέν βρι σκέται σέ μι α από  τις καταστα σέις τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας, 

β) πληρόι  τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς τα όπόι α έ χόυν καθόριστέι , συ μφωνα μέ τό α ρθρό 22 Β-

ΣΤ της παρόυ σας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Α΄ ή του Β΄ σταδίου, 

μπορεί να ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 

της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Τό ΕΕΕΣ μπόρέι  να υπόγρα φέται έ ως δέ κα (10) ημέ ρές πριν την καταληκτικη  ημέρόμηνι α 
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υπόβόλη ς των αιτη σέων συμμέτόχη ς. 

 

Κατα  την υπόβόλη  τόυ ΕΕΕΣ, έι ναι δυνατη , μέ μό νη την υπόγραφη  τόυ κατα  πέρι πτωση 

έκπρόσω πόυ τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, η πρόκαταρκτικη  από δέιξη των λό γων απόκλέισμόυ  πόυ 

αναφέ ρόνται στό α ρθρό 22.Α.1 της παρόυ σας, για τό συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ έι ναι 

μέ λη τόυ διόικητικόυ , διέυθυντικόυ  η  έπόπτικόυ  όργα νόυ τόυ η  έ χόυν έξόυσι α έκπρόσω πησης, 

λη ψης απόφα σέων η  έλέ γχόυ σέ αυτό ν. 

 

Ως έκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, για την έφαρμόγη  τόυ παρό ντός, νόέι ται ό νό μιμός 

έκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτέι από  τό ισχυ όν καταστατικό  η  τό πρακτικό  έκπρόσω πηση ς 

τόυ κατα  τό χρό νό υπόβόλη ς της αι τησης συμμέτόχη ς η  τό αρμόδι ως έξόυσιόδότημέ νό φυσικό  

πρό σωπό να έκπρόσωπέι  τόν όικόνόμικό  φόρέ α για διαδικασι ές συ ναψης συμβα σέων η  για τη 

συγκέκριμέ νη διαδικασι α πρόέπιλόγη ς. 

 

Στην πέρι πτωση υπόβόλη ς αι τησης συμμέτόχη ς από  έ νωση όικόνόμικω ν φόρέ ων, τό Ευρωπαι κό  

Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ), υπόβα λλέται χωριστα  από  κα θέ μέ λός της έ νωσης. 

Στην πέρι πτωση πόυ πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας δηλω νέι στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 

Συ μβασης (ΕΕΕΣ) την πρό θέση  τόυ για ανα θέση υπέργόλαβι ας, υπόβα λλέι μαζι  μέ τό δικό  τόυ 

ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ  τόυ υπέργόλα βόυ. 

Στην πέρι πτωση πόυ υπόψη φιός όικόνόμικό ς φόρέ ας στηρι ζέται στις ικανό τητές ένό ς η  

πέρισσό τέρων φόρέ ων υπόβα λλέι μαζι  μέ τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θέ φόρέ α, στις 

ικανό τητές τόυ όπόι όυ στηρι ζέται. 

 

23.2 Στην πέρι πτωση πόυ μέ την πρόσφόρα  υπόβα λλόνται ιδιωτικα  έ γγραφα, αυτα  γι νόνται απόδέκτα  

έι τέ κατα  τα πρόβλέπό μένα στις διατα ξέις τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) έι τέ και σέ απλη  φωτότυπι α, 

έφό σόν συνυπόβα λλέται υπέυ θυνη δη λωση, στην όπόι α βέβαιω νέται η ακρι βέια  τόυς και η όπόι α φέ ρέι 

υπόγραφη  μέτα  την έ ναρξη της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης (η τόι μέτα  την απόστόλη  της 

πρόκη ρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 

 

Άρθρο 24. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) που θα υποβληθούν στο β’ στάδιο του 

διαγωνισμού από τον προσωρινό ανάδοχο 

 

24.1 Τα δικαιόλόγητικα   (Απόδέικτικα  μέ σα) των παρακα τω παραγρα φων τόυ παρό ντός α ρθρόυ θα 

υπόβληθόυ ν στό β’ στα διό τόυ διαγωνισμόυ  από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό. 

 

24.2 Τό δικαι ωμα συμμέτόχη ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθέ σέις συμμέτόχη ς, ό πως όρι στηκαν στα α ρθρα 
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21 και 22 της παρόυ σας, κρι νόνται κατα  την υπόβόλη  της αι τησης συμμέτόχη ς και σέ όπόιόδη πότέ 

α λλό χρόνικό  σημέι ό θα καθόριστέι  μέ τό τέυ χός τόυ β’ σταδι όυ τόυ Διαγωνισμόυ . 

 

Στην πέρι πτωση πόυ πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας η  έ νωση αυτω ν στηρι ζέται στις ικανό τητές 

α λλων φόρέ ων, συ μφωνα μέ τό α ρθρό 22.ΣΤ της παρόυ σας, όι φόρέι ς στην ικανό τητα των όπόι ων 

στηρι ζέται ό πρόσφέ ρων όικόνόμικό ς φόρέ ας η  έ νωση αυτω ν, υπόχρέόυ νται στην υπόβόλη  των 

δικαιόλόγητικω ν πόυ απόδέικνυ όυν ό τι δέν συντρέ χόυν όι λό γόι απόκλέισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α της 

παρόυ σας και ό τι πληρόυ ν τα σχέτικα  κριτη ρια έπιλόγη ς κατα  πέρι πτωση (α ρθρόυ 22 Β – Ζ). 

 

 Ο όικόνόμικό ς φόρέ ας υπόχρέόυ ται να αντικαταστη σέι έ ναν φόρέ α στην ικανό τητα τόυ όπόι όυ 

στηρι ζέται, έφό σόν ό τέλέυται ός δέν πληρόι  τό σχέτικό  κριτη ριό έπιλόγη ς η  για τόν όπόι ό συντρέ χόυν 

λό γόι απόκλέισμόυ  των παραγρα φων 1, 2, 2.α και 4 τόυ α ρθρόυ 22 Α. 

 

Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς δέν υπόχρέόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγητικα  η  α λλα απόδέικτικα  στόιχέι α, 

αν και στό μέ τρό πόυ η αναθέ τόυσα αρχη  έ χέι τη δυνατό τητα να λαμβα νέι τα πιστόπόιητικα  η  τις 

συναφέι ς πληρόφόρι ές απέυθέι ας μέ σω πρό σβασης σέ έθνικη  βα ση δέδόμέ νων σέ όπόιόδη πότέ κρα τός 

- μέ λός της Ένωσης, η όπόι α διατι θέται δωρέα ν, ό πως έθνικό  μητρω ό συμβα σέων, έικόνικό  φα κέλό 

έπιχέι ρησης, ηλέκτρόνικό  συ στημα απόθη κέυσης έγγρα φων η  συ στημα πρόέπιλόγη ς. Η δη λωση για την 

πρό σβαση σέ έθνικη  βα ση δέδόμέ νων έμπέριέ χέται στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασης (ΕΕΕΣ). 

 

Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς δέν υπόχρέόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγητικα , ό ταν η αναθέ τόυσα αρχη  πόυ 

έ χέι αναθέ σέι τη συ μβαση διαθέ τέι η δη τα δικαιόλόγητικα  αυτα . 

 

Όλα τα απόδέικτικα  έ γγραφα τόυ α ρθρόυ 24.3 έ ως 24.10  της παρόυ σας, υπόβα λλόνται, συ μφωνα μέ 

τις διατα ξέις τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα  τα απόδέικτικα  τα όπόι α απότέλόυ ν ιδιωτικα  έ γγραφα, 

μπόρέι  να γι νόνται απόδέκτα  και σέ απλη  φωτότυπι α, έφό σόν συνυπόβα λλέται υπέυ θυνη δη λωση 

στην όπόι α βέβαιω νέται η ακρι βέια  τόυς. 

 

Επισημαι νέται ό τι γι νόνται απόδέκτέ ς: 

• όι έ νόρκές βέβαιω σέις πόυ αναφέ ρόνται στην παρόυ σα Διακη ρυξη, έφό σόν έ χόυν συνταχθέι  έ ως 

τρέις (3) μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυς,  

• όι υπέυ θυνές δηλω σέις, έφό σόν έ χόυν συνταχθέι  μέτα  την κόινόπόι ηση της πρό σκλησης για την 

υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν. Σημέιω νέται ό τι δέν απαιτέι ται θέω ρηση τόυ γνησι όυ της υπόγραφη ς 

τόυς. 

 

24.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
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Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, πόυ θα ανακηρυχθέι  στό Β’ στα διό τόυ Διαγωνισμόυ  θα κληθέι  κατό πιν 

σχέτικη ς ηλέκτρόνικη ς πρό σκλησης από  την αναθέ τόυσα αρχη  να υπόβα λλέι τα ακό λόυθα 

δικαιόλόγητικα : 

Για την από δέιξη της μη συνδρόμη ς των λό γων απόκλέισμόυ  τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 

υπόβα λλέι  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγητικα : 

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

από σπασμα τόυ πόινικόυ  μητρω όυ η , έλλέι ψέι αυτόυ , ισόδυ ναμόυ έγγρα φόυ πόυ έκδι δέται από  

αρμό δια δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ κρα τόυς-μέ λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ 

έι ναι έγκατέστημέ νός ό έν λό γω όικόνόμικό ς φόρέ ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτέι ό τι πληρόυ νται αυτέ ς όι 

πρόυ πόθέ σέις, πόυ να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρέις (3) μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυ. Η υπόχρέ ωση 

πρόσκό μισης τόυ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τέλέυται ων  τέσσα ρων έδαφι ων  

της παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  την αρμό δια αρχη  τόυ 

όικέι όυ κρα τόυς - μέ λόυς η  χω ρας, πέρι  τόυ ό τι έ χόυν έκπληρωθέι  όι υπόχρέω σέις τόυ όικόνόμικόυ  

φόρέ α, ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  φό ρων (φόρόλόγικη  ένημέρό τητα) και στην καταβόλη  των 

έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης (ασφαλιστικη  ένημέρό τητα) συ μφωνα μέ την ισχυ όυσα νόμόθέσι α 

τόυ κρα τόυς έγκατα στασης η  την έλληνικη  νόμόθέσι α αντι στόιχα, πόυ να έι ναι έν ισχυ  κατα  τό χρό νό 

υπόβόλη ς τόυ, α λλως, στην πέρι πτωση πόυ δέν αναφέ ρέται σέ αυτό  χρό νός ισχυ ός, πόυ να έ χέι έκδόθέι  

έ ως τρέις (3) μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυ. 

Για τόυς πρόσφέ ρόντές πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι η  έκτέλόυ ν έ ργα στην Ελλα δα τα σχέτικα  

δικαιόλόγητικα  πόυ υπόβα λλόνται έι ναι: 

• φόρόλόγικη  ένημέρό τητα πόυ έκδι δέται από  τό Υπόυργέι ό Οικόνόμικω ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για τόν 

όικόνόμικό  φόρέ α και για τις κόινόπραξι ές στις όπόι ές συμμέτέ χέι για τα δημό σια έ ργα πόυ έι ναι σέ 

έξέ λιξη. Οι αλλόδαπόι  πρόσφέ ρόντές θα υπόβα λλόυν υπέυ θυνη δη λωση πέρι  τόυ ό τι δέν έ χόυν 

υπόχρέ ωση καταβόλη ς φό ρων στην Ελλα δα. Σέ πέρι πτωση πόυ έ χόυν τέ τόια υπόχρέ ωση θα 

υπόβα λλόυν σχέτικό  απόδέικτικό  της όικέι ας Δ.Ο.Υ.   

• ασφαλιστικη  ένημέρό τητα πόυ έκδι δέται από  τόν αρμό διό ασφαλιστικό  φόρέ α. Η ασφαλιστικη  

ένημέρό τητα καλυ πτέι τις ασφαλιστικέ ς υπόχρέω σέις τόυ πρόσφέ ρόντός όικόνόμικόυ  φόρέ α α) ως 

φυσικό  η  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς μέ σχέ ση έξαρτημέ νης έργασι ας, β) για έ ργα πόυ 

έκτέλέι  μό νός τόυ η  σέ κόινόπραξι α καθω ς και γ) για τα στέλέ χη τόυ πόυ έ χόυν υπόχρέ ωση ασφα λισης 

στό ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. Οι έγκατέστημέ νόι στην Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρέι ς υπόβα λλόυν απόδέικτικό  

ασφαλιστικη ς ένημέρό τητας (κυ ριας και έπικόυρικη ς ασφα λισης) για τό πρόσωπικό  τόυς μέ σχέ ση 

έξαρτημέ νης έργασι ας (ΤΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμέ νόυς – μέ λη τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τό λόιπό  πρόσωπικό ). 

Δέν απότέλόυ ν από δέιξη ένημέρό τητας της πρόσφέ ρόυσας έταιρι ας, απόδέικτικα  ασφαλιστικη ς 

ένημέρό τητας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στέλέχω νόυν τό πτυχι ό της έταιρι ας ως έται ρόι. Οι 
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αλλόδαπόι  πρόσφέ ρόντές (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δέν υπόβα λόυν τα α νω απόδέικτικα , 

υπόβα λλόυν υπέυ θυνη δη λωση πέρι  τόυ ό τι δέν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό όπόι ό υπα ρχέι 

υπόχρέ ωση ασφα λισης σέ ημέδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν τέ τόιό πρόσωπικό , 

πρέ πέι να υπόβα λλόυν σχέτικό  απόδέικτικό  ασφαλιστικη ς ένημέρό τητας.  

•  υπέυ θυνη δη λωση τόυ πρόσφέ ρόντός ό τι δέν έ χέι έκδόθέι  δικαστικη  η  διόικητικη  από φαση μέ 

τέλέσι δικη και δέσμέυτικη  ισχυ  για την αθέ τηση των υπόχρέω σέω ν τόυ ό σόν αφόρα  στην καταβόλη  

φό ρων η  έισφόρω ν κόινωνικη ς ασφα λισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  από  τη Διέυ θυνση Πρόγραμματισμόυ  

και Συντόνισμόυ  της Επιθέω ρησης Εργασιακω ν Σχέ σέων, πόυ να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρέις (3) μη νές πριν 

από  την υπόβόλη  τόυ, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτόυν όι πρα ξέις έπιβόλη ς πρόστι μόυ πόυ έ χόυν έκδόθέι  

σέ βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α σέ χρόνικό  δια στημα δυ ό (2) έτω ν πριν από  την ημέρόμηνι α λη ξης 

της πρόθέσμι ας υπόβόλη ς πρόσφόρα ς.  

Μέ χρι να καταστέι  έφικτη  η έ κδόση τόυ ανωτέ ρω πιστόπόιητικόυ  υπόβα λλέται υπέυ θυνη δη λωση τόυ 

όικόνόμικόυ  φόρέ α, χωρι ς να απαιτέι ται έπι σημη δη λωση τόυ ΣΕΠΕ σχέτικα  μέ την έ κδόση τόυ 

πιστόπόιητικόυ . 

 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  την αρμό δια 

δικαστικη  η  διόικητικη  αρχη  τόυ όικέι όυ κρα τόυς - μέ λόυς η  χω ρας, πόυ να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρέις (3) 

μη νές πριν από  την υπόβόλη  τόυ. Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρέι ς πόυ έι ναι έγκαταστημέ νόι η  έκτέλόυ ν 

έ ργα στην Ελλα δα τό πιστόπόιητικό  ό τι δέν τέλόυ ν υπό  πτω χέυση, πτωχέυτικό  συμβιβασμό , 

αναγκαστικη  διαχέι ριση, δέν έ χόυν υπαχθέι  σέ διαδικασι α έξυγι ανσης έκδι δέται από  τό αρμό διό 

πρωτόδικέι ό της έ δρας τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α. Τό πιστόπόιητικό   ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δέν έ χέι 

τέθέι  υπό  έκκαθα ριση μέ δικαστικη  από φαση έκδι δέται από  τό όικέι ό Πρωτόδικέι ό της έ δρας τόυ 

όικόνόμικόυ  φόρέ α, τό δέ πιστόπόιητικό  ό τι δέν έ χέι τέθέι  υπό  έκκαθα ριση μέ από φαση των έται ρων 

έκδι δέται από  τό Γ.Ε.Μ.Η., συ μφωνα μέ τις κέι μένές διατα ξέις, ως κα θέ φόρα  ισχυ όυν.  Τα φυσικα  

πρό σωπα δέ φέ ρόυν πιστόπόιητικό  πέρι  μη θέ σης σέ έκκαθα ριση. Ειδικα  η μη αναστόλη  των 

έπιχέιρηματικω ν δραστηριότη των τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α, για τόυς έγκατέστημέ νόυς στην Ελλα δα 

όικόνόμικόυ ς φόρέι ς, απόδέικνυ έται μέ σω της ηλέκτρόνικη ς πλατφό ρμας της Ανέξα ρτητης Αρχη ς 

Δημόσι ων Εσό δων.  

 

(δ) Αν τό κρα τός-μέ λός η  χω ρα δέν έκδι δέι τα υπό  των πέρ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιητικα  η  ό πόυ τα 

πιστόπόιητικα  αυτα  δέν καλυ πτόυν ό λές τις πέριπτω σέις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α, τό 

έ γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρέι  να αντικαθι σταται από  έ νόρκη βέβαι ωση η , στα κρα τη - μέ λη η  

στις χω ρές ό πόυ δέν πρόβλέ πέται έ νόρκη βέβαι ωση, από  υπέυ θυνη δη λωση τόυ ένδιαφέρόμέ νόυ 

ένω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ έπαγγέλματικόυ  η  

έμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς μέ λόυς η  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ έι ναι 
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έγκατέστημέ νός ό όικόνόμικό ς φόρέ ας. 

Στην πέρι πτωση αυτη  όι αρμό διές δημό σιές αρχέ ς παρέ χόυν έπι σημη δη λωση στην όπόι α αναφέ ρέται 

ό τι δέν έκδι δόνται τα έ γγραφα η  τα πιστόπόιητικα  της παρόυ σας παραγρα φόυ η  ό τι τα έ γγραφα η  τα 

πιστόπόιητικα  αυτα  δέν καλυ πτόυν ό λές τις πέριπτω σέις πόυ αναφέ ρόνται στα υπό   1 και 2 και 4 (β) 

τόυ α ρθρόυ 22 Α της παρόυ σας. 

Οι έπι σημές δηλω σέις καθι στανται διαθέ σιμές μέ σω τόυ έπιγραμμικόυ  απόθέτηρι όυ πιστόπόιητικω ν 

(e-Certis) τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθέι  μέ όπόιόνδη πότέ τρό πό ό τι, στην έν λό γω χω ρα έκδι δόνται τα υπό ψη πιστόπόιητικα , η 

πρόσφόρα  τόυ διαγωνιζό μένόυ απόρρι πτέται. 

 

(έ) Για τις λόιπέ ς πέριπτω σέις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υπόβα λλέται υπέυ θυνη δη λωση 

τόυ πρόσφέ ρόντός ό τι δέν συντρέ χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μένόι λό γόι απόκλέισμόυ . 

Ειδικα  για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις 

πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νές στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιητικα  χόρηγόυ μένα από  τα αρμό δια 

έπιμέλητη ρια και φόρέι ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από  τα όπόι α απόδέικνυ έται ό τι τα πρό σωπα μέ 

βέβαι ωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στέλέχω νόυν την έργόληπτικη  έπιχέι ρηση, δέν έ χόυν διαπρα ξέι σόβαρό  

έπαγγέλματικό  παρα πτωμα. 

 

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

Για την από δέιξη της μη συνδρόμη ς τόυ λό γόυ απόκλέισμόυ  της παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  

υπόβα λλόνται, έφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός έι ναι ανω νυμη έταιρι α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυ νται της υπόχρέ ωσης αυτη ς όι έταιρέι ές 

πόυ έι ναι έισηγμέ νές στό Χρηματιστη ριό της χω ρας έγκατα σταση ς τόυς και υπόβα λλόυν πέρι  τόυ τόυ 

υπέυ θυνη δη λωση τόυ νό μιμόυ έκπρόσω πόυ τόυς]. 

- Πιστόπόιητικό  αρμό διας αρχη ς τόυ κρα τόυς της έ δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτέι ό τι όι μέτόχέ ς έι ναι 

όνόμαστικέ ς πόυ να έ χέι έκδόθέι  έ ως τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την υπόβόλη  τόυ. 

- Αναλυτικη  κατα σταση μέ τα στόιχέι α των μέτό χων της έταιρέι ας και τόν αριθμό  των μέτόχω ν κα θέ 

μέτό χόυ (μέτόχόλό γιό), ό πως τα στόιχέι α αυτα  έι ναι καταχωρημέ να στό βιβλι ό μέτό χων της έταιρέι ας, 

τό πόλυ  τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την ημέ ρα υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς. 

Ειδικό τέρα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμι ζόυν μό νό την αναλυτικη  

κατα σταση μέ τα στόιχέι α των μέτό χων της έταιρέι ας και τόν αριθμό  των μέτόχω ν κα θέ μέτό χόυ 
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(μέτόχόλό γιό), ό πως τα στόιχέι α αυτα  έι ναι καταχωρημέ να στό βιβλι ό μέτό χων της έταιρέι ας, τό πόλυ  

τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την ημέ ρα υπόβόλη ς της πρόσφόρα ς καθω ς η απαι τηση για 

την υπόβόλη  τόυ πιστόπόιητικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτέι ό τι όι μέτόχέ ς έι ναι όνόμαστικέ ς, 

καλυ πτέται συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στό α ρθρό 24.9 της παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, έφό σόν έ χόυν κατα  τό δι καιό της έ δρας τόυς όνόμαστικέ ς 

μέτόχέ ς, πρόσκόμι ζόυν: 

αα) Πιστόπόιητικό  αρμό διας αρχη ς τόυ κρα τόυς της έ δρας, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτέι ό τι όι 

μέτόχέ ς έι ναι όνόμαστικέ ς  

ββ) Αναλυτικη  κατα σταση μέτό χων, μέ αριθμό  των μέτόχω ν τόυ κα θέ μέτό χόυ, ό πως τα στόιχέι α 

αυτα  έι ναι καταχωρημέ να στό βιβλι ό μέτό χων της έταιρέι ας μέ ημέρόμηνι α τό πόλυ  30 έργα σιμές 

ημέ ρές πριν την υπόβόλη  της πρόσφόρα ς. 

γγ) Κα θέ α λλό στόιχέι ό από  τό όπόι ό να πρόκυ πτέι η όνόμαστικόπόι ηση μέ χρι φυσικόυ  πρόσω πόυ 

των μέτόχω ν, πόυ έ χέι συντέλέστέι  τις τέλέυται ές 30 (τρια ντα) έργα σιμές ημέ ρές πριν την υπόβόλη  της 

πρόσφόρα ς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δέν έ χόυν κατα  τό δι καιό της χω ρας στην όπόι α έ χόυν την έ δρα 

τόυς όνόμαστικέ ς μέτόχέ ς, υπόβα λλόυν : 

αα) Βέβαι ωση πέρι  μη υπόχρέ ωσης όνόμαστικόπόι ησης των μέτόχω ν από  αρμό δια αρχη , έφό σόν 

υπα ρχέι σχέτικη  πρό βλέψη, διαφόρέτικα  πρόσκόμι ζέται υπέυ θυνη δη λωση τόυ διαγωνιζό μένόυ. 

ββ) Έγκυρη και ένημέρωμέ νη κατα σταση μέτό χων πόυ κατέ χόυν τόυλα χιστόν 1% των μέτόχω ν. 

γγ) Αν δέν τηρέι ται τέ τόια κατα σταση, πρόσκόμι ζέται σχέτικη  κατα σταση μέτό χων (μέ 1%), 

συ μφωνα μέ την τέλέυται α Γένικη  Συνέ λέυση, αν όι μέ τόχόι αυτόι  έι ναι γνωστόι  στην έταιρέι α. 

δδ) Αν δέν πρόσκόμισθέι  κατα σταση κατα  τα ανωτέ ρω, η έταιρέι α αιτιόλόγέι  τόυς λό γόυς πόυ όι 

μέ τόχόι αυτόι  δέν της έι ναι γνωστόι . Η αναθέ τόυσα αρχη  δέν υπέισέ ρχέται στην κρι ση της ως α νω 

αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ωστό σό να απόδέι ξέι τη δυνατό τητα υπόβόλη ς της κατα στασης μέτό χων και μό νό 

στην πέρι πτωση αυτη , η έταιρέι α απόκλέι έται από  την παρόυ σα διαδικασι α. 

(δ) Για την πέρι πτωση τόυ άρθρου 22.Α.9. της παρόυ σας διακη ρυξης, υπέυ θυνη δη λωση τόυ 

πρόσφέ ρόντός ό τι δέν έ χέι έκδόθέι  σέ βα ρός τόυ από φαση απόκλέισμόυ , συ μφωνα μέ τό α ρθρό 74 τόυ 

ν. 4412/2016. 

24.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσόν αφόρα  την καταλληλό τητα για την α σκηση της έπαγγέλματικη ς δραστηριό τητας, όι 

υπόψη φιόι πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι στην Ελλα δα υπόβα λλόυν βέβαι ωση έγγραφη ς στό Μ.Ε.ΕΠ  στις 
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κατηγόρι ές Οικόδόμικα , Υδραυλικα  και Ηλέκτρόμηχανόλόγικα . 

 

(β) Οι υπόψη φιόι πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι  σέ λόιπα  κρα τη μέ λη της Ευρωπαι κη ς Ένωσης 

πρόσκόμι ζόυν τις δηλω σέις και πιστόπόιητικα  πόυ πέριγρα φόνται στό Παρα ρτημα XI τόυ 

Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι υπόψη φιόι πόυ έι ναι έγκατέστημέ νόι σέ κρα τός μέ λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 

(Ε.Ο.Χ) η  σέ τρι τές χω ρές πόυ έ χόυν υπόγρα ψέι και κυρω σέι τη ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ η υπό  ανα θέση 

δημό σια συ μβαση καλυ πτέται από  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ ς σημέιω σέις τόυ 

σχέτικόυ  μέ την Ένωση Πρόσαρτη ματός I της ως α νω Συμφωνι ας, η  σέ τρι τές χω ρές πόυ δέν έμπι πτόυν 

στην πρόηγόυ μένη  πέρι πτωση και έ χόυν συνα ψέι διμέρέι ς η  πόλυμέρέι ς συμφωνι ές μέ την Ένωση σέ 

θέ ματα διαδικασιω ν ανα θέσης δημόσι ων συμβα σέων, πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιητικό  αντι στόιχόυ 

έπαγγέλματικόυ  η  έμπόρικόυ  μητρω όυ. Στην πέρι πτωση πόυ χω ρα δέν τηρέι  τέ τόιό μητρω ό, τό 

έ γγραφό η  τό πιστόπόιητικό  μπόρέι  να αντικαθι σταται από  έ νόρκη βέβαι ωση η , στα κρα τη - μέ λη η  

στις χω ρές ό πόυ δέν πρόβλέ πέται έ νόρκη βέβαι ωση, από  υπέυ θυνη δη λωση τόυ ένδιαφέρόμέ νόυ 

ένω πιόν αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς, συμβόλαιόγρα φόυ η  αρμό διόυ έπαγγέλματικόυ  η  

έμπόρικόυ  όργανισμόυ  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ό πόυ έι ναι έγκατέστημέ νός ό όικόνόμικό ς 

φόρέ ας, ό τι δέν τηρέι ται τέ τόιό μητρω ό και ό τι ασκέι  τη δραστηριό τητα τόυ α ρθρόυ 21 της παρόυ σας. 

 

Τα ως α νω δικαιόλόγητικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδέκτα , έφό σόν έ χόυν έκδόθέι  έ ως τρια ντα (30) 

έργα σιμές ημέ ρές πριν από  την υπόβόλη  τόυς, έκτό ς αν συ μφωνα μέ τις έιδικό τέρές διατα ξέις αυτω ν 

φέ ρόυν συγκέκριμέ νό χρό νό ισχυ ός. 

 

24.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Για την από δέιξη της Οικόνόμικη ς και Χρηματόόικόνόμικη ς Επα ρκέιας: 

 

Υπόβα λλόνται όικόνόμικέ ς καταστα σέις η  απόσπα σματα  όικόνόμικω ν καταστα σέων, στην πέρι πτωση 

πόυ η δημόσι έυση των όικόνόμικω ν καταστα σέων απαιτέι ται από  τη νόμόθέσι α, των τριω ν (3) 

πρόηγόυ μένων τόυ έ τόυς τόυ διαγωνισμόυ  όικόνόμικω ν χρη σέων (2019, 2018, 2017). Στην πέρι πτωση 

πόυ δέν υφι σταται υπόχρέ ωση δημόσι έυσης όικόνόμικω ν καταστα σέων, υπόβα λλέται έ νόρκη 

βέβαι ωση πέρι  τόυ υ ψόυς των μέγέθω ν πόυ δηλω θηκαν στό ΕΕΕΣ για τό ως α νω δια στημα η  για ό σό 

δια στημα δραστηριόπόιέι ται ό φόρέ ας, αν έι ναι μικρό τέρό της τριέτι ας. Στην έ νόρκη βέβαι ωση όφέι λέι 

να αναφέ ρέται ρητα  ό λό γός για τόν όπόι ό δέν υφι σταται υπόχρέ ωση δημόσι έυσης όικόνόμικω ν 

καταστα σέων. 

 

Ειδικα , για την από δέιξη της απαι τησης της μη υπέ ρβασης των ανω τατων έπιτρέπτω ν όρι ων 
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ανέκτέ λέστόυ υπόλόι πόυ έργόλαβικω ν συμβα σέων υπόβα λλέται: 

• ένημέρό τητα πτυχι όυ έν ισχυ έι η  

• υπέυ θυνη δη λωση τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδέυό μένης από  πι νακα ό λων των υπό  

έκτέ λέση έ ργων (έι τέ ως μέμόνωμέ νός ανα δόχός έι τέ στό πλαι σιό κόινόπραξι ας η  υπέργόλαβι ας) 

και αναφόρα  για τό ανέκτέ λέστό υπό λόιπό ανα  έ ργό και τό συνόλικό  ανέκτέ λέστό, για τις 

έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις πόυ δέν διαθέ τόυν ένημέρό τητα πτυχι όυ κατα  τις κέι μένές διατα ξέις. 

24.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

   

Η τέχνικη  και έπαγγέλματικη  ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρέ ων απόδέικνυ έται: 

 

(α) για τις έγγέγραμμέ νές έργόληπτικέ ς έπιχέιρη σέις στό Μ.Ε.ΕΠ: 

 

• έι τέ από  τη βέβαι ωση έγγραφη ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόι α απότέλέι  τέκμη ριό των πληρόφόριω ν πόυ 

πέριέ χέι  

• έι τέ, στην πέρι πτωση πόυ όι απαιτη σέις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δέν καλυ πτόνται από  τη βέβαι ωση 

έγγραφη ς, μέ την υπόβόλη  ένό ς η  πέρισσό τέρων από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ πρόβλέ πόνται στό 

Μέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ (Απόδέικτικα  μέ σα για τα κριτη ρια έπιλόγη ς) τόυ Πρόσαρτη ματός Α 

τόυ ν. 4412/2016, από  τα όπόι α  να πρόκυ πτέι η ζητόυ μένη στέλέ χωση τόυ όικόνόμικόυ  φόρέ α 

συ μφωνα μέ τα όριζό μένα στα α ρθρα 100 και 107-110 τόυ Ν.3669/08. 

 

Σέ κα θέ πέρι πτωση, η βέβαι ωση έγγραφη ς μπόρέι  να υπόβα λλέται για την από δέιξη μό νό όρισμέ νων 

απαιτη σέων τέχνικη ς και έπαγγέλματικη ς ικανό τητας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ένω  για την από δέιξη των 

λόιπω ν απαιτη σέων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ 

πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

 

(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς η  διαθέ τόυν 

πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται μέ τα έυρωπαι κα  πρό τυπα 

πιστόπόι ησης, κατα  την έ ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 

μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθέ τόυσές αρχέ ς πιστόπόιητικό  έγγραφη ς έκδιδό μένό από  την 

αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης, κατα  τα 

όριζό μένα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό 10 τόυ παρό ντός α ρθρόυ έφό σόν τα 

παραπα νω καλυ πτόυν την απαι τηση τόυ α ρθρόυ 22.Δ. 

Σέ κα θέ πέρι πτωση, η βέβαι ωση έγγραφη ς μπόρέι  να υπόβα λλέται για την από δέιξη μέ ρόυς της  

απαι τησης  τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ένω  για την από δέιξη της υπό λόιπης μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  έ να η  

πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 

4412/2016, κατ’ αντιστόιχι α μέ τα απόδέικτικα  της παραγρα φόυ (α) τόυ παρό ντός α ρθρόυ για τό 22.Δ. 
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(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ δέν έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς η  

διαθέ τόυν πιστόπόιητικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα  τα ανωτέ ρω, υπόβα λλόυν ως 

δικαιόλόγητικα  έ να η  πέρισσό τέρα από  τα απόδέικτικα  μέ σα πόυ πρόβλέ πόνται στό Μέ ρός ΙΙ τόυ 

Παραρτη ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 κατ’ αντιστόιχι α μέ τα απόδέικτικα  της παραγρα φόυ (α) τόυ 

παρό ντός α ρθρόυ για τό 22.Δ. 

 

24.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 

 

Για την από δέιξη συμμό ρφωσης μέ πρό τυπα διασφα λισης πόιό τητας και πρό τυπα πέριβαλλόντικη ς 

διαχέι ρισης τόυ α ρθρόυ 22.Ε, όι υπόψη φιόι απαιτέι ται να πρόσκόμι σόυν: 

(α) πιστόπόιητικό  της σέιρα ς ISO 9001 από  αναγνωρισμέ νό Ινστιτόυ τό η  Οργανισμό , πόυ έμπι πτέι στό 

αντικέι μένό της παρόυ σας διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, η  α λλό ισόδυ ναμό έν ισχυ , από  

Οργανισμόυ ς έδρέυ όντές σέ α λλα κρα τη μέ λη της Ευρωπαι κη ς Ένωσης, η  α λλα απόδέικτικα  στόιχέι α 

για ισόδυ ναμα μέ τρα έξασφα λισης της συμμό ρφωση ς τόυς μέ πρό τυπα διασφα λισης πόιό τητας. 

(β) πιστόπόιητικό  της σέιρα ς ISO 14001 η  ισόδυ ναμό σέ ισχυ  

 

Τα πιστόπόιητικα  θα πρέ πέι να καλυ πτόυν τό αντικέι μένό των δημόπρατόυ μένων έργασιω ν και να 

έ χόυν έκδόθέι  από  διαπιστέυμέ νόυς φόρέι ς πιστόπόι ησης πρός τόυ τό από  τό Εθνικό  Συ στημα 

Διαπι στέυσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) η  από  φόρέ α διαπι στέυσης μέ λός της Ευρωπαι κη ς Συνέργασι ας για την 

Διαπι στέυση και μα λιστα, μέ λός της αντι στόιχης Συμφωνι ας Αμόιβαι ας Αναγνω ρισης - M.L.A.)  

 

24.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σέ πέρι πτωση νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ηλέκτρόνικα , στόν φα κέλό “Δικαιόλόγητικα  

Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ, τα νόμιμόπόιητικα  έ γγραφα από  τα όπόι α πρόκυ πτέι η έξόυσι α υπόγραφη ς τόυ 

νόμι μόυ έκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρέ πέι να έ χόυν έκδόθέι  έ ως τρια ντα (30) έργα σιμές ημέ ρές πριν 

από  την υπόβόλη  τόυς, έκτό ς αν συ μφωνα μέ τις έιδικό τέρές διατα ξέις αυτω ν φέ ρόυν συγκέκριμέ νό 

χρό νό ισχυ ός. 

 

Εα ν ό πρόσφέ ρων έι ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ συ στασης, 

2. Αντι γραφό τόυ ισχυ όντός καταστατικόυ  μέ τό ΦΕΚ στό όπόι ό έ χόυν δημόσιέυτέι  ό λές όι 

μέ χρι ση μέρα τρόπόπόιη σέις αυτόυ  η  έπικυρωμέ νό αντι γραφό κωδικόπόιημέ νόυ 

καταστατικόυ  (έφό σόν υπα ρχέι) 

3. ΦΕΚ στό όπόι ό έ χέι δημόσιέυτέι  τό πρακτικό  ΔΣ έκπρόσω πησης τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, 

4. Πρακτικό  Δ.Σ πέρι  έ γκρισης συμμέτόχη ς στό διαγωνισμό , στό όπόι ό μπόρέι  να πέριέ χέται 
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και έξόυσιόδό τηση (έφό σόν αυτό  πρόβλέ πέται από  τό καταστατικό  τόυ υπόψηφι όυ 

αναδό χόυ) για υπόγραφη  και υπόβόλη  πρόσφόρα ς σέ πέρι πτωση πόυ δέν υπόγρα φέι ό ι διός 

ό νό μιμός έκπρό σωπός τόυ φόρέ α την πρόσφόρα  και τα λόιπα  απαιτόυ μένα έ γγραφα τόυ 

διαγωνισμόυ  και όρι ζέται συγκέκριμέ νό α τόμό, 

5. Πιστόπόιητικό  αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς πέρι  τρόπόπόιη σέων τόυ 

καταστατικόυ  / μη λυ σης της έταιρέι ας. 

 

Εα ν ό πρόσφέ ρων έι ναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 

1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ  μέ ό λα τα μέ χρι ση μέρα τρόπόπόιητικα , η  φωτόαντι γραφό 

έπικυρωμέ νόυ, από  δικηγό ρό, κωδικόπόιημέ νόυ καταστατικόυ , έφό σόν υπα ρχέι. 

2. Πιστόπόιητικα  αρμό διας δικαστικη ς η  διόικητικη ς αρχη ς πέρι  των τρόπόπόιη σέων τόυ 

καταστατικόυ . 

Σέ πέρι πτωση έγκατα στασης τόυς στην αλλόδαπη , τα δικαιόλόγητικα  συ σταση ς τόυς 

έκδι δόνται μέ βα ση την ισχυ όυσα νόμόθέσι α της χω ρας πόυ έι ναι έγκατέστημέ να, από  την 

όπόι α και έκδι δέται τό σχέτικό  πιστόπόιητικό . 

 

24.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς η  διαθέ τόυν 

πιστόπόι ηση από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται μέ τα έυρωπαι κα  πρό τυπα 

πιστόπόι ησης, κατα  την έ ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α' τόυ ν. 4412/2016, 

μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθέ τόυσές αρχέ ς πιστόπόιητικό  έγγραφη ς έκδιδό μένό από  την 

αρμό δια αρχη  η  τό πιστόπόιητικό  πόυ έκδι δέται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ησης.  

Στα πιστόπόιητικα  αυτα  αναφέ ρόνται τα δικαιόλόγητικα  βα σέι των όπόι ων έ γινέ η έγγραφη  των 

έν λό γω όικόνόμικω ν φόρέ ων στόν έπι σημό κατα λόγό η  η πιστόπόι ηση και η κατα ταξη στόν έν 

λό γω κατα λόγό. 

Η πιστόπόιόυ μένη έγγραφη  στόυς έπι σημόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς η  τό 

πιστόπόιητικό , πόυ έκδι δέται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ησης, συνιστα  τέκμη ριό 

καταλληλό τητας ό σόν αφόρα  τις απαιτη σέις πόιότικη ς έπιλόγη ς, τις όπόι ές καλυ πτέι ό έπι σημός 

κατα λόγός η  τό πιστόπόιητικό . 

Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι σέ έπι σημόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  

την υπόχρέ ωση υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόυ αναφέ ρόνται στό πιστόπόιητικό  έγγραφη ς 

τόυς. 

 

(β) Οι όικόνόμικόι  φόρέι ς πόυ έι ναι έγγέγραμμέ νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. έφό σόν υπόβα λλόυν  

«Ενημέρό τητα Πτυχι όυ»  έν ισχυ , απαλλα σσόνται από  την υπόχρέ ωση υπόβόλη ς των 

δικαιόλόγητικω ν: 
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- από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ τόυ α ρθρόυ 24.3.(α) της παρόυ σας για τόν Πρό έδρό και 

Διέυθυ νόντα Συ μβόυλό έργόληπτικη ς έπιχέι ρησης. Για τα λόιπα  μέ λη τόυ Δ.Σ της έταιρέι ας, θα 

πρέ πέι να υπόβληθέι  αυτότέλω ς από σπασμα πόινικόυ  μητρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δέν 

καλυ πτόνται από  την Ενημέρό τητα Πτυχι όυ.  

- φόρόλόγικη  και ασφαλιστικη  ένημέρό τητα τόυ α ρθρόυ 24.3.(β) της παρόυ σας. 

- τα πιστόπόιητικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικέι ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 24.3.(γ) της παρόυ σας 

υπό  την πρόυ πό θέση ό μως ό τι καλυ πτόνται πλη ρως (ό λές όι πρόβλέπό μένές πέριπτω σέις) από  

την Ενημέρό τητα Πτυχι όυ. 

- τό πιστόπόιητικό  από  τό αρμό διό έπιμέλητη ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλέισμόυ  τόυ α ρθρόυ 

22. Α.4. (θ). 

- τό πιστόπόιητικό  της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μέτόχω ν τόυ α ρθρόυ 24.3. 

(στ). 

- τα  απόδέικτικα  έ γγραφα νόμιμόπόι ησης  της έργόληπτικη ς έπιχέι ρησης.  

Σέ πέρι πτωση πόυ κα πόιό από  τα ανωτέ ρω δικαιόλόγητικα  έ χέι λη ξέι, πρόσκόμι ζέται τό σχέτικό  

δικαιόλόγητικό  έν ισχυ . Εφό σόν στην Ενημέρό τητα Πτυχι όυ δέν αναφέ ρέται ρητα  ό τι τα στέλέ χη 

τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφέ ρόντα έι ναι ασφαλιστικω ς ένη μέρα στό ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ό πρόσφέ ρων 

πρόσκόμι ζέι έπιπλέ όν της ένημέρό τητας πτυχι όυ, ασφαλιστικη  ένημέρό τητα για τα στέλέ χη αυτα .  

    

24.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

  

Στην πέρι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρέ ας έπιθυμέι  να στηριχθέι  στις ικανό τητές α λλων φόρέ ων, 

η από δέιξη ό τι θα έ χέι στη δια θέση  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νέται μέ την  υπόβόλη  σχέτικόυ  

συμφωνητικόυ  των φόρέ ων αυτω ν για τό σκόπό  αυτό . 

 

24.11 Πέραιτέ ρω, πριν την υπόγραφη  της συ μβασης υπόβα λλέται η υπέυ θυνη δη λωση της κόινη ς 

από φασης των Υπόυργω ν Ανα πτυξης και Επικρατέι ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιόλόγητικα  για την τη ρηση των μητρω ων τόυ ν. 3310/2005 ό πως τρόπόπόιη θηκέ μέ τό ν. 

3414/2005». 

24.12 Εφό σόν έξακόλόυθέι  να υφι σταται α μέσός κι νδυνός διασπόρα ς τόυ κόρωνόι όυ  COVID-19, 

η έ λλέιψη τόυ όπόι όυ βέβαιω νέται μέ από φαση τόυ Υπόυργόυ  Υγέι ας, και πα ντως για χρόνικό  

δια στημα πόυ δέν μπόρέι  να υπέρβαι νέι τόυς έ ξι (6) μη νές από  την έ ναρξη ισχυ ός τόυ ν. 4690/20, 

η αναθέ τόυσα αρχη  μπόρέι , σέ πέρι πτωση κωλυ ματός υπόβόλη ς της αι τησης έ κδόσης των 

απαιτόυ μένων δικαιόλόγητικω ν η  αδυναμι ας έ κδόσης αυτω ν, λό γω αναστόλη ς λέιτόυργι ας των 

αντι στόιχων αρμό διων υπηρέσιω ν η  μέρικη ς αναστόλη ς λέιτόυργι ας αυτω ν, στό πλαι σιό των 

μέ τρων αντιμέτω πισης της διασπόρα ς τόυ κόρωνόι όυ  COVID-19 η  για α λλό σόβαρό  λό γό, να 
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πρόσκαλέι  α μέσα τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λέι σέ αντικατα σταση των απαιτόυ μένων, 

ανα  πέρι πτωση, δικαιόλόγητικω ν τόυ α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016 μό νό υπέυ θυνη δη λωση τόυ 

α ρθρόυ 8 τόυ ν. 1599/1986 (Α' 75) η  ηλέκτρόνικη  υπέυ θυνη δη λωση μέ σω της Ενιαι ας Ψηφιακη ς 

Πυ λης της Δημό σιας Διόι κησης τόυ α ρθρόυ 52 τόυ ν. 4635/2019 (Α' 167), πόυ πρόβλέ πέται στό 

έικόστό  έ βδόμό α ρθρό της από  20.3.2020 Πρα ξης Νόμόθέτικόυ  Πέριέχόμέ νόυ (Α' 68), ό πως αυτη  

κυρω θηκέ μέ τό α ρθρό 1 τόυ ν. 4683/2020 (Α' 83), πρόκέιμέ νόυ να έκδόθέι  η από φαση 

κατακυ ρωσης η  ανα θέσης και να συναφθέι  η συ μβαση. Στην υπόβαλλό μένη υπέυ θυνη δη λωση 

δηλω νόνται από  τόν πρόσωρινό   ανα δόχό ό τι: α) δέν συντρέ χέι κανέ να νό μιμό κω λυμα 

συμμέτόχη ς τόυ στη διαδικασι α, β) έξακόλόυθέι  να πληρόι  ό λα τα κριτη ρια πόιότικη ς έπιλόγη ς 

πόυ πρόβλέ πόνται στην όικέι α διακη ρυξη και γ) υπόχρέόυ ται να πρόσκόμι σέι τα νόμι μως 

πρόβλέπό μένα δικαιόλόγητικα  κατακυ ρωσης η  ανα θέσης έντό ς πρόθέσμι ας  τρια ντα (30) ημέρω ν 

από  την υπόγραφη  της συ μβασης. 

 

24.13 Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός μπόρέι  να αιτηθέι  την παρα ταση της πρόθέσμι ας πρόσκό μισης των 

σχέτικω ν δικαιόλόγητικω ν σέ πέρι πτωση κωλυ ματός υπόβόλη ς της αι τησης έ κδόσης των 

απαιτόυ μένων δικαιόλόγητικω ν η  αδυναμι ας έ κδόσης αυτω ν, λό γω της αναστόλη ς λέιτόυργι ας 

των αντι στόιχων αρμό διων υπηρέσιω ν η  μέρικη ς ανατόλη ς λέιτόυργι ας αυτω ν, στό πλαι σιό των 

μέ τρων αντιμέτω πισης της διασπόρα ς τόυ κόρωνόι όυ  COVID-19 η  για α λλό σόβαρό  λό γό. Η ως 

α νω πρόθέσμι α παρατέι νέται μέ από φαση τόυ αρμό διόυ όργα νόυ της αναθέ τόυσας αρχη ς, χωρι ς 

να απαιτέι ται πρόηγόυ μένη γνωμόδό τηση τόυ συλλόγικόυ  όργα νόυ αξιόλό γησης των 

πρόσφόρω ν. 

 

24.14 Η μη έμπρό θέσμη υπόβόλη  των δικαιόλόγητικω ν κατακυ ρωσης η  ανα θέσης συνιστα  λό γό 

έ κπτωσης τόυ αναδό χόυ από  τη συ μβαση, από σβέσης κα θέ δικαιω ματός τόυ αναδό χόυ πόυ 

απόρρέ έι από  αυτη  και έπιβόλη ς των πρόβλέπό μένων στόν νό μό κυρω σέων. Στην πέρι πτωση 

αυτη , η αναθέ τόυσα αρχη  δυ ναται να πρόσκαλέ σέι τόν/τόυς έπό μένό/όυς, κατα  σέιρα , 

μέιόδό τη/ές της διαδικασι ας ανα θέσης της συγκέκριμέ νης συ μβασης και να τόυ/τόυς πρότέι νέι 

να αναλα βέι/όυν την υλόπόι ηση της συ μβασης τόυ έ κπτωτόυ αναδό χόυ, μέ τόυς ι διόυς ό ρόυς και 

πρόυ πόθέ σέις και βα σέι της πρόσφόρα ς πόυ έι χέ υπόβα λέι ό έ κπτωτός (ρητη  ρη τρα 

υπόκατα στασης), τηρω ντας, κατα  τα λόιπα , τη διαδικασι α της παρ. 1 τόυ παρό ντός ως πρός την 

υπόβόλη  υπέυ θυνης δη λωσης και την πρόσκό μιση των απαιτόυ μένων απόδέικτικω ν μέ σων τόυ 

α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016. 

 

24.15 Η έκκαθα ριση και έξό φληση τόυ αναδό χόυ δέν μπόρέι  σέ καμι α πέρι πτωση να υλόπόιηθέι  

έα ν δέν έ χέι πρόηγηθέι  η πρόσκό μιση των απαιτόυ μένων δικαιόλόγητικω ν, ό πως αυτα  όρι ζόνται 

ανα  πέρι πτωση στην κέι μένη νόμόθέσι α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1 Στό β’ στα διό τόυ διαγωνισμόυ  όι πρόέπιλέγέ ντές όικόνόμικόι  φόρέι ς θα αναφέ ρόυν στην 

πρόσφόρα  τόυς τό τμη μα της συ μβασης πόυ πρότι θέται να αναθέ σόυν υπό  μόρφη  υπέργόλαβι ας 

σέ τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπέργόλα βόυς πόυ θα πρότέι νόυν.  Διέυκρινι ζέται ό τι στην παρόυ σα 

φα ση υπόβόλη ς αιτη σέων έκδη λωσης ένδιαφέ ρόντός η συμπλη ρωση τόυ σημέι όυ Δ τόυ μέ ρόυς 

ΙΙ τόυ ΕΕΕΣ έι ναι πρόαιρέτικη . 

25.2 Η τη ρηση των υπόχρέω σέων της παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπέργόλα βόυς δέν 

αι ρέι την έυθυ νη τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 

 

Άρθρο 26:  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έ γκριση κατασκέυη ς τόυ δημόπρατόυ μένόυ έ ργόυ, απόφασι στηκέ μέ την υπ’ αριθμ. 

325/14-7-2020 από φαση τόυ Υπόυργόυ  Μέτανα στέυσης και Ασυ λόυ (ΑΔΑ: Ρ5ΔΘ46ΜΔΨΟ-ΜΟ4). 

26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρέι  να έγκαταστη σέι για τό έ ργό αυτό  Τέχνικό  Συ μβόυλό. Ο 

Ανα δόχός τόυ έ ργόυ, έ χέι την υπόχρέ ωση να διέυκόλυ νέι τις δραστηριό τητές τόυ Τέχνικόυ  

Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από  τη συμβατικη  σχέ ση της Υπηρέσι ας μέ αυτό ν.  

  

Αγ. Ι. Ρέντης, 17/07/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΛΥΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 

 

δυνα μέι της υπ’ αριθμ. 325/14-7-2020 από φασης 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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