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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
       
 

  
Συνεδρίαση: 22η 

01-08-2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθ. 22ης/01-08-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

 
Αριθμός Απόφασης : 248/2019 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προκήρυξης για τη 

διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με διαδικασία ανταγωνιστικής 

διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Μελέτη, κατασκευή 

έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής 

διαχείρισης αποβλήτων».  

 

Στην Αθήνα και στα γραφεία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής, Άντερσεν 6 

και Μωραΐτη 90, σήμερα την 01η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:30 συνήλθε σε κετεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αρ. πρωτ. 8848/01-08-2019 που 

επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 

111 του Ν. 3463/06 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού κατά την έναρξη της 

Κατεπείγουσας Συνεδρίασης, σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών ήταν παρόντα τα 

τέσσερα (4) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.  

     

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Δούρου Ρένα, Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ, Περιφερειάρχης Αττικής. 

2. Βρούστης Αριστείδης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος Β.Τ. 

Αττικής. 

3. Παππούς Χρήστος, Τακτικό μέλος Ε.Ε., Δήμαρχος Φυλής. 
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4. Μπουραΐμης Δημήτρης, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Φυλής. 

5. Δαμιανός Πέτρος, Αναπληρωματικό μέλος της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Περ. Σύμβουλος 

Β.Τ. Αττικής (αναπληρώνει την κα Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., 

Αντιπεριφερειάρχη Β.Τ. Αττικής). 

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Μπιζά Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων-Καματερού. 

2. Κορωναίου-Καμπά Σοφία, Τακτικό Μέλος Ε.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Β.Τ. Αττικής. 

3. Ιατρού Σταύρος, Τακτικό μέλος Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, Δ.Σ. Λαυρεωτικής.  

   

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ, ο νομικός συνεργάτης 

του ΕΔΣΝΑ και ο εισηγητής του θέματος. 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 1ο θέματος ημερήσιας 

διάταξης και Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλο, ο οποίος θέτει υπόψη μας  

την εισήγηση, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

«Κυρίες και κύριοι, 

Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής 

βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής που έχει κριθεί ως κατάλληλη για 

εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων με το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 

(Α’ 176). Σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Αττικής που κυρώθηκε με τη με αρ. 61490/5302/19-12-2016 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Β’ 4175) η αντιμετώπιση βραχέων  και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής θα 

γίνει με αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και θέσεων (Ν. 3164/2003). 

Παράλληλα, προβλέπεται η σταδιακή παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής και η 

αποκατάσταση του χώρου. 

Ο ΕΔΣΝΑ έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση το 2004 με το Δήμο Φυλής η οποία 

μεταξύ άλλων προβλέπεται η παραχώρηση έκτασης 1.000 στρεμμάτων (500 αρχικώς και 

500 στη συνέχεια) για τη δημιουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και παράλληλα η καταβολή 

αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο Φυλής για την περιβαλλοντική όχληση που 

υφίσταται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η διάρκεια της σύμβασης προβλέφθηκε 

20ετής, δηλαδή μέχρι το 2024. 

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, ο ΧΥΤΑ Φυλής, με βάση τις συμβάσεις που είναι εν ισχύ 

και αυτές που έχουν ήδη προγραμματιστεί να συναφθούν, αναμένεται να κορεσθεί εντός 

περίπου ενός έτους από σήμερα. Εν όψει της χωροθέτησης νέων χώρων, υφίσταται 

επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μία λύση για τη μεταβατική διαχείριση των απορριμμάτων, 

ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΟΡ05-Ρ4Ε



 

 

3 

που θα καλύψει το χρονικό διάστημα μέχρι την κατασκευή ενός νέου ΧΥΤΑ. Παράλληλα, 

προκειμένου να είναι συνεπής ο ΕΔΣΝΑ στις δεσμεύσεις του από τον ΠΕΣΔΑ πρέπει να 

ξεκινήσει άμεσα η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Φυλής και εν γένει η απορρύπανση της 

περιοχής. Άλλωστε, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για τις εγκαταστάσεις 

διαχείρισης των απορριμμάτων, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για την βέλτιστη διαχείριση 

των αποβλήτων, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που διατίθενται προς ταφή. 

Σημειώνεται ότι έχουν εκκινήσει διαδικασίες για την ωρίμανση των έργων επεξεργασίας 

αποβλήτων, αλλά και άλλων δράσεων που έχουν ως στόχο τη μείωση των αποβλήτων 

που διατίθενται προς τελική επεξεργασία. Ωστόσο, επειδή οι περισσότερες εξ αυτών των 

δράσεων χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοπράτησης έχουν 

καθυστερήσει. Έτσι, με βάση ρεαλιστικά σενάρια, δεν εκτιμάται ότι θα έχει 

πραγματοποιηθεί κάποια ΜΕΑ εντός των προσεχών 2 – 3 ετών, ενώ και τα ποσοστά της 

διαλογής στην πηγή δεν παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, δόθηκε εντολή στη Διεύθυνση να εξετάσει ένα σχέδιο που να 

περιλαμβάνει την έναρξη της αποκατάστασης του χώρου, τα μεταβατικά έργα διαχείρισης, 

τον εξοπλισμό για τη βελτίωση των όρων διάθεσης των αποβλήτων και τις εργασίες για 

την υποστήριξη του ΕΔΣΝΑ κατά τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ ως γνωστόν 

αναλαμβάνει με δικά του μέσα τις εργασίες υγειονομικής ταφής, ωστόσο η συμπλήρωση 

με μέσα του αναδόχου, υπό τη διεύθυνση του ΕΔΣΝΑ, έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι 

βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του μετώπου απόρριψης αποβλήτων. Επιπλέον, ο 

ανάδοχος θα αναλάβει δράσεις για την βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, με 

στόχο την περαιτέρω μείωση του όγκου των αποβλήτων. 

Είναι σαφές ότι το έργο είναι εξαιρετικά επείγον να προχωρήσει και να βρεθεί μία λύση 

για την βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων στο μεταβατικό αυτό στάδιο, προκειμένου να 

μην βρεθεί σε αδιέξοδο η Αττική, γεγονός που θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες για το 

δημόσιο συμφέρον και δη για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Εθνική Οικονομία.  

Σημειώνεται ότι η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε άνευ ευθύνης του ΕΔΣΝΑ, αφού οι 

παράγοντες που οδήγησαν στις καθυστερήσεις υλοποίησης των στόχων του ΠΕΣΔΑ 

οφείλονται: α) στην αδυναμία των Δήμων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ως 

προς τη διαλογή στην πηγή, η οποία έχει επιφέρει σημαντική αύξηση των αναμενόμενων 

ποσοτήτων αποβλήτων, που μείωσαν δραστικά το χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ, β) οι 

καθυστερήσεις στην λήψη των αποφάσεων για τη χωροθέτηση των νέων Μονάδων και γ) 

η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των δράσεων του ΠΕΣΔΑ. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και προκειμένου να βρεθεί μία γρήγορη, ευέλικτη 

και  προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Φορέα λύση, προσανατολιστήκαμε στην σύνταξη 

σχεδίου προκήρυξης διαδικασίας ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 29 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), με σύντμηση προθεσμιών λόγω του κατεπείγοντος. 
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Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο ανάδοχος θα κληθεί να προτείνει μεταβατική λύση 

στη διαχείριση των αποβλήτων εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.  

Η λύση αυτή προσιδιάζει στις παρούσες συνθήκες, δοθέντος ότι στον παρόν χρονικό 

σημείο είναι εξαιρετικά δυσχερής η άμεση εξεύρεση συγκεκριμένης τεχνικής λύσης, τόσο 

στο στάδιο κατασκευής όσο και στο στάδιο λειτουργίας, η οποία θα στοχεύει στον 

εκσυγχρονισμό τους τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων και στην ελάττωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων θα υποδειχθούν 

κάποιες θέσεις που πιθανόν να ενδείκνυνται για την αξιοποίηση του χώρου της ΟΕΔΑ 

Δυτικής Αττικής αφού είναι προς το παρόν ο μοναδικός νόμιμος χώρος για υποδοχή 

απορριμμάτων, ωστόσο οι υποψήφιοι δεν θα δεσμεύονται από τους υποδειχθέντες 

χώρους και θα μπορούν να προτείνουν και άλλες θέσεις. Ομοίως, οι υποψήφιοι θα 

προτείνουν τρόπους για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και την μείωση της 

περιβαλλοντικής όχλησης. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες υγειονομικής ταφής θα 

εξακολουθούν να εκτελούνται με ίδια μέσα του ΕΔΣΝΑ και ο ανάδοχος θα κληθεί να 

υποστηρίξει το έργο του ΕΔΣΝΑ. Τέλος, θα συμπεριλάβουν και την αποκατάσταση του 

χώρου. 

Επιλέγεται η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι η σύμβαση 

αφορά έργα, αγαθά και υπηρεσίες, που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια όπως 

προβλέπονται από το νόμο, ήτοι: 

α) Η δημιουργία ΧΥΤΑ στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί χωρίς 

προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου, ο οποίος έχει διαμορφωθεί μετά από 

πολλαπλές παρεμβάσεις δημιουργίας κυττάρων ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων διαχείρισης 

απορριμμάτων κλπ, 

β) Λόγω των ανωτέρω αναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, επιβάλλεται ένας ιδιαίτερος 

σχεδιασμός ή ακόμη και καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των 

μικρών διαθέσιμων περιοχών. Επίσης είναι επιθυμητό η λύση που θα εξευρεθεί να 

ταιριάζει κατά το δυνατό αρμονικά με την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.  

γ) Υφίστανται ειδικές περιστάσεις και ειδικότερα η αναγκαιότητα εξασφάλισης της 

μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και η 

πολυπλοκότητα της λύσης από τεχνική και από νομική πλευρά, αφού αυτή πρέπει να 

συναρμοστεί με υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. υφιστάμενες μονάδες 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδες διαχείρισης βιοαερίου, αλληλεπίδραση του 

ΧΥΤΑ με μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κλπ). 

δ) Σημειώνεται δε επιπροσθέτως ότι καθώς η βέλτιστη τεχνική λύση δεν είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί εκ των προτέρων οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να 

προκαθοριστούν με επαρκή ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή. 

H σύμβαση είναι μικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση του 

έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση του χώρου, κατατασσόμενη 
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στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

45222110 και συμπληρωματικών CPV, 71335000-5, 90513200-8, 45112350-3. 

Η διαδικασία θα λάβει σε χώρα σε δύο στάδια: α) το πρώτο στάδιο της προεπιλογής, 

κατά το οποίο θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής και β) το δεύτερο στάδιο της 

υποβολής και αξιολόγησης προσφορών, κατά το οποίο οι προεπιλεγέντες θα υποβάλλουν 

τις προσφορές τους και θα ανατεθεί η σύμβαση, σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης. Στο 

δεύτερο αυτό στάδιο η αναθέτουσα αρχή δύναται εναλλακτικά είτε να διαπραγματευθεί τις 

αρχικές προσφορές, είτε και να προβεί στην τελική αξιολόγηση βάσει των αρχικών 

προσφορών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το κατεπείγον της ανάθεσης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε   29.672.562,30 Ευρώ, πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικά 36.793.977,25 ευρώ. Η διάρκεια δε αυτής θα 

είναι σαράντα (40) μήνες από την υπογραφή της. 

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης.» 

 

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος. 

                                         Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Την εισήγηση της  Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. 

2. Το σχέδιο των τευχών δημοπράτησης. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 

114).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87).  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» (Α' 85).  

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133).  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).  

8. Τις τοποθετήσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Ε.Ε. 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με τις παρατηρήσεις-διορθώσεις των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.κ. 

Μπουραΐμη Δημήτρη, τακτικού μέλους της Ε.Ε. - Δ.Σ. Φυλής και Παππού Χρήστου, 

τακτικού μέλους της Ε.Ε. – Δήμαρχου Φυλής) 

1. Αποδέχεται την εισήγηση της  Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. 

2. Εγκρίνει τους  όρους της προκήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς 

διαγωνισμού με διαδικασία ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη 

σύμβασης με αντικείμενο την «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση 

αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης 

αποβλήτων».  

3. Ορίζει επιτροπή διαπραγμάτευσης, η οποία θα αποτελείται από τους εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Κοτσεκίδου-Κουτσούκου Αναστασία, υπάλληλος ΕΔΣΝΑ, ως Πρόεδρος, 

Λεβεντέρης Μιχαήλ, υπάλληλος ΕΔΣΝΑ, ως αναπληρωτής Προέδρου, 

Μαλλίρη Αικατερίνη, υπάλληλος ΕΔΣΝΑ, 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Καψιμάλη Ιωάννα, υπάλληλος ΕΔΣΝΑ, 

Κρητικάκος Μιχαήλ, υπάλληλος ΕΔΣΝΑ, 

Φώτος Ιωάννης, υπάλληλος ΕΔΣΝΑ. 

Έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης είναι η διενέργεια των διαπραγματεύσεων 

κατά το στάδιο της Β’ Φάσης, ήτοι από την υποβολή των αρχικών προσφορών 

μέχρι την υποβολή των τελικών. 

4. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 

           Εκδόθηκε η με αριθμ. 248/2019 Α.Ε.Ε. και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

          Αθήνα, 01-08-2019 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                           

                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                      Βρούστης Αριστείδης 

                        Παππούς Χρήστος 

                     Μπουραΐμης Δημήτρης 

                        Διαμιανός Πέτρος 

                       

                 

            ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 
Αθήνα 
 Δ/ΝΣΗ: Διάθεσης Υπολειμμάτων & 
Αποβλήτων 
 τηλ.: 213 214 8 372, Fax: 210-6777238 
email: kotsekidou@edsna.gr 

  

 

ΕΡΓΟ: Μελέτη, κατασκευή έργων για την  α’ 
φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ   Δυτικής 
Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης 
αποβλήτων. 

 

Προϋπολογισμός: 29.672.562,30€, πλέον 
Φ.Π.Α. 
 
ΚΑΕ: 02.70.05.7326.11 

                 
  

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τη διάταξη  
του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

 

 Η Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 

  

 Διακηρύσσει 
  

  Ηλεκτρονικό, διεθνή, διαγωνισμό με ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης για 
την επιλογή αναδόχου για την: 

  

 «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της 

 ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων». 
  

Εκτιμώμενης αξίας  29.672.562,30€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
  

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα: 
  με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσης  

 
 

Πίνακας περιεχομένων 
Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αντικείμενο – Ελάχιστες Απαιτήσεις της   Σύμβασης 8 

Άρθρο 2: Κύριος του Έργου/Αναθέτουσα Αρχή/Στοιχεία  επικοινωνίας 9 

Άρθρο 3:  Εκτιμώμενη Αξία 10 

Άρθρο 4: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 11 

mailto:kotsekidou@edsna.gr
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Άρθρο 5: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου – Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 11 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 12 

Άρθρο 9: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 15 

Άρθρο 10: Πληροφορίες για τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού 15 

Άρθρο 11: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής – αποσφράγιση 16 

Άρθρο 12:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής 17 

Άρθρο 13: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και αξιολόγησης των αιτήσεων 

συμμετοχής – Ολοκλήρωση σταδίου αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής/Προδικαστική 

Προσφυγή/Προσωρινή δικαστική προστασία 19 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 21 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις 22 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής 22 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 22 

Άρθρο 18: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 23 

Άρθρο 19: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 31 

Άρθρο 20 :  Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής 41 

Άρθρο 21: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 41 

Άρθρο 22:  Υπεργολαβία 42 

Άρθρο 23:  Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της 42 

Άρθρο 24: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 43 

Άρθρο 25:  Διάφορες ρυθμίσεις 44 

 

Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αντικείμενο – Ελάχιστες Απαιτήσεις της   Σύμβασης 

1.1 Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), αποτελεί τον Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός του Συνδέσμου είναι 
η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει, αξιοποίηση και διάθεση 
στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων 
επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης 
(ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. 

1.2 Το αντικείμενο της παρούσης Σύμβασης αφορά στην μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ 
φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων εντός 
της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής. 
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1.3 Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής, 
βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής, που έχει κριθεί ως κατάλληλη για 
εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων με το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 (Α’ 
176). Σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Αττικής, που κυρώθηκε με την με αρ. 61490/5302/19-12-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4175), η 
αντιμετώπιση βραχέων  και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους ταφής θα γίνει με αξιοποίηση 
των υφιστάμενων δυνατοτήτων και θέσεων (Ν. 3164/2003).  

1.4 Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει 
προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου 
να δοθεί χρόνος για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπόμενων στον ΠΕΣΔΑ Αττικής 
συμπεριλαμβάνοντας και την τελική αποκατάσταση του χώρου.  

1.5 Επιλέγεται η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι η σύμβαση 
αφορά έργα, αγαθά και υπηρεσίες, που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια όπως προβλέπονται από 
το νόμο, ήτοι: 
α) Η δημιουργία ΧΥΤΑ στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί χωρίς 
προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου, ο οποίος έχει διαμορφωθεί μετά από πολλαπλές 
παρεμβάσεις δημιουργίας κυττάρων ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. 
β) Λόγω των ανωτέρω αναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, επιβάλλεται ένας ιδιαίτερος σχεδιασμός ή 
ακόμη και καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των μικρών διαθέσιμων 
περιοχών. Επίσης είναι επιθυμητό η λύση που θα εξευρεθεί να ταιριάζει κατά το δυνατό 
αρμονικά με την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.  
γ) Υφίστανται ειδικές περιστάσεις και ειδικότερα η αναγκαιότητα εξασφάλισης της μέγιστης 
δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και η πολυπλοκότητα 
της λύσης από τεχνική και από νομική πλευρά, αφού αυτή πρέπει να συναρμοστεί με 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων, μονάδες διαχείρισης βιοαερίου, αλληλεπίδραση του ΧΥΤΑ με μονάδες επεξεργασίας 
απορριμμάτων κλπ). 
δ) Σημειώνεται δε επιπροσθέτως ότι καθώς η βέλτιστη τεχνική λύση δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστούν 
με επαρκή ακρίβεια από την Αναθέτουσα Αρχή. 
H σύμβαση είναι μικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση του έργου, την 
υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση του χώρου, κατατασσόμενη στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45222110 και συμπληρωματικών 
CPV: 71335000-5, 90513200-8, 45112350-3. 

1.6. Το Παράρτημα Ι   περιέχει τη συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατά τις 
τέσσερις (4) φάσεις (στάδια) αυτής και δη την Α’ Φάση (σύνταξη μελετών), τη Β’ Φάση (εκτέλεση 
έργων), τη Γ’ Φάση (λειτουργία χώρου) και τη Δ’ Φάση (μέτρα/ υπηρεσίες μεταβατικής 
διαχείρισης). 

 

Άρθρο 2: Κύριος του Έργου/Αναθέτουσα Αρχή/Στοιχεία  επικοινωνίας 

2.1 Αναθέτουσα αρχή: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 
Οδός : Άντερσεν 6 και Μωραΐτη, Αθήνα 
Ταχ.Κωδ. : 11525 
Τηλ. : 213-2148300 (Κεντρικό) 
Telefax : 210-6777238 
E-Mail : g.proedrou@edsna.gr (κεντρικό) 
Πληροφορίες: : Αναστασία Κοτσεκίδου – Κουτσούκου 

(213-2148372, kotsekidou@edsna.gr) 
2.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής. 
2.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής. 

mailto:g.proedrou@edsna.gr
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2.4 Προϊσταμένη Αρχή: Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. 
2.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων - Αποβλήτων 
(Δ.Υπ.Α). 
2.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΣΔΕΠΑ). 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
συμμετέχοντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους 
συμμετέχοντες1  ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα 
οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους 
 

Άρθρο 3:  Εκτιμώμενη Αξία  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε2  29.672.562,30 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 
δηλαδή συνολικά 36.793.977,25 Ευρώ. Η διάρκεια δε αυτής θα είναι σαράντα (40) μήνες από τη σύναψή 
της. 
 
Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται σε: 

Α)    ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:    862.500,00 € 
Τα απρόβλεπτα είναι (ποσοστού 15% επί της αμοιβής της μελέτης 750.000,00 €) 112.500,00 €, 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 186 παρ. 4  του ν. 4412/2016. 

Β)      ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:             21.810.062,30 € 
 

Σύνολο  Δαπάνης Εργασιών 21.810.062,30 Ευρώ. 
Βάσει των συνήθων εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κυττάρου, ο επιμερισμός 
των επιμέρους εργασιών έχει ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ) 

1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 7.000.000,00 

2 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6.500.000,00 

3 ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 2.500.000,00 

4 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3.000.000,00 

 
Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές κόστος θα 
προκύψει από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν δεσμεύονται κατά τη 
σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω επιμερισμό. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 3.240.000,00 Ευρώ. 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 291.600,00 
Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  του ν. 4412/2016. 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 278.462,30 Ευρώ, σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Γ)   ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ:                       

4.500.000,00 €  
           με ενδεικτική ανάλυση ως εξής: 

                                                           

 
1 Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
2 Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
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1. Διαχείριση απορριμμάτων (προώθηση, Εξομάλυνση, συμπίεση κτλ): 2.500.000 Ευρώ 

2. Έργα συντήρησης ΧΥΤΑ: 1.000.000,00 Ευρώ 

3. Υλικά επικάλυψης:          1.000.000,00Ευρώ 

 

Δ)     ΜΕΤΡΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:   2.500.000,00 € 

Τα μέτρα – υπηρεσίες μεταβατικής διαχείρισης αφορούν την υλοποίηση προτάσεων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.  
Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές κόστος θα 
προκύψει από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν δεσμεύονται κατά τη 
σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω επιμερισμό. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 
ακόλουθους λόγους: Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να 
εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, μέχρι 
να ολοκληρωθεί η υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων. Η διάρκεια ζωής του ενδιάμεσου κυττάρου 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής με ελάχιστη χωρητικότητα του ΧΥΤ 4.000.000κ.μ . Στο 
πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος θα κληθεί να μελετήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει 
τον νέο χώρο εντός της ΟΕΔΑ και τα συνοδά έργα υποστήριξης που θα επιλέξει. Η ενιαία αυτή 
αντιμετώπιση του προβλήματος κρίνεται αναγκαία αφενός μεν για την εξοικονόμηση χρόνου, 
αφού εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει παραδοθεί προς χρήση το νέο 
κύτταρο, και αφετέρου διότι η διάρκεια ζωής του κυττάρου θα προκύψει από διάφορες 
παραμέτρους, όπως τρόπος κατασκευής και ο τρόπος λειτουργίας. Υπό την έννοια αυτή, 
επιβάλλεται η ενιαία δημοπράτηση. 
 

Άρθρο 4: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α’ Φάση – υποβολή αιτήσεων συμμετοχής) 
είναι τα ακόλουθα : 
α) η …………… προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   
δ) η πρόσκληση προς υποβολή αρχικής προσφοράς, οι τυχόν αναθεωρημένες ή τροποποιημένες 
αρχικές προσφορές και η τελική προσφορά. 
ε) το Παράρτημα Ι με την περιγραφή του έργου και τις ελάχιστες απαιτήσεις. 
στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 
4.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης3 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (εφόσον διαθέτει). 
 

Άρθρο 5: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου – Κριτήριο ανάθεσης 
της Σύμβασης  

5.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 29 του Ν. 4412/2006 (Α’ 143).  

5.2 Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: 

Α΄ Φάση: Επιλογή Συμμετεχόντων στη διαδικασία. 
Β΄ Φάση: Πρόσκληση για υποβολή αρχικής προσφοράς και ανταγωνιστική διαπραγμάτευση 

                                                           

 
3    Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
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(Στάδιο Ι ) και Υποβολή Τελικής Προσφοράς - Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ ).  
5.3 Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη παρούσα σύμβαση με βάση τις αρχικές 
προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες του από το 
περιεχόμενο αυτών4. 
5.4. Στην Α΄ Φάση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο 20 της παρούσης. 
5.5. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδώσει απόφαση για τους 
υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και συνεχίζουν Β’ Φάση της διαδικασίας της 
ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης.   

5.6 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.  Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι 
Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, 
καθώς και τη σχετική στάθμισή τους όπως παρατίθενται στο άρθρο 14.  

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 
6.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  
6.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο5. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 
4250/2014.     
6.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
6.5 Η  επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

                                                           

 
4    Βλ. άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

5 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  
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- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

  - του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 
 - του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), 
 - του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85), 
 - του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133), 

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,6 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

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

 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
 - του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α΄ 145 )7 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 
- του π.δ 71/19 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» (Α’ 112) 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

                                                           

 
6 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
7 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/112.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/112.pdf
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διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το 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», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 
7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις8, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσης καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσης σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά. 
 

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

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΕΔΣΝΑ.  

8.2 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις9 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/201110, της κράτησης ύψους 0,06 
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με 
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 2,5‰, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235). 

8.3 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
8.4 Η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών (Α’ Φάση) θα καταβληθεί κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 187 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής.  
Η αμοιβή για την εκτέλεση έργων (Β’ Φάση) θα καταβληθεί τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις 
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, σύμφωνα 

                                                           

 
8 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 

9 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
10  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
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με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο στάδιο αυτό της Β’ Φάσης 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών σε ποσοστό 
έως 15% της αξίας των εργασιών της κάθε φάσης. 
Η αμοιβή των υπηρεσιών λειτουργίας (Γ’ και Δ’ ΦΑΣΗ) θα καταβάλλεται μηνιαίως με βάση τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται με συγκεκριμένους πόρους σε μηχανήματα έργου 
και προσωπικό από τον Ανάδοχο  καθ’ όλο το διάστημα της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας περιγράφονται οι ελάχιστοι πόροι που θα πρέπει να γνωρίζουν οι 
Υποψήφιοι ότι πρέπει να διατεθούν σε περίπτωση που ανακηρυχθούν Ανάδοχοι. Στο στάδιο αυτό 
δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης 

Η παρούσα διαδικασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και δη τον ΚΑ 
02.70.05.7326.11 του υπό σύνταξη προϋπολογισμού, καθώς και τους προϋπολογισμούς ετών 
2021, 2022 και 2023. 

 

Άρθρο 10: Πληροφορίες για τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού 

10.1 Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα αποτελείται από δύο (2) στάδια: 
 Στάδιο Ι: Πρόσκληση προς Υποβολή Αρχικής Προσφοράς και Διαπραγμάτευση επ’ αυτής. 

Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση προς Υποβολή Τελικής Προσφοράς – Ανάθεση (επιλογή αναδόχου). 
Στα στάδια της Β’ Φάσης, δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον όσοι δεν αποκλείστηκαν κατά την 
Α’ Φάση.  
10.2 Κατά το Στάδιο Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, θα αποσταλεί Πρόσκληση από την 
Αναθέτουσα Αρχή στους μη αποκλεισθέντες οριστικά, με την οποία θα κληθούν να υποβάλουν 
την Αρχική Προσφορά τους. Η Αρχική Προσφορά αποτελεί τη βάση των επακόλουθων 
διαπραγματεύσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αρχικής Προσφοράς θα προβλέπεται στα 
έγγραφα της Πρόσκλησης και δύναται να είναι συντετμημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον κρίνει σκόπιμη και αναγκαία τη 
βελτίωση του περιεχομένου της Αρχικής Προσφοράς έτσι ώστε αυτή να εξυπηρετεί κατά τον 
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της δύναται να ξεκινά σειρά διαπραγματεύσεων με έναν ή 
περισσότερους από τους προεπιλεγέντες κατά τις προβλέψεις του άρθρου 29 του ν. 4412/2016. Η 
διαπραγμάτευση γίνεται επί των αρχικών και όλων των επακόλουθων προσφορών που 
υποβάλλονται, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς. 
10.3 Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις. 
10.4 Η Αναθέτουσα Αρχή ρητά ορίζεται ότι διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη παρούσα 
σύμβαση με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται 
οι ανάγκες της από το περιεχόμενο αυτών και έχουν την ωριμότητα του Σταδίου ΙΙ11. Οι 
προσφέροντες θα υποβάλλουν με την τεχνική τους προσφορά τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα 
Ι μελέτες για την εκτέλεση του προτεινόμενου Έργου και μελέτη λειτουργίας του χώρου. 
10.5 Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε 
διαπραγματεύσεις με έναν ή περισσότερους διαγωνιζομένους, σχετικά με τις βασικές τεχνικές και 
νομικές παραμέτρους του Έργου. Ενδεικτικά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν θα αφορούν 
στον υποδειχθέντα ενδιάμεσο-μεταβατικό χώρο για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, στον 

                                                           

 
11  Βλ. άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
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τρόπο κατασκευής του κυττάρου, στη διασύνδεση των υποδομών του χώρου ταφής με τα 
υφιστάμενου συστήματα διαχείρισης στραγγισμάτων και βιοαερίου, στην εκτροπή από την ταφή 
ανακυκλώσιμων υλικών, στις παρεχόμενες υποστηρικτικές της λειτουργίας υπηρεσίες, την τελική 
αποκατάσταση κλπ. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καλεί τους διαγωνιζομένους να καταθέσουν τροποποιημένη προσφορά, ώστε η προσφορά τους 
να προσαρμόζεται στις ανάγκες της.  
10.6 Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο ΕΔΣΝΑ εξασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό: 
α) δεν παρέχει πληροφορίες κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων, 
β) ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί 
γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύμβασης πέραν 
εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, 
γ) παρέχει, μετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονικό διάστημα στους συμμετέχοντες, 
λαμβανομένου υπόψη του λίαν επείγοντος χαρακτήρα της σύμβασης ,ώστε να τροποποιήσουν 
και να επανυποβάλουν τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση. 
Ο ΕΔΣΝΑ δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες12 που έχουν 
διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς την 
έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά 
παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών. 
10.7 Η Αναθέτουσα Αρχή, όταν σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες και ορίζει κοινή προθεσμία για την υποβολή των τελικών προσφορών. Επαληθεύει 
ότι οι τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 71 του Ν. 4412/2016, αξιολογεί τις τελικές προσφορές βάσει των κριτηρίων 
ανάθεσης και αναθέτει τη σύμβαση. 
10.8 Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τις Τελικές Προσφορές τους εντός προθεσμίας που θα 
καθορισθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Τελικής Προσφοράς. Διαπραγμάτευση επί των τελικών 
προσφορών δεν επιτρέπεται. 
10.9  Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης Πρόσκλησης και τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Τελικής Προσφοράς. 
10.10 Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, θα περιλαμβάνονται 
στις Προσκλήσεις των επιμέρους Σταδίων αυτής (Στάδια Ι και ΙΙ, Υποβολής Αρχικής και Τελικής 
Προσφοράς). 

 

Άρθρο 11: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής – αποσφράγιση  

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση» του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
Προβλέπεται η σύντμηση προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών, 
κατ’ άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, αφού το νέο κύτταρο θα πρέπει 
να παραδοθεί προς χρήση το συντομότερο δυνατόν.  
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 
………….., ημέρα …….. και ώρα 23:59:59. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 
………… 2019, ημέρα ……….. και ώρα 10:00:00. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση συμμετοχής, η 
                                                           

 
12  Βλ. άρθρο 21 του ν. 4412/2016 περί Εχεμύθειας 
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αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής ή δεν υποβληθούν 
αιτήσεις συμμετοχής, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών. 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Άρθρο 12:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής 

12.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή αίτηση συμμετοχής, η οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση συμμετοχής, επί ποινή απόρριψής 
της,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
12.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο αίτησης συμμετοχής περιέχεται φάκελος με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
12.3 Από τον συμμετέχοντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, 
κατά την σύνταξη της αίτησης, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας 
υποβάλει στον οικείο φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου 
αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της 
ηλεκτρονικής του αίτησης.   
12.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
οικονομικός φορέας να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, 
θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format 
(PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών 
αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 
12.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τον ανωτέρω φάκελο μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσης. 
Τα στοιχεία του υποφακέλου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.   
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.   
β) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι συμμετέχοντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσης 
διακήρυξης.13. 
γ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτησης συμμετοχής, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την αίτηση υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι 
μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.)14. 
12.6  Απόσυρση αίτησης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση 
υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό 
αίτημα του συμμετέχοντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης 
συμμετοχής στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής 
μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων 
συμμετοχής. 
12.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά  της αίτησης συμμετοχής με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων.  Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής15. 

                                                           

 
13 Σύμφωνα με την παρ.2γ. του άρθρου 95 του ν.4412/2016, στην περίπτωση που ζητείται ανάλυση 

της κατ’ αποκοπήν προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, , οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν 
στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή της σχετικής ανάλυσης της κατ’ 
αποκοπήν προσφοράς. 

14 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

15 Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 
ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την 
έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και 
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής – Ολοκλήρωση σταδίου 
αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής/Προδικαστική 
Προσφυγή/Προσωρινή δικαστική προστασία 

13.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 της παρούσης, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στους 
συμμετέχοντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το 
υποσύστημα.  
β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού16, κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης,  προβαίνουν σε ταυτόχρονη  ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  
γ)  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

17 
δ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ολοκλήρωση του σταδίου της Α’ Φάσης (ή τη ματαίωση 
της διαδικασίας) και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως 
“εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση. 18 
στ) Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους 
τους συμμετέχοντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 
συμμετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 
στην επόμενη παράγραφο. 
13.2 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του19.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

                                                           

 
16 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 ν. 
4609/2019 (Α 67).  

17   Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

18 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
του ν. 4412/2016. 

19 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
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(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης20. 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσης σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά ή αίτηση συμμετοχής21. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 
του ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  
β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής22. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής.23 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου24. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

                                                           

 
20 Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
21 Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
22 Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
23 Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
24 Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΟΡ05-Ρ4Ε



 

 

21 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση25 της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για να προσδιοριστεί δε αυτή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και οι 
Οικονομικές Προσφορές, που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης οικονομικοί φορείς, με βάση τα παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική  στάθμισή 
τους: 
Κριτήριο Κ1:   Έκπτωση % επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης (Συντελεστής βαρύτητας 
Κριτηρίου Κ1: 30%).  
Κριτήριο Κ2: Δυνατότητα επαύξησης χωρητικότητας του προτεινόμενου κυττάρου με βάση την 
ακριβή προτεινόμενη θέση του, κ.λπ. (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου Κ2: 15%). 
Κριτήριο Κ3: Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης του ΧΥΤΑ.  (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου Κ3: 20%). 
Κριτήριο Κ4: Προσαρμοστικότητα της τεχνικής πρότασης στο σχετικό χώρο δια της αξιοποίησης 
των σχετικών υφιστάμενων υποδομών. Επιλογή τεχνικών προτάσεων με την μεγαλύτερη 
βεβαιότητα ως προς μελλοντική αδειοδότηση.  (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου Κ4: 20%). 
Κριτήριο Κ5: Ρυθμός εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών – τρόπος διαχείρισης των 
προκύπτοντων υλικών- ισοζύγια χωματισμών, προκύπτοντων υλικών και πλεοναζουσών 
ποσοτήτων υλικών και εκσκαφών - χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής – έναρξης λειτουργίας του 
νέου κυττάρου, αξιολογούμενης και της τεκμηρίωσης - ανάλυσης των αμέσως ανωτέρω 
(Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου Κ5: 15%). 
 
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανωτέρω 
ανέρχεται σε κάθε περίπτωσή σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξή των προσφορών γίνεται 
σύμφωνα με τον τύπο: 
U = … %*Κ1 + … %*Κ2 + … %*Κ3 + … %*Κ4 +… %*Κ5  
 
Στα κριτήρια Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος που πληροί το ελάχιστο των 
απαιτήσεων των τευχών δημοπράτησης θα βαθμολογηθεί με 50, ενώ ο υποψήφιος 
διαγωνιζόμενος που προσφέρει το ανώτερο επίπεδο σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που θέτουν 
τα τεύχη δημοπράτησης αλλά και σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους θα βαθμολογηθεί 
με 100. Οι βαθμολογίες των λοιπών διαγωνιζομένων θα προκύπτουν με γραμμική παρεμβολή 
μεταξύ της μέγιστης (100) και της ελάχιστης βαθμολόγησης (50).  
Ο προκύπτων δε βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Η Τεχνική 
Προσφορά διαγωνιζομένου, που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των ανωτέρω 

                                                           

 
25 Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019. 
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επί μέρους κριτηρίων απορρίπτεται και ο αντίστοιχος  προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω 
διαδικασίας. 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του όποιου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον 
μεγαλύτερό αριθμό στο U βάση του μαθηματικού τύπου ανωτέρω. 
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη 
μεγαλύτερή βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι την μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία 
στα κριτήρια Κ2, Κ3, Κ4 και Κ5. Σε περίπτωσή ισοβαθμίας και ως προς την Τεχνική Προσφορά, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωσή μεταξύ των οικονομικών 
φορέων, που υπέβαλαν τις ισοδύναμες πρόσφορες. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, που υπέβαλαν τις ισοδύναμες πρόσφορες, 
σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί δεόντως. 
 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις  

Στο παρόν στάδιο δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα απαιτηθεί 
στο Στάδιο Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη 
Πρόσκληση Υποβολής  Αρχικής  Προσφοράς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016 (Α’ 147), ήτοι σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης (χωρίς τροποποιήσεις).  

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού έως 15% της αξίας της Β’ 
Φάσης της σύμβασης (εκτέλεση του έργου), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η προκαταβολή που 
προβλέπεται στην παρούσα, χορηγείται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου πριν την έναρξη των 
εργασιών της Β’ Φάσης (μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του 
έργου). Η προκαταβολή εγκρίνεται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτηση 
του αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού και έγκριση 
αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία   στο σύνολό της ή τμηματικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, έως το ποσοστό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης (5%). Στην περίπτωση που ζητηθεί μεγαλύτερη εγγύηση, αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).  
Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ. 
 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 

17.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εκτέλεσης 
εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών 
χαρακτηριστικών του προς κατασκευή έργου) και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 
4412/2016, ως ισχύει), που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
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δημοσίων συμβάσεων.  
17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης26, 
17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 (ευθυνόμενων όλων των 
μελών της έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν). 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 18: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 18.Α. της παρούσης, αυτές θα πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης,  
- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 18.Β. της παρούσης, κάθε μέλος της ένωσης θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. 
Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  
18.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους 
των παρακάτω περιπτώσεων: 
18.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη27 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία,28 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

                                                           

 
26  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
27 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η 
δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

28 Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισμού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος 
“διαφθορά” καθώς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7 , όπως η 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 
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αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, 
αφορά  τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά  τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου29. 
18.A.2α   Όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με 
τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
18.Α.2β     Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

                                                           

 
29 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 

107 περ. 7 του ν. 4497/2017.  

ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΟΡ05-Ρ4Ε



 

 

25 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ30.  
18.A.3  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς του άρθρου 11 της παρούσης, δεν εφαρμόζεται 31η παράγραφος 18.Α.2. 
18.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:32 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,                    
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 
αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 33 
(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις, 

                                                           

 
30 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
31 Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της  

αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει 
την παράγραφο  αυτή. 

32 Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 

33 Σημειώνεται ότι, στις φόρμες της δωρεάν πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
https://ec.europa.eu/tools/espd στο Κεφάλαιο Γ του ΕΕΕΣ, στο πεδίο στ: (Λόγοι που σχετίζονται με 
Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση Συμφερόντων ή Επαγγελματικό Παράπτωμα ), οι συγκεκριμένες 
καταστάσεις αναφέρονται με παρόμοια ορολογία ως εξής: α) έχει κηρύξει χρεοκοπία, ή β) υπόκειται 
σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, ή  γ) έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή ε) τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί οι 
δραστηριότητές του  Πρβλ. και την υποσημείωση στο άρθρο 2.1 της παρούσης για διαφορά 
ορολογίας στο ΕΕΕΣ και για τη δημοσίευση του επίσημου Διορθωτικού του Εκτελεστικού 
Κανονισμού 2016/7/ΕΕ. 
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(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
18.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 34 
18.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 18.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  18.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.35 
18.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 18.Α.1, 18.Α.2β και 18.Α.436 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 
ισχύει η απόφαση. 
18.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 
18.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
18.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται 
οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται 
στο κράτος εγκατάστασής τους.  
Ειδικά οι συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα για την εκτέλεση των 
προβλεπόμενων έργων οι συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του 
ΠΔ 71/2019 στις κατηγορίες έργου του άρθρου 17 της παρούσης37.  

                                                           

 
34 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( 

Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της α.α ή του α.φ ). 

35 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

36 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

37 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' 
του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα σχετικά επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη σχετική απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον δε οι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται, να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να τους ζητήσει, να αποδείξουν, ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν 
λόγω οργανισμού, κατ’ άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ως ισχύει ή να τους καλέσει, να 
προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Επισημαίνεται, πως στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς, να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως 
ισχύει).  
 
18.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια38 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας :   
α) Να έχουν θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ φόρων των τριών (3) τελευταίων ετών 
κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, δηλ. για τα έτη 2016, 2017 και 2018, 
β) Να έχουν κατ’ ελάχιστο μέσο για τα έτη 2016, 2017 και 2018 γενικό (δηλ. αναφερόμενο σε όλες 
τις δραστηριότητες τους) ετήσιο κύκλο εργασιών 17.000.000 €, 

γ) Να έχουν ως προς το τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 ίδια κεφάλαια άνω των 
10.000.000 €, 

δ) Να είναι ο λόγος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως προς το 
τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 >1,5, 

ε) Να είναι ο λόγος του Συνόλου των Υποχρεώσεων/Σύνολο του Παθητικού ως προς το τελευταίο 
περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 <0,7, 

στ) Να είναι ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Υποχρεώσεων ως προς το τελευταίο 
περαιωθέν έτους, δηλαδή το έτος 2018>1,0, 
ζ) να έχουν πιστοληπτική ικανότητα άνω των 2.000.000 €, 

η) Να έχουν μέσο ετήσιο ειδικό Κύκλο Εργασιών για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στον τομέα 
διαχείρισης απορριμμάτων (για την παροχή υπηρεσιών) σε χώρο υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) μεγαλύτερο ή ίσο με 1.500.000€. Στον ειδικό 
κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κοινοπραξίες. 
Επίσης, επισημαίνεται, ότι ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δε θα πρέπει, επίσης, να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 64 του ΠΔ 71/2019. 
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε.Ε.Ε.Σ. αναλυτικά. Συγκεκριμένα, ως προς το 
α΄ στοιχείο να δηλωθούν τα αποτελέσματα προ φόρων εκάστου έτους, ως προς το β΄ και η’ να 
δηλωθεί ο κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, ως προς το γ’ να δηλωθούν τα ίδια 

                                                           

 
38  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 

φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ.  

ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΟΡ05-Ρ4Ε



 

 

28 

κεφάλαια του 2018, ως προς τα δ’, ε’ και στ’ να δηλωθεί τόσο ο λόγος, όσο και το κυκλοφορούν 
ενεργητικό, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το σύνολο των υποχρεώσεων και το σύνολο του 
παθητικού, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν οι λόγοι και ως προς το ζ’ να δηλωθεί το 
τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας και η ημερομηνία βεβαίωσης, η οποία 
θα πρέπει να είναι επίκαιρη, ήτοι να έχει εκδοθεί έως έναν (1) μήνα πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 
Τέλος, σε περίπτωση συμμετέχουσας στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ένωσης, 
διασαφηνίζονται τα εξής: 
Οι απαιτήσεις υπό β’, γ’, ζ’ και η’ μπορεί να καλύπτονται από ένα μέλος ή αθροιστικά από τα μέλη, 
δηλαδή να διαθέτουν τον απαιτούμενο κύκλο εργασιών (γενικό και ειδικό), ίδια κεφάλαια και 
πιστοληπτική ικανότητα, χωρίς να προσμετράται βάσει του ποσοστού συμμετοχής εκάστου στην 
ένωση. 
Οι απαιτήσεις υπό α’, δ’, ε’ και στ’ θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη, δηλαδή να 
διαθέτουν συνολικά τους απαιτούμενους δείκτες και την κερδοφορία. Προς επιβεβαίωση τούτου 
θα αθροιστούν τα αποτελέσματα χρήσης, τα ίδια κεφάλαια, το κυκλοφορούν ενεργητικό, οι 
βραχυπρόθεσμες και το σύνολο των υποχρεώσεων όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση προκειμένου να προκύψουν οι τελικοί δείκτες της προσφέρουσας 
ένωσης. 
 
18.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα39  

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής να έχουν εκτελέσει προσηκόντως τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 
κατασκευής κυττάρου-ων χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ή 
Χ.Υ.Τ.Υ.) ελάχιστης χωρητικότητας 1.600.000 κ.μ. (m3). Σε περίπτωση που η σύμβαση εξακολουθεί 
να εκτελείται, να έχει παραδοθεί προς χρήση κύτταρο ή κύτταρα με την ως άνω δυναμικότητα. 
β) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής να έχουν εκτελέσει προσηκόντως ή να έχουν εν ενεργεία για συνεχές 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους: i) τουλάχιστον μία (1) σύμβαση λειτουργίας χώρου 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ) ελάχιστης δυναμικότητας 
180.000 τόνων ετησίως (tn/year) ή συμβάσεις λειτουργίας περισσότερων Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής, εκ των οποίων ο ένας να έχει ελάχιστη δυναμικότητα 110.000 τόνους/έτος και όλοι μαζί 
200.000 τόνους ετησίως, ή εναλλακτικά ii) τουλάχιστον μία (1) σύμβαση υποστήριξης λειτουργίας 
χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ), που περιλαμβάνει 
τουλάχιστον εργασίες υγειονομικής ταφής, ελάχιστης δυναμικότητας 360.000 τόνων ετησίως 
(tn/year) ή συμβάσεις υποστήριξης λειτουργίας περισσότερων Χώρων Υγειονομικής Ταφής, εκ 
των οποίων ο ένας να έχει ελάχιστη δυναμικότητα 220.000 τόνους/έτος και όλοι μαζί 400.000 
τόνους ετησίως.  
γ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών τους 
(συνολικά) κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 να είναι άνω των πενήντα (50) ατόμων. 
δ) Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την αμέσως κατωτέρω στελέχωση αναφορικά με την 
εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, ήτοι:  
                                                           

 
39  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 

φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την 
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις.  
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Ως προς τις κατηγορίες εργασιών της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και των Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
στελέχωση από δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής 
εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 
600.000,00 € ή δύο (2) (ΠΕ) ΜΕΚ Δ. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) μηχανικός 
(ΠΕ) δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων 
έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον 
εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων 
προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 €, 1 Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Δ με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) 
ΜΕΚ Γ, ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και 
ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 με 
Δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον εξαετούς (6) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου 
ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 100.000,00 € και ένας (1) 
Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Γ με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Β, ένας (1) μηχανικός δωδεκαετούς (12) 
επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 
συμβάσεων 600.000,00 € με ένα (1) Μηχανικό (ΠΕ) τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής 
εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 
300.000,00 € και με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον εξαετούς (6) επαγγελματικής εμπειρίας 
και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 100.000,00 €, 
ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Δ με έναν (1) Μηχανικό (ΠΕ) ΜΕΚ Γ και δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) 
ΜΕΚ Β. 
Ως προς δε την κατηγορία εργασιών των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ, 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στελέχωση από ένα (1) Μηχανικό (ΠΕ) τουλάχιστον 
δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων 
έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € ή 1 Μηχανικό (ΠΕ) ΜΕΚ Δ.  Εναλλακτικά 
μπορεί, να αντικατασταθεί ο ως άνω ένας (1) μηχανικός δωδεκαετούς  (12) επαγγελματικής 
εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 
600.000,00 € με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας 
και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 € , 
άλλως ο ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Δ με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Γ, ή ο ένας (1) 
Μηχανικός (ΠΕ) τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού 
εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 εξ αυτών με δύο (2) 
Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον εξαετούς (6) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού 
εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 100.000,00 €, άλλως ο ένας (1) 
Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Γ εξ αυτών με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Β. Σημειώνεται, ότι ένας (1) 
Μηχανικός ανωτέρω μπορεί, να συμμετέχει σε πλέον της μίας (1) κατηγορίας εκτέλεσης έργων, 
εφόσον καλύπτει τις σχετικές προϋποθέσεις. 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις. Ειδικότερα: 
α) Ως προς το στοιχείο α’ να ενσωματωθεί δήλωση περί των έργων που εκτελέστηκαν – 
εκτελούνται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, περιέχουσα τα 
κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή του έργου με σαφή αναφορά στη χωρητικότητα.  
β) Ως προς το στοιχείο β’ να ενσωματωθεί δήλωση περί των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν - 
παρέχονται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, περιέχουσα τα 
κάτωθι:  
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Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα συνοδεύει την υπεύθυνη δήλωση 
είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα. 
γ) Ως προς το στοιχείο γ’ το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών 
στελεχών τους κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018. 
δ) Ως προς το στοιχείο δ’ τα ονοματεπώνυμα των στελεχών του οικονομικού φορέα, με αναφορά 
στα επαγγελματικά προσόντα εκάστου, ήτοι την εγγραφή στο ΜΕΚ και την τάξη του πτυχίου ή σε 
περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ το πτυχίο που κατέχουν, το πανεπιστημιακό 
ίδρυμα και τα στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία. 
Σε περίπτωση συμμετέχουσας στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ένωσης, διευκρινίζεται, 
ότι οι αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας, αρκεί να 
πληρούνται από τα μέλη της αθροιστικά, προσκομίζοντας, σύμφωνα με την παρούσα, τα 
αντίστοιχα αποδεικτικά. 
Ειδικά αναφορικά με την ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία (υπό α’ και β’) στην προσήκουσα 
εκτέλεση εργασιών – υπηρεσιών όμοιων – παρεμφερών με το αντικείμενο της παρούσας υπό 
ανάθεση σύμβασης, επισημαίνεται, πως σε περίπτωση, που οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν 
αυτήν την εμπειρία ουχί από την εκτέλεση της σχετικώς επικαλούμενης σύμβασης αυτοτελώς, 
αλλά στο πλαίσιο εκτέλεσής της από κοινοπραξία της οποίας ήταν μέλη, τότε θα πρέπει να είχαν 
ποσοστό τουλάχιστον 40% ή αν κοινοπραξία αυτή έχει προβεί σε επιμερισμό του αντικειμένου 
της σχετικώς επικαλούμενης σύμβασης, να έχει αναλάβει συναφείς εργασίες που να καλύπτουν 
στην ελάχιστη απαίτηση. 
18.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, να 
συμμορφώνονται ως προς το αντικείμενο (τόσο της κατασκευής σχετικών έργων όσο και της 
παροχής σχετικών υπηρεσιών) με τα κάτωθι πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά : 

● ΟHSAS 18001:2007,  

● ISO 9001:2015,  

● ISO 14001:2015  

ή άλλα ισοδύναμα, πάντα συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 4412/2016, ως 
ισχύει. 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν στο Ε.Ε.Ε.Σ. το είδος του πιστοποιητικού, τον 
αριθμό ή την ημερομηνία έκδοσης, το φορέα πιστοποίησης και το χρόνο λήξης αυτού. 
 
18.Στ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 
αυτούς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσης, εάν οι 
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη.  
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Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Στο Ε.Ε.Ε.Σ. και 
στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19.10 θα πρέπει να αναφερθεί ποιες εργασίες ή 
υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον τρίτο. 
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 υπεύθυνοι40 για την εκτέλεση της σύμβασης. Η δήλωση αυτή θα 
πρέπει να περιληφθεί τόσο στο Ε.Ε.Ε.Σ., όσο και στην έγγραφη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 19.10. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα).  
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες τρίτων οικονομικών φορέων θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να υποβληθεί και εκ μέρους αυτών Ε.Ε.Ε.Σ., προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Ως προς τα κριτήρια 
επιλογής στα οποία θα στηριχθεί ο υποψήφιος, θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω (18.Γ και 18.Δ). Τέλος, θα πρέπει να περιληφθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ. 
δήλωση με την έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, αρκούντως ορισμένη, 
εξειδικεύοντας τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο διάθεσης αυτών. 
 

Άρθρο 19: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

19.1 Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής  οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 
του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 Α της παρούσης, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 Β-Ε 
της παρούσης. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
συμμετέχοντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών41. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο 18.Α.1 της παρούσης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

                                                           

 
40 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 

1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
41 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. ). 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον 
χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. . 
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λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 42. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης43. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το 
ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου 
στηρίζεται. 
 
19.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 
17 και 18 της παρούσης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 18 Α της παρούσης και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (άρθρου 18 Β – Ε). 
 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2.α και 444 του άρθρου 18 Α. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της παρούσης, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους45. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

● οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

● οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

                                                           

 
42 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

43 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
44 Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 
στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

45   Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   
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για την υποβολή των δικαιολογητικών46. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους . 

19.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 Α.   
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά47: 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18Α, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 18 της παρούσης:  
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του48. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 
των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 18. 
(β) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 18: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)49 σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του50. 
Για τους συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 
● φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα 
που είναι σε εξέλιξη 51. Οι αλλοδαποί συμμετέχοντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση52 περί 
του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.   

                                                           

 
46   Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
47 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

48 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 

49 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

50 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 

51 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά 
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά 
μέσα του άρθρου 23  από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του υποσυστήματος. 

52 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
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● ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα53. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα 
στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για τους 
ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη 
ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των 
φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
συμμετέχοντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2β του άρθρου 18: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του54, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού55. 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 18: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του56. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  εκδίδεται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης 
σε εκκαθάριση. Ειδικά η  μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων57.  
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 18 
Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσης παραγράφου ή ότι 
                                                           

 
53 Πρβλ. ομοίως ως άνω υποσημείωση σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογιικής ενημερότητας. 
54   Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
55 Πρβ άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 
4605/2019. 
56 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
57 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
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τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 18 Α της παρούσης. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)58 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 1859, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού60. 
 (στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 1861 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 18  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του62. 
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Ειδικότερα: 
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η 
απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσης. 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές 
μετοχές, προσκομίζουν : 

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

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

                                                           

 
58   Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

 
 
61 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών αφορά μόνο στις 

ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους 
υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

62   Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
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γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την 
έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν : 

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της 
ως άνω αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης 
μετόχων και μόνο στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 18.Α.9. της παρούσης διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 
74 του ν. 4412/2016. 
19.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 18.Β 
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις κατηγορίες εργασιών της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 
των Η/Μ ΕΡΓΩΝ και των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. είναι αποδεκτή εφόσον είναι σε ισχύ, ανεξαρτήτως 
του χρόνου έκδοσής της. 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά, που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
Οι δε προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί, να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες, όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του σχετικού άρθρου ανωτέρω της 
παρούσας. Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην παρ. 12 
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν δια της παρούσης σύμβασης, οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν περαιτέρω πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  
Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί, να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.  
Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της 
συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα 
στην παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
19.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 18.Γ 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται κατά το 
μέρος που καλύπτεται, από τη  βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει.  
Διαφορετικά ή / και συμπληρωματικά στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 18.Γ δεν 
καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, αποδεικνύεται με την υποβολή ενός ή περισσότερων 
από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά 
μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 63 
Ειδικότερα προς πλήρωση των ζητούμενων κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 18.Γ. οι 
συμμετέχοντες προσκομίζουν : 
α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των ετών 2016, 2017 και 
2018, ως έχουν δημοσιευθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, εάν δε η κατάρτιση ή έγκριση και δημοσίευση για το έτος 2018 δεν έχει 
λάβει χώρα ακόμη, ο οικονομικός φορέας θα δύναται, να επικαλείται την οικονομική – 
χρηματοοικονομική ικανότητά του ως προς το έτος αυτό, αλλά θα προσκομίζει υπευθ́υνη δήλωση 
περί ανταπόκρισης στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας κατ' άρθρο 18.Γ, 
για το έτος αυτό, υπογεγραμμένη απο ́ το νόμιμο εκπρόσωπό του.   
β) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του μέσου γενικού και του μέσου ειδικού 
κύκλου εργασιών του για τα έτη 2016, 2017 και 2018 και περί του ύψους των ιδίων κεφαλαίων 
του για το έτος 2018 κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, 
συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του, καθώς και ως προς τους δείκτες βιωσιμότητας, συνοδευόμενη από βεβαίωση ορκωτού 
λογιστή με το σχετικό περιεχόμενο ως προς την βασιμότητα των ως άνω δηλούμενων. 
Εάν  οι επιχειρήσεις λειτουργούν  ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 
ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κ.λ.π.). 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

● με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

● με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο 
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και 
το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

                                                           

 
63 Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
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οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
19.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 18.Δ 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται κατά το μέρος 
που καλύπτεται, από τη  βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των 
πληροφοριών που περιέχει.  
Διαφορετικά ή / και συμπληρωματικά στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 18.Δ δεν 
καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα 
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για 
τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 64 ανάλογα με την τιθέμενη στο 
άρθρο 18.Δ απαίτηση. 
Ειδικότερα προς πλήρωση των ζητούμενων κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 18.Δ. οι 
συμμετέχοντες προσκομίζουν : 
α) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί των έργων που εκτελέστηκαν – εκτελούνται, 
κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, με αναφορά περί του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τελικού παραλήπτη τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό περί της 
σχετικής ορθής ολοκλήρωσης ή εκτέλεσης αυτών.  
Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα συνοδεύει την υπεύθυνη δήλωση 
είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή του έργου με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα. 
β) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν - 
παρέχονται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, με αναφορά περί 
του δημόσιου ή ιδιωτικού τελικού παραλήπτη τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό περί της 
σχετικής ορθής ολοκλήρωσης ή παροχής αυτών. 
Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα συνοδεύει την υπεύθυνη δήλωση 
είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα. 
γ) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπου θα δηλώνεται ο μέσος όρος κατά τα έτη 
2016, 2017 και 2018 για το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τα διευθυντικά στελέχη αυτού 
συνοδευόμενη από τους αντίστοιχους ετήσιους πίνακες προσωπικού από την αρμόδια αρχή 
(Επιθεώρηση Εργασίας ή/και ΕΦΚΑ), κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια 
επιλογής. 
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δ) Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που θα συνοδεύεται από πίνακα με τα ονόματα, τους 
τίτλους σπουδών και την εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών.  
ε) Υπεύθυνη δήλωση των στελεχών που θα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
ανακηρυχτεί ανάδοχος αποδέχονται τον διορισμό τους στην συγκεκριμένη θέση ευθύνης για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας. Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από: 
- Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών. 
- Αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών από τους φορείς των έργων ή το πτυχίο ΜΕΚ που 
διαθέτουν. 
- Τίτλοι σπουδών των στελεχών. 
- Επιπρόσθετα των παραπάνω προσκομίζονται τα κάτωθι: 
Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατάσταση 
προσωπικού στην οποία θα αναφέρονται τα ως άνω πρόσωπα στο προσωπικό του υποψηφίου 
αναδόχου. 
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 
4386/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) : 
• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (λχ αντίγραφο αποδεικτικού σύμβασης 
κατά την παρ. 9, άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ), που εκδίδει το ηλεκτρονικό σύστημα του 
ΕΦΚΑ). 
19.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 18.Ε65 
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: πιστοποιητικά εκδιδόμενα 
από τους ανωτέρω ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν, ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα ανωτέρω πρότυπα – συστήματα διασφάλισης ποιότητας και συστήματα - 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επισημαίνεται, πως η αναθέτουσα αρχή θα αποδέχεται 
επίσης και άλλα αποδεικτικά μέσα σχετικής συμμόρφωσης, όταν ο οικονομικός φορέας 
τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα, να τα 
αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος.  
19.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 66, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

                                                           

 
65 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
66   Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. 
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
19.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον  υποβάλλουν  
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 20.3.(α) της παρούσης για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 20.3.(β) της παρούσης.67 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 20.3.(γ) της παρούσης 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
18.Α.4.(θ).68   
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ο οικονομικός 
φορέας προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 
στελέχη αυτά. 
19.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 18.Στ 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 18.Στ για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

                                                           

 
67 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 

ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
68 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
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πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Συγκεκριμένα, στον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιληφθεί επί ποινή 
αποκλεισμού, για κάθε φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική  ή επαγγελματική / τεχνική 
ικανότητα στον Υποψήφιο, απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού 
οργάνου διοίκησής του, με την οποία:  
1) θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει 
να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης (λχ προσωπικό, εξοπλισμός) και τον τρόπο δια 
του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του Έργου, 
2) θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης, 
3) θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος για την 
εκτέλεση της σύμβασης, να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. 
4) Σε περίπτωση παροχής χρηματοοικονομικής επάρκειας δήλωση ότι καθίσταται από κοινού 
υπεύθυνος με τον υποψήφιο για την εκτέλεση της σύμβασης και σε περίπτωση παροχής τεχνικής 
/ επαγγελματικής ικανότητας σχετιζόμενης με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, δήλωση σχετικά με τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες που θα εκτελέσουν. 
19.11 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».69 

 

Άρθρο 20 :  Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής 

20.1 Η αίτηση συμμετοχής των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τον υποφάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει70 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Σε περίπτωση στήριξης στις 
ικανότητες τρίτων υποβάλλονται και για τους τρίτους τα ως άνω έγγραφα, καθώς και τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 19.10 σχετικά με την έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
20.3 Στην περίπτωση που με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
(ήτοι μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.)71. 
 

Άρθρο 21: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή72 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, να 

                                                           

 
69 Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση δεν συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

του αρ. 80 του ν. 4412/2016, αλλά υποβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 
71 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
72 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
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καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 
13 της υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή73, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 22:  Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στη συμμετοχή του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 Α της 
παρούσης για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση 
του έργου που αναλαμβάνουν74 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016,  με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν 
καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το 
άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 23:  Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης ΔΥπΑ. 
Πέραν των εκ του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων τροποποίησης της σύμβασης κατά τη 
διάρκειά της, ως ρήτρες τροποποίησης της σύμβασης νοούνται οι κάτωθι: 
1.Η άσκηση του μονομερούς δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής, με επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου έως 50% της συμβατικής 
δαπάνης αναφορικά με τις υπηρεσίες μελετών και κατασκευής έργων (Α’ και Β’) με σκοπό την 
κατασκευή νέου κυττάρου ή κυττάρων που σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 
κατωτέρω θα εξασφαλίζει πρόσθετο χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ   τουλάχιστον έως και δύο (2) έτη. Το 
δικαίωμα αυτό της Αναθέτουσας Αρχής ασκείται υπό τους εξής όρους: α) Σε περίπτωση που σε 
χρονικό διάστημα 8 έως 12 μήνες πριν από την λήξη της γ’ φάσης της της σύμβασης δεν έχει 
κατασκευαστεί ή δεν αναμένεται έως τη λήξη της Σύμβασης να κατασκευαστεί και να λειτουργεί 
άλλος χώρος υγειονομικής ταφής ικανός να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών της Αττικής, 
κοινοποιείται στον ανάδοχο εντολή για την υποβολή πρότασης κατασκευής νέου χώρου. β) Εντός 
15 ημερών ο ανάδοχος υποβάλει πρόταση με τον προτεινόμενο χώρο κατασκευής του νέου 
κυττάρου και την εκτιμώμενη χωρητικότητά του και εκτιμώμενο κόστος. γ) Μετά την έγκριση της 
πρότασης από την Προϊσταμένη αρχή, κοινοποιείται στον ανάδοχο η απόφασή της περί 
ασκήσεως του δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνεται η χρονική 
διάρκεια και το κόστος. δ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εντός μηνός από την κοινοποίηση της 
απόφασης να συντάξει τις σχετικές μελέτες για την εκτέλεση του πρόσθετου έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της ΜΠΕ ή της τροποποίησης της υφισταμένης κατά την περίοδο 
αναφοράς, και συντάσσει σχετικό ΑΠΕ. ε) Μετά την έγκριση του ΑΠΕ και την έκδοση της, 

                                                           

 
73 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
74 Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
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Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ο ανάδοχος ξεκινά τις εργασίες του νέου κυττάρου ή 
των νέων κυττάρων. Το νέο κύτταρο ή τμήμα αυτού πρέπει να παραδοθεί προς χρήση εντός 4 
μηνών από την έναρξη των εργασιών. στ) Μετά την παράδοση προς χρήση εκκινεί η λειτουργία 
του νέου χώρου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έως 2 έτη, σύμφωνα με τις δυνατότητες του 
κυττάρου.  
2. Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται πρόβλεψη για την επανάληψη όμοιων 
υπηρεσιών λειτουργίας για ανάλογο χρόνο με την χωρητικότητα που εξασφαλίζουν τα πρόσθετα 
έργα. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα εκκινήσουν αμέσως μετά την παράδοση  και παραλαβή 
των πρόσθετων έργων.  Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών λειτουργίας κατά την παράγραφο 2 
ανωτέρω μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αναθέτουσας και συμφωνίας του αναδόχου 
ώστε ο συνολικός πρόσθετος χρόνος να ανέλθει μετά την παράδοση προς χρήση του νέου χώρου, 
σε χρονικό διάστημα έως 2 έτη και προσαύξηση του οικονομικού αντικειμένου έως το 100% του 
αντικειμένου της Γ’ Φάσης της σύμβασης.  
3. Ως προς τις τιμές για τις πρόσθετες μελέτες, έργα και υπηρεσίες, ισχύουν οι τιμές της 
σύμβασης. Για νέες τιμές στα έργα, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, εφαρμόζεται 
το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).  
4. Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, ή λύσης της σύμβασης, μετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης, ή την λύση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα σε σειρά βαθμολογίας και του προτείνει να αναλάβει αυτός το 
έργο ολοκλήρωσης της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να 
υποβληθούν εκ μέρους του νέου αναδόχου όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 της παρούσης, 
προκειμένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Η απόφαση περί 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης κοινοποιείται στους επόμενους κατά 
σειρά βαθμολογουμένους που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και υπέβαλαν 
παραδεκτή προσφορά. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης ή αν διαπιστωθεί ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στη 
σύμβαση προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή διαδικασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.  
 

Άρθρο 24: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

  Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, απεστάλη, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις….  
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε  στο 
ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.:..................). 

 2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.edsna.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.  
3. Περίληψη της παρούσης Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 
Γ.  Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, δημοσιεύεται 
στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016. 

 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον 

ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΟΡ05-Ρ4Ε



 

 

44 

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του 
νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του 
έργου. 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης. 
 

Άρθρο 25:  Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. ……… 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. 
 
Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του 
έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 
πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

 
 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 
25 Αθήνα 
 Δ/ΝΣΗ: Διάθεσης Υπολειμμάτων & 
Αποβλήτων 
 τηλ.: 213 214 8 372, Fax: 210-6777238 
email: kotsekidou@edsna.gr 

  

 

ΕΡΓΟ: Μελέτη, κατασκευή έργων για την  
α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ   
Δυτικής Αττικής και μεταβατικής 
διαχείρισης αποβλήτων. 

 

Προϋπολογισμός: 29.672.562,30€, πλέον 
Φ.Π.Α. 

 

ΚΑΕ: 02.70.05.7326.11 

                 

  

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ -  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τη διάταξη  

του άρθρου 29 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

 

Η Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 
 

Διακηρύσσει 
 

 Ηλεκτρονικό, διεθνή, διαγωνισμό με ανταγωνιστική διαδικασία 
διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου για την: 

 
«Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της 
ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων». 

 
Εκτιμώμενης αξίας  29.672.562,30€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα: 

 με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσης  
 

 

mailto:kotsekidou@edsna.gr
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Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αντικείμενο – Ελάχιστες Απαιτήσεις της   
Σύμβασης 

1.1 Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), αποτελεί τον Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός του 
Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η εν γένει, 
αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η 
κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση 
υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας 
Αττικής. 

1.2 Το αντικείμενο της παρούσης Σύμβασης αφορά στην μελέτη, κατασκευή έργων για 
την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης 
αποβλήτων εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) 
Δυτικής Αττικής. 

1.3 Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής, 
βρίσκεται στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής, που έχει κριθεί ως κατάλληλη για 
εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων με το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 
(Α’ 176). Σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Αττικής, που κυρώθηκε με την με αρ. 61490/5302/19-12-2016 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 4175), η αντιμετώπιση βραχέων  και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε χώρους 
ταφής θα γίνει με αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και θέσεων (Ν. 3164/2003).  

1.4 Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επιδιώκει να εξεύρει 
προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, 
προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δρομολόγηση και υλοποίηση των προβλεπόμενων στον 
ΠΕΣΔΑ Αττικής συμπεριλαμβάνοντας και την τελική αποκατάσταση του χώρου.  

1.5 Επιλέγεται η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι η 
σύμβαση αφορά έργα, αγαθά και υπηρεσίες, που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια όπως 
προβλέπονται από το νόμο, ήτοι: 
α) Η δημιουργία ΧΥΤΑ στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί χωρίς 
προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου, ο οποίος έχει διαμορφωθεί μετά από 
πολλαπλές παρεμβάσεις δημιουργίας κυττάρων ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων διαχείρισης 
απορριμμάτων κλπ. 
β) Λόγω των ανωτέρω αναφερομένων ιδιαιτεροτήτων, επιβάλλεται ένας ιδιαίτερος 
σχεδιασμός ή ακόμη και καινοτόμες λύσεις για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των 
μικρών διαθέσιμων περιοχών. Επίσης είναι επιθυμητό η λύση που θα εξευρεθεί να ταιριάζει 
κατά το δυνατό αρμονικά με την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.  
γ) Υφίστανται ειδικές περιστάσεις και ειδικότερα η αναγκαιότητα εξασφάλισης της 
μέγιστης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και η 
πολυπλοκότητα της λύσης από τεχνική και από νομική πλευρά, αφού αυτή πρέπει να 
συναρμοστεί με υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες (π.χ. υφιστάμενες μονάδες 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδες διαχείρισης βιοαερίου, αλληλεπίδραση του ΧΥΤΑ 
με μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κλπ). 
δ) Σημειώνεται δε επιπροσθέτως ότι καθώς η βέλτιστη τεχνική λύση δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να 
προκαθοριστούν με επαρκή ακρίβεια από την Αναθέτουσα Αρχή. 
H σύμβαση είναι μικτή και περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση του 
έργου, την υποστήριξη στη λειτουργία και την αποκατάσταση του χώρου, κατατασσόμενη 
στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
45222110 και συμπληρωματικών CPV: 71335000-5, 90513200-8, 45112350-3. 

1.6. Το Παράρτημα Ι   περιέχει τη συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
κατά τις τέσσερις (4) φάσεις (στάδια) αυτής και δη την Α’ Φάση (σύνταξη μελετών), τη Β’ 
Φάση (εκτέλεση έργων), τη Γ’ Φάση (λειτουργία χώρου) και τη Δ’ Φάση (μέτρα/ υπηρεσίες 
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μεταβατικής διαχείρισης). 

 

Άρθρο 2: Κύριος του Έργου/Αναθέτουσα Αρχή/Στοιχεία  
επικοινωνίας 

2.1 Αναθέτουσα αρχή: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) 

Οδός : Άντερσεν 6 και Μωραΐτη, Αθήνα 

Ταχ.Κωδ. : 11525 

Τηλ. : 213-2148300 (Κεντρικό) 

Telefax : 210-6777238 

E-Mail : g.proedrou@edsna.gr (κεντρικό) 

Πληροφορίες: : Αναστασία Κοτσεκίδου – Κουτσούκου 

(213-2148372, kotsekidou@edsna.gr) 

2.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής. 

2.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής. 

2.4 Προϊσταμένη Αρχή: Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. 

2.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Διάθεσης Υπολειμμάτων - 
Αποβλήτων (Δ.Υπ.Α). 

2.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(ΣΔΕΠΑ). 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία 
στους συμμετέχοντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους 
συμμετέχοντες1  ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, 
τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 
υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους 

 

Άρθρο 3:  Εκτιμώμενη Αξία  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε2  29.672.562,30 Ευρώ, πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικά 36.793.977,25 Ευρώ. Η διάρκεια δε 

αυτής θα είναι σαράντα (40) μήνες από τη σύναψή της. 

 

Η εκτιμώμενη αξία αναλύεται σε: 

                                                 
1 Μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
2 Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. 
άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

mailto:g.proedrou@edsna.gr
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Α)    ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:    862.500,00 € 

Τα απρόβλεπτα είναι (ποσοστού 15% επί της αμοιβής της μελέτης 750.000,00 €) 
112.500,00 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 186 παρ. 4  του ν. 
4412/2016. 

Β)      ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:             21.810.062,30 € 
 

Σύνολο  Δαπάνης Εργασιών 21.810.062,30 Ευρώ. 
Βάσει των συνήθων εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός κυττάρου, ο 
επιμερισμός των επιμέρους εργασιών έχει ως εξής: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 
1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 7.000.000,00 
2 ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 6.500.000,00 
3 ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 2.500.000,00 
4 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3.000.000,00 

 
Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές κόστος 
θα προκύψει από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν δεσμεύονται 
κατά τη σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω επιμερισμό. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 3.240.000,00 Ευρώ. 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
291.600,00 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α)  
του ν. 4412/2016. 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 278.462,30 Ευρώ, 
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

Γ)   ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΤΑΦΗΣ:                       4.500.000,00 €  
           με ενδεικτική ανάλυση ως εξής: 
1. Διαχείριση απορριμμάτων (προώθηση, Εξομάλυνση, συμπίεση κτλ): 2.500.000 Ευρώ 
2. Έργα συντήρησης ΧΥΤΑ: 1.000.000,00 Ευρώ 
3. Υλικά επικάλυψης:              1.000.000,00Ευρώ 

 

Δ)     ΜΕΤΡΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:   2.500.000,00 € 
Τα μέτρα – υπηρεσίες μεταβατικής διαχείρισης αφορούν την υλοποίηση προτάσεων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.  

Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός αυτός είναι όλως ενδεικτικός, αφού το ακριβές κόστος θα 
προκύψει από την μελέτη του αναδόχου. Συνεπώς, οι προσφέροντες δεν δεσμεύονται κατά 
τη σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς από τον ως άνω επιμερισμό. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για 
τους ακόλουθους λόγους: Δια της δημοπρατούμενης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή 
επιδιώκει να εξεύρει προσωρινή (ενδιάμεση) λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
της Αττικής, μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων. Η διάρκεια ζωής του 
ενδιάμεσου κυττάρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής με ελάχιστη 
χωρητικότητα του ΧΥΤ 4.000.000κ.μ . Στο πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος θα κληθεί 
να μελετήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον νέο χώρο εντός της ΟΕΔΑ και τα 
συνοδά έργα υποστήριξης που θα επιλέξει. Η ενιαία αυτή αντιμετώπιση του προβλήματος 
κρίνεται αναγκαία αφενός μεν για την εξοικονόμηση χρόνου, αφού εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχει παραδοθεί προς χρήση το νέο κύτταρο, και 
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αφετέρου διότι η διάρκεια ζωής του κυττάρου θα προκύψει από διάφορες παραμέτρους, 
όπως τρόπος κατασκευής και ο τρόπος λειτουργίας. Υπό την έννοια αυτή, επιβάλλεται η 
ενιαία δημοπράτηση. 

 

Άρθρο 4: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α’ Φάση – υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής) είναι τα ακόλουθα : 

α) η 2019/S 164-401800 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   

δ) η πρόσκληση προς υποβολή αρχικής προσφοράς, οι τυχόν αναθεωρημένες ή 
τροποποιημένες αρχικές προσφορές και η τελική προσφορά. 

ε) το Παράρτημα Ι με την περιγραφή του έργου και τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

στ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή  επί όλων των ανωτέρω. 

4.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης3 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (εφόσον διαθέτει). 

 

Άρθρο 5: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου – Κριτήριο 
ανάθεσης της Σύμβασης  

5.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ανταγωνιστικής 
διαπραγμάτευσης του άρθρου 29 του Ν. 4412/2006 (Α’ 143).  

5.2 Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: 

Α΄ Φάση: Επιλογή Συμμετεχόντων στη διαδικασία. 

Β΄ Φάση: Πρόσκληση για υποβολή αρχικής προσφοράς και ανταγωνιστική 
διαπραγμάτευση (Στάδιο Ι ) και Υποβολή Τελικής Προσφοράς - Ανάθεση (Στάδιο ΙΙ ).  

5.3 Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη παρούσα σύμβαση με βάση τις 
αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον κρίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες 
του από το περιεχόμενο αυτών4. 

5.4. Στην Α΄ Φάση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο 20 της παρούσης. 

5.5. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδώσει απόφαση για τους 
υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και συνεχίζουν Β’ Φάση της διαδικασίας 
της ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης.   

5.6 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.  Για να προσδιοριστεί η πλέον 

                                                 
3    Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
4
    Βλ. άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 
θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα 
κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους όπως παρατίθενται στο 
άρθρο 14.  

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 

6.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  

6.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο5. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 
ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4250/2014.     

6.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 

6.5 Η  επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

  - του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), 
 - του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α' 87), 
 - του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85), 
 - του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την 

                                                 
5 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
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αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 
απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 
133), 

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

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

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,6 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

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

 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 

 - του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α΄ 145 )7 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία» 
- του π.δ 71/19 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» (Α’ 112) 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του 
ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 
466/2-5-2018 (Β 1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 
279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 
- της με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β') «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

                                                 
6 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
7 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/112.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/112.pdf
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αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το 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», η 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 
1673) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις8, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσης καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσης 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

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

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΕΔΣΝΑ.  

8.2 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις9 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201110, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώς και της κράτησης 2,5‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του 
ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235). 

8.3 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.4 Η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών (Α’ Φάση) θα καταβληθεί κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 187 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται η 
χορήγηση προκαταβολής.  

Η αμοιβή για την εκτέλεση έργων (Β’ Φάση) θα καταβληθεί τμηματικά, με βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος 
εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο στάδιο 
αυτό της Β’ Φάσης προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής πριν την έναρξη εκτέλεσης των 
εργασιών σε ποσοστό έως 15% της αξίας των εργασιών της κάθε φάσης. 

Η αμοιβή των υπηρεσιών λειτουργίας (Γ’ και Δ’ ΦΑΣΗ) θα καταβάλλεται μηνιαίως με βάση 
τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται με συγκεκριμένους πόρους σε 
μηχανήματα έργου και προσωπικό από τον Ανάδοχο  καθ’ όλο το διάστημα της παροχής 
των εν λόγω υπηρεσιών. Στο Παράρτημα Ι της παρούσας περιγράφονται οι ελάχιστοι 
πόροι που θα πρέπει να γνωρίζουν οι Υποψήφιοι ότι πρέπει να διατεθούν σε περίπτωση 

                                                 
8 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 

9 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
10  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 

του ν. 4605/2019. 
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που ανακηρυχθούν Ανάδοχοι. Στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης 

Η παρούσα διαδικασία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και δη τον ΚΑ 
02.70.05.7326.11 του υπό σύνταξη προϋπολογισμού, καθώς και τους προϋπολογισμούς 
ετών 2021, 2022 και 2023 (βλ. υπ’ αριθ. 9477/2019 εισήγηση δέσμευσης ποσού 
αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ και υπ’ αριθ. 192/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης) . 

 

Άρθρο 10: Πληροφορίες για τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού 

10.1 Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα αποτελείται από δύο (2) στάδια: 
 Στάδιο Ι: Πρόσκληση προς Υποβολή Αρχικής Προσφοράς και Διαπραγμάτευση επ’ 
αυτής. 

Στάδιο ΙΙ: Πρόσκληση προς Υποβολή Τελικής Προσφοράς – Ανάθεση (επιλογή 
αναδόχου). Στα στάδια της Β’ Φάσης, δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον όσοι δεν 
αποκλείστηκαν κατά την Α’ Φάση.  
10.2 Κατά το Στάδιο Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, θα αποσταλεί Πρόσκληση από την 
Αναθέτουσα Αρχή στους μη αποκλεισθέντες οριστικά, με την οποία θα κληθούν να 
υποβάλουν την Αρχική Προσφορά τους. Η Αρχική Προσφορά αποτελεί τη βάση των 
επακόλουθων διαπραγματεύσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αρχικής Προσφοράς θα 
προβλέπεται στα έγγραφα της Πρόσκλησης και δύναται να είναι συντετμημένη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή εφόσον κρίνει 
σκόπιμη και αναγκαία τη βελτίωση του περιεχομένου της Αρχικής Προσφοράς έτσι ώστε 
αυτή να εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της δύναται να ξεκινά σειρά 
διαπραγματεύσεων με έναν ή περισσότερους από τους προεπιλεγέντες κατά τις 
προβλέψεις του άρθρου 29 του ν. 4412/2016. Η διαπραγμάτευση γίνεται επί των αρχικών 
και όλων των επακόλουθων προσφορών που υποβάλλονται, εξαιρουμένης της τελικής 
προσφοράς. 

10.3 Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε 
διαπραγματεύσεις. 

10.4 Η Αναθέτουσα Αρχή ρητά ορίζεται ότι διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη 
παρούσα σύμβαση με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον 
κρίνει ότι καλύπτονται οι ανάγκες της από το περιεχόμενο αυτών και έχουν την ωριμότητα 
του Σταδίου ΙΙ11. Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν με την τεχνική τους προσφορά τις 
προβλεπόμενες στο Παράρτημα Ι μελέτες για την εκτέλεση του προτεινόμενου Έργου και 
μελέτη λειτουργίας του χώρου. 

10.5 Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε 
διαπραγματεύσεις με έναν ή περισσότερους διαγωνιζομένους, σχετικά με τις βασικές 
τεχνικές και νομικές παραμέτρους του Έργου. Ενδεικτικά ζητήματα που μπορεί να 
ανακύψουν θα αφορούν στον υποδειχθέντα ενδιάμεσο-μεταβατικό χώρο για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων, στον τρόπο κατασκευής του κυττάρου, στη διασύνδεση 
των υποδομών του χώρου ταφής με τα υφιστάμενου συστήματα διαχείρισης 

                                                 
11

  Βλ. άρθρο 29 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: 9ΑΟ0ΟΡ05-Ρ4Ε



11 

 

στραγγισμάτων και βιοαερίου, στην εκτροπή από την ταφή ανακυκλώσιμων υλικών, στις 
παρεχόμενες υποστηρικτικές της λειτουργίας υπηρεσίες, την τελική αποκατάσταση κλπ. 
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλεί τους 
διαγωνιζομένους να καταθέσουν τροποποιημένη προσφορά, ώστε η προσφορά τους να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες της.  

10.6 Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο ΕΔΣΝΑ εξασφαλίζει την 
ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό: 

α) δεν παρέχει πληροφορίες κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, οι οποίες ενδέχεται 
να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων, 

β) ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί 
γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της 
σύμβασης πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, 

γ) παρέχει, μετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονικό διάστημα στους συμμετέχοντες, 
λαμβανομένου υπόψη του λίαν επείγοντος χαρακτήρα της σύμβασης ,ώστε να 
τροποποιήσουν και να επανυποβάλουν τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση. 

Ο ΕΔΣΝΑ δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες12 που 
έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, 
χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής 
παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των 
συγκεκριμένων πληροφοριών. 

10.7 Η Αναθέτουσα Αρχή, όταν σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ενημερώνει 
τους συμμετέχοντες και ορίζει κοινή προθεσμία για την υποβολή των τελικών προσφορών. 
Επαληθεύει ότι οι τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4412/2016, αξιολογεί τις τελικές 
προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύμβαση. 

10.8 Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τις Τελικές Προσφορές τους εντός προθεσμίας που 
θα καθορισθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Τελικής Προσφοράς. Διαπραγμάτευση επί των 
τελικών προσφορών δεν επιτρέπεται. 

10.9  Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσης 
Πρόσκλησης και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Τελικής Προσφοράς. 

10.10 Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, θα 
περιλαμβάνονται στις Προσκλήσεις των επιμέρους Σταδίων αυτής (Στάδια Ι και ΙΙ, 
Υποβολής Αρχικής και Τελικής Προσφοράς). 

 

Άρθρο 11: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής – αποσφράγιση  

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανταγωνιστική διαδικασία με 
διαπραγμάτευση» του άρθρου 29 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου 
αυτού.  

Προβλέπεται η σύντμηση προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και 
προσφορών, κατ’ άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος, αφού το νέο 
κύτταρο θα πρέπει να παραδοθεί προς χρήση το συντομότερο δυνατόν.  

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής 

                                                 
12

  Βλ. άρθρο 21 του ν. 4412/2016 περί Εχεμύθειας 
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ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής 
ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά 
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία αίτηση συμμετοχής, 
η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον  ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
αιτήσεων συμμετοχής ή δεν υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων 
εδαφίων. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τέσσερις (4) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12:  Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου αίτησης 
συμμετοχής 

12.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 
(3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή αίτηση συμμετοχής, η οποία υποχρεωτικά 
υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση συμμετοχής, επί 
ποινή απόρριψής της,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

12.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο αίτησης συμμετοχής περιέχεται φάκελος με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

12.3 Από τον συμμετέχοντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του 
υποσυστήματος, κατά την σύνταξη της αίτησης, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας υποβάλει στον οικείο φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του αίτησης.   

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

12.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τον ανωτέρω φάκελο μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσης. 

Τα στοιχεία του υποφακέλου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 
από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ.   117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.   

β) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι συμμετέχοντες επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  
παρούσης διακήρυξης.13. 

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

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την αίτηση υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε 
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.)14. 

12.6  Απόσυρση αίτησης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες δύνανται να ζητήσουν την 
απόσυρση υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος 
χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του συμμετέχοντα, προβαίνει στην απόρριψη της 
σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 
υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων συμμετοχής. 

12.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά  της αίτησης συμμετοχής με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

                                                 
13 Σύμφωνα με την παρ.2γ. του άρθρου 95 του ν.4412/2016, στην περίπτωση που ζητείται ανάλυση 

της κατ’ αποκοπήν προσφοράς από τον οικονομικό φορέα, , οι αναθέτουσες αρχές 
περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή της σχετικής ανάλυσης 
της κατ’ αποκοπήν προσφοράς. 

14 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
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αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής15. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης  και 
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής – Ολοκλήρωση 
σταδίου αξιολόγησης αιτήσεων 
συμμετοχής/Προδικαστική Προσφυγή/Προσωρινή 
δικαστική προστασία 

13.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 της παρούσης, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Αναθέτουσα Αρχή 
κοινοποιεί στους συμμετέχοντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 
παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού16, κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης,  προβαίνουν σε ταυτόχρονη  ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  

γ)  Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 17 

δ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή 
σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ολοκλήρωση του σταδίου της Α’ 
Φάσης (ή τη ματαίωση της διαδικασίας) και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του 
υποσυστήματος, προς έγκριση. 18 

                                                 
15 Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 

4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 
10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε 
καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την 
έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους 
οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

16 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 7 
ν. 4609/2019 (Α 67).  

17   Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 

του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 
18 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 

χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
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στ) Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε 
όλους τους συμμετέχοντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών 
συμμετεχόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα 
οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 

13.2 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του19.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης20. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσης σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής21. 

                                                 
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

19 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του 

ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
20 Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
21 Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος 
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία 
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής22. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.23 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου24. Δικαίωμα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και 
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και 
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση25 της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο 
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

                                                 
22 Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
23 Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
24 Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
25 Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019. 
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για να προσδιοριστεί δε αυτή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, θα αξιολογηθούν οι 
Τεχνικές και οι Οικονομικές Προσφορές, που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης οικονομικοί φορείς, με βάση τα παρακάτω κριτήρια, 
καθώς και τη σχετική  στάθμισή τους: 

Κριτήριο Κ1:   Έκπτωση % επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης (Συντελεστής 
βαρύτητας Κριτηρίου Κ1: 30%).  

Κριτήριο Κ2: Δυνατότητα επαύξησης χωρητικότητας του προτεινόμενου κυττάρου με 
βάση την ακριβή προτεινόμενη θέση του, κ.λπ. (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου Κ2: 
15%). 

Κριτήριο Κ3: Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης του ΧΥΤΑ.  (Συντελεστής βαρύτητας 
Κριτηρίου Κ3: 20%). 

Κριτήριο Κ4: Προσαρμοστικότητα της τεχνικής πρότασης στο σχετικό χώρο δια της 
αξιοποίησης των σχετικών υφιστάμενων υποδομών. Επιλογή τεχνικών προτάσεων με την 
μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς μελλοντική αδειοδότηση.  (Συντελεστής βαρύτητας 
Κριτηρίου Κ4: 20%). 

Κριτήριο Κ5: Ρυθμός εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών – τρόπος διαχείρισης 
των προκύπτοντων υλικών- ισοζύγια χωματισμών, προκύπτοντων υλικών και 
πλεοναζουσών ποσοτήτων υλικών και εκσκαφών - χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής – 
έναρξης λειτουργίας του νέου κυττάρου, αξιολογούμενης και της τεκμηρίωσης - ανάλυσης 
των αμέσως ανωτέρω (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου Κ5: 15%). 

 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανωτέρω 
ανέρχεται σε κάθε περίπτωσή σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξή των προσφορών 
γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

U = … %*Κ1 + … %*Κ2 + … %*Κ3 + … %*Κ4 +… %*Κ5  

 

Στα κριτήρια Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος που πληροί το ελάχιστο των 
απαιτήσεων των τευχών δημοπράτησης θα βαθμολογηθεί με 50, ενώ ο υποψήφιος 
διαγωνιζόμενος που προσφέρει το ανώτερο επίπεδο σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που 
θέτουν τα τεύχη δημοπράτησης αλλά και σε σχέση με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους θα 
βαθμολογηθεί με 100. Οι βαθμολογίες των λοιπών διαγωνιζομένων θα προκύπτουν με 
γραμμική παρεμβολή μεταξύ της μέγιστης (100) και της ελάχιστης βαθμολόγησης (50).  

Ο προκύπτων δε βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. Η Τεχνική 
Προσφορά διαγωνιζομένου, που δεν πληροί την ελάχιστη επιμέρους βαθμολογία των 
ανωτέρω επί μέρους κριτηρίων απορρίπτεται και ο αντίστοιχος  προσφέρων αποκλείεται 
της περαιτέρω διαδικασίας. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του όποιου η προσφορά έχει συγκεντρώσει 
τον μεγαλύτερό αριθμό στο U βάση του μαθηματικού τύπου ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με 
τη μεγαλύτερή βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, ήτοι την μεγαλύτερη σταθμισμένη 
βαθμολογία στα κριτήρια Κ2, Κ3, Κ4 και Κ5. Σε περίπτωσή ισοβαθμίας και ως προς την 
Τεχνική Προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωσή 
μεταξύ των οικονομικών φορέων, που υπέβαλαν τις ισοδύναμες πρόσφορες. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, που 
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υπέβαλαν τις ισοδύναμες πρόσφορες, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί 
δεόντως. 

 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις  

Στο παρόν στάδιο δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συμμετοχής που θα 
απαιτηθεί στο Στάδιο Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα 
καθοριστούν στη Πρόσκληση Υποβολής  Αρχικής  Προσφοράς του Διαγωνισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), ήτοι σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης 
(χωρίς τροποποιήσεις).  

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού έως 15% της αξίας της Β’ 
Φάσης της σύμβασης (εκτέλεση του έργου), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η προκαταβολή 
που προβλέπεται στην παρούσα, χορηγείται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου πριν την 
έναρξη των εργασιών της Β’ Φάσης (μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο 
επί τόπου του έργου). Η προκαταβολή εγκρίνεται με απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας μετά από αίτηση του αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από 
υποβολή λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία   στο σύνολό της 
ή τμηματικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, έως το ποσοστό της εγγύησης καλής εκτέλεσης (5%). 
Στην περίπτωση που ζητηθεί μεγαλύτερη εγγύηση, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από 
τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016).  

Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ. 

 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης 

17.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν: 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 
εκτέλεσης εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών χαρακτηριστικών του προς κατασκευή έργου) και 
τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016, ως ισχύει), που είναι εγκατεστημένα 
σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  

δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
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17.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης26, 

17.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 (ευθυνόμενων 
όλων των μελών της έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν). 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς.  

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 
(π.χ. κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 18: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 18.Α. της παρούσης, αυτές θα πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης,  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 18.Β. της παρούσης, κάθε μέλος της ένωσης θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό 
ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του 
έργου.  

18.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών 
φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

18.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη27 καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,28 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

                                                 
26  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
27 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του 

ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο 
σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

28 Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισμού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος 

“διαφθορά” καθώς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7 , όπως η 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 
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οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. 
Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου, αφορά  τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου29. 

18.A.2α   Όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την 
κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

18.Α.2β     Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

                                                 
29 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ30.  

18.A.3  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή 
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 11 της παρούσης, δεν 
εφαρμόζεται 31η παράγραφος 18.Α.2. 

18.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης   οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:32 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 33 

                                                 
30 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4488/2017. 
31 Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της  

αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή 
διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 

32 Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 

33 Σημειώνεται ότι, στις φόρμες της δωρεάν πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/tools/espd στο Κεφάλαιο Γ του ΕΕΕΣ, στο πεδίο στ: (Λόγοι που σχετίζονται 
με Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση Συμφερόντων ή Επαγγελματικό Παράπτωμα ), οι συγκεκριμένες 
καταστάσεις αναφέρονται με παρόμοια ορολογία ως εξής: α) έχει κηρύξει χρεοκοπία, ή β) 
υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, ή  γ) έχει υπαχθεί σε 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή ε) τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί οι 
δραστηριότητές του  Πρβλ. και την υποσημείωση στο άρθρο 2.1 της παρούσης για διαφορά 
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(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

18.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 34 

18.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 18.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις 
της παραγράφου  18.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.35 

18.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 18.Α.1, 18.Α.2β και 18.Α.436 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

                                                 
ορολογίας στο ΕΕΕΣ και για τη δημοσίευση του επίσημου Διορθωτικού του Εκτελεστικού 
Κανονισμού 2016/7/ΕΕ. 

34 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 

( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της α.α ή του α.φ ). 

35 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 

4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

36 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
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18.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

18.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

18.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

Ειδικά οι συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα για την εκτέλεση των 
προβλεπόμενων έργων οι συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή 
στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. του ΠΔ 71/2019 στις κατηγορίες έργου του άρθρου 17 της παρούσης37.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα σχετικά επαγγελματικά μητρώα, που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη σχετική 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
Εφόσον δε οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητήσει, να αποδείξουν, ότι διαθέτουν 
την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού, κατ’ άρθρο 75 παρ. 2 του ν. 
4412/2016, ως ισχύει ή να τους καλέσει, να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Επισημαίνεται, πως στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς, να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του 
ν. 4412/2016, ως ισχύει).  

 

18.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια38 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας :   

α) Να ε χουν θετικό μέσο όρο των αποτελεσμα των προ φο ρων των τριω ν (3) τελευται ων 
ετω ν κατα  τις τρεις τελευται ες οικονομικε ς χρη σεις, δηλ. για τα ε τη 2016, 2017 και 2018, 

                                                 
37 Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016. 

38  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι 

οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ.  
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β) Να ε χουν κατ’ ελα χιστο με σο για τα ε τη 2016, 2017 και 2018 γενικο  (δηλ. αναφερο μενο 
σε ο λες τις δραστηριο τητες τους) ετη σιο κυ κλο εργασιω ν 17.000.000 €, 

γ) Να ε χουν ως προς το τελευται ο περαιωθε ν ε τος, δηλ. το ε τος 2018 ι δια κεφα λαια α νω 
των 10.000.000 €, 

δ) Να είναι ο λόγος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ως 
προς το τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 >1,5, 

ε) Να είναι ο λόγος του Συνόλου των Υποχρεώσεων/Σύνολο του Παθητικού ως προς 
το τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλ. το έτος 2018 <0,7, 

στ) Να είναι ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Υποχρεώσεων ως προς το 
τελευταίο περαιωθέν έτους, δηλαδή το έτος 2018>1,0, 

ζ) να έχουν πιστοληπτική ικανότητα άνω των 2.000.000 €, 

η) Να έχουν μέσο ετήσιο ειδικό Κύκλο Εργασιών για τα έτη 2016, 2017 και 2018 στον 
τομέα διαχείρισης απορριμμάτων (για την παροχή υπηρεσιών) σε χώρο υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) μεγαλύτερο ή ίσο με 
1.500.000€. Στον ειδικό κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται και ο κύκλος εργασιών από 
συμμετοχή σε κοινοπραξίες. 

Επίσης, επισημαίνεται, ότι ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες 
στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δε θα πρέπει, επίσης, να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά 
όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 64 του ΠΔ 71/2019. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε.Ε.Ε.Σ. αναλυτικά. Συγκεκριμένα, ως 
προς το α΄ στοιχείο να δηλωθούν τα αποτελέσματα προ φόρων εκάστου έτους, ως προς το 
β΄ και η’ να δηλωθεί ο κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, ως προς το γ’ να 
δηλωθούν τα ίδια κεφάλαια του 2018, ως προς τα δ’, ε’ και στ’ να δηλωθεί τόσο ο λόγος, όσο 
και το κυκλοφορούν ενεργητικό, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το σύνολο των 
υποχρεώσεων και το σύνολο του παθητικού, ώστε να μπορούν να επαληθευτούν οι λόγοι 
και ως προς το ζ’ να δηλωθεί το τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας 
και η ημερομηνία βεβαίωσης, η οποία θα πρέπει να είναι επίκαιρη, ήτοι να έχει εκδοθεί έως 
έναν (1) μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 

Τέλος, σε περίπτωση συμμετέχουσας στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ένωσης, 
διασαφηνίζονται τα εξής: 

Οι απαιτη σεις υπο  β’, γ’, ζ’ και η’ μπορει  να καλυ πτονται απο  ε να με λος η  αθροιστικα  απο  τα 
με λη, δηλαδη  να διαθε τουν τον απαιτου μενο κυ κλο εργασιω ν (γενικο  και ειδικο ), ι δια 
κεφα λαια και πιστοληπτικη  ικανο τητα, χωρι ς να προσμετρα ται βα σει του ποσοστου  
συμμετοχη ς εκα στου στην ε νωση. 

Οι απαιτη σεις υπο  α’, δ’, ε’ και στ’ θα πρε πει να καλυ πτονται αθροιστικα  απο  τα με λη, 
δηλαδη  να διαθε τουν συνολικα  τους απαιτου μενους δει κτες και την κερδοφορι α. Προς 
επιβεβαι ωση του του θα αθροιστου ν τα αποτελε σματα χρη σης, τα ι δια κεφα λαια, το 
κυκλοφορου ν ενεργητικο , οι βραχυπρο θεσμες και το συ νολο των υποχρεω σεων ο λων των 
οικονομικω ν φορε ων που συμμετε χουν στην ε νωση προκειμε νου να προκυ ψουν οι τελικοι  
δει κτες της προσφε ρουσας ε νωσης. 

 

18.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα39  

                                                 
39  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι 

οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 
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Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής να έχουν εκτελέσει προσηκόντως τουλάχιστον μία (1) 
σύμβαση κατασκευής κυττάρου-ων χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή 
υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ή Χ.Υ.Τ.Υ.) ελάχιστης χωρητικότητας 1.600.000 κ.μ. (m3). Σε 
περίπτωση που η σύμβαση εξακολουθεί να εκτελείται, να έχει παραδοθεί προς χρήση 
κύτταρο ή κύτταρα με την ως άνω δυναμικότητα. 
β) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής να έχουν εκτελέσει προσηκόντως ή να έχουν εν ενεργεία για συνεχές 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους: i) τουλάχιστον μία (1) σύμβαση λειτουργίας 
χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ) ελάχιστης 
δυναμικότητας 180.000 τόνων ετησίως (tn/year) ή συμβάσεις λειτουργίας περισσότερων 
Χώρων Υγειονομικής Ταφής, εκ των οποίων ο ένας να έχει ελάχιστη δυναμικότητα 110.000 
τόνους/έτος και όλοι μαζί 200.000 τόνους ετησίως, ή εναλλακτικά ii) τουλάχιστον μία (1) 
σύμβαση υποστήριξης λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή 
υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α. ή ΧΥΤΥ), που περιλαμβάνει τουλάχιστον εργασίες υγειονομικής 
ταφής, ελάχιστης δυναμικότητας 360.000 τόνων ετησίως (tn/year) ή συμβάσεις 
υποστήριξης λειτουργίας περισσότερων Χώρων Υγειονομικής Ταφής, εκ των οποίων ο ένας 
να έχει ελάχιστη δυναμικότητα 220.000 τόνους/έτος και όλοι μαζί 400.000 τόνους ετησίως.  
γ) το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών 
τους (συνολικά) κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 να είναι άνω των πενήντα (50) ατόμων. 

δ) Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την αμέσως κατωτέρω στελέχωση 
αναφορικά με την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, ήτοι:  

Ως προς τις κατηγορίες εργασιών της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και των Η/Μ ΕΡΓΩΝ 
στελέχωση από δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής 
εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού 
συμβάσεων 600.000,00 € ή δύο (2) (ΠΕ) ΜΕΚ Δ. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί 
ένας (1) μηχανικός (ΠΕ) δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού 
εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € με δύο (2) 
Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου 
ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 €, 1 
Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Δ με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Γ, ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) 
τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας 
εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 με Δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) 
τουλάχιστον εξαετούς (6) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας 
εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 100.000,00 € και ένας (1) Μηχανικός 
(ΠΕ) ΜΕΚ Γ με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Β, ένας (1) μηχανικός δωδεκαετούς (12) 
επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων 
προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € με ένα (1) Μηχανικό (ΠΕ) τουλάχιστον 
εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων 
έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 € και με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) 
τουλάχιστον εξαετούς (6) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας 
εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 100.000,00 €, ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) 
ΜΕΚ Δ με έναν (1) Μηχανικό (ΠΕ) ΜΕΚ Γ και δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Β. 
Ως προς δε την κατηγορία εργασιών των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στελέχωση από ένα (1) Μηχανικό 

                                                 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, 
χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε 
περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη 
ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες 
του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 
επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και 
για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
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(ΠΕ) τουλάχιστον δωδεκαετούς (12) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού 
εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € ή 1 Μηχανικό 
(ΠΕ) ΜΕΚ Δ.  Εναλλακτικά μπορεί, να αντικατασταθεί ο ως άνω ένας (1) μηχανικός 
δωδεκαετούς  (12) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας 
εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 600.000,00 € με δύο (2) Μηχανικούς 
(ΠΕ) τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού 
εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 € , άλλως ο ένας 
(1) Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Δ με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Γ, ή ο ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) 
τουλάχιστον εννεαετούς (9) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου ποσού εμπειρίας 
εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 300.000,00 εξ αυτών με δύο (2) 
Μηχανικούς (ΠΕ) τουλάχιστον εξαετούς (6) επαγγελματικής εμπειρίας και ελαχίστου 
ποσού εμπειρίας εκτελεσμένων έργων προϋπολογισμού συμβάσεων 100.000,00 €, άλλως ο 
ένας (1) Μηχανικός (ΠΕ) ΜΕΚ Γ εξ αυτών με δύο (2) Μηχανικούς (ΠΕ) ΜΕΚ Β. Σημειώνεται, 
ότι ένας (1) Μηχανικός ανωτέρω μπορεί, να συμμετέχει σε πλέον της μίας (1) κατηγορίας 
εκτέλεσης έργων, εφόσον καλύπτει τις σχετικές προϋποθέσεις. 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά στο Ε.Ε.Ε.Σ. ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις. Ειδικότερα: 

α) Ως προς το στοιχείο α’ να ενσωματωθεί δήλωση περί των έργων που εκτελέστηκαν – 
εκτελούνται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, περιέχουσα 
τα κάτωθι:  

α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 
συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή του έργου με σαφή αναφορά στη χωρητικότητα.  

β) Ως προς το στοιχείο β’ να ενσωματωθεί δήλωση περί των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
- παρέχονται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, 
περιέχουσα τα κάτωθι:  

Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα συνοδεύει την υπεύθυνη 
δήλωση είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 
συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα. 

γ) Ως προς το στοιχείο γ’ το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών 
στελεχών τους κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018. 
δ) Ως προς το στοιχείο δ’ τα ονοματεπώνυμα των στελεχών του οικονομικού φορέα, με 
αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα εκάστου, ήτοι την εγγραφή στο ΜΕΚ και την τάξη 
του πτυχίου ή σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ το πτυχίο που κατέχουν, 
το πανεπιστημιακό ίδρυμα και τα στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία. 

Σε περίπτωση συμμετέχουσας στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ένωσης, 
διευκρινίζεται, ότι οι αμέσως ανωτέρω προϋποθέσεις τεχνικής – επαγγελματικής 
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ικανότητας, αρκεί να πληρούνται από τα μέλη της αθροιστικά, προσκομίζοντας, σύμφωνα 
με την παρούσα, τα αντίστοιχα αποδεικτικά. 

Ειδικά αναφορικά με την ανωτέρω ζητούμενη εμπειρία (υπό α’ και β’) στην προσήκουσα 
εκτέλεση εργασιών – υπηρεσιών όμοιων – παρεμφερών με το αντικείμενο της παρούσας 
υπό ανάθεση σύμβασης, επισημαίνεται, πως σε περίπτωση, που οι οικονομικοί φορείς 
διαθέτουν αυτήν την εμπειρία ουχί από την εκτέλεση της σχετικώς επικαλούμενης 
σύμβασης αυτοτελώς, αλλά στο πλαίσιο εκτέλεσής της από κοινοπραξία της οποίας ήταν 
μέλη, τότε θα πρέπει να είχαν ποσοστό τουλάχιστον 40% ή αν κοινοπραξία αυτή έχει 
προβεί σε επιμερισμό του αντικειμένου της σχετικώς επικαλούμενης σύμβασης, να έχει 
αναλάβει συναφείς εργασίες που να καλύπτουν στην ελάχιστη απαίτηση. 

18.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, να 
συμμορφώνονται ως προς το αντικείμενο (τόσο της κατασκευής σχετικών έργων όσο και 
της παροχής σχετικών υπηρεσιών) με τα κάτωθι πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά : 

● ΟHSAS 18001:2007,  

● ISO 9001:2015,  

● ISO 14001:2015  

ή άλλα ισοδύναμα, πάντα συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του ν. 
4412/2016, ως ισχύει. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν στο Ε.Ε.Ε.Σ. το είδος του πιστοποιητικού, τον 
αριθμό ή την ημερομηνία έκδοσης, το φορέα πιστοποίησης και το χρόνο λήξης αυτού. 
 

18.Στ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα 
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας 
μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσης, εάν οι 
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. Στο Ε.Ε.Ε.Σ. και στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19.10 θα πρέπει να 
αναφερθεί ποιες εργασίες ή υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον τρίτο. 

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 υπεύθυνοι40 για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιληφθεί τόσο στο Ε.Ε.Ε.Σ., όσο και στην 
έγγραφη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 19.10. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της 

                                                 
40 Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 

παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα).  

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες τρίτων οικονομικών φορέων θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να υποβληθεί και εκ μέρους αυτών Ε.Ε.Ε.Σ., προκειμένου να ελεγχθεί αν 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Ως προς τα 
κριτήρια επιλογής στα οποία θα στηριχθεί ο υποψήφιος, θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω (18.Γ και 18.Δ). Τέλος, θα πρέπει να περιληφθεί 
στο Ε.Ε.Ε.Σ. δήλωση με την έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, 
αρκούντως ορισμένη, εξειδικεύοντας τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο 
διάθεσης αυτών. 

 

Άρθρο 19: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής 

19.1 Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής  οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  
παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 18 Α της παρούσης, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 
18 Β-Ε της παρούσης. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 
τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών41. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο 18.Α.1 της παρούσης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 42. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης43. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

                                                 
41 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 

). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο 
τον χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. . 

42 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

43 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
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Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό 
του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του 
οποίου στηρίζεται. 

 

19.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 17 και 18 της παρούσης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ή 
ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 Α της παρούσης και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 18 Β – Ε). 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2.α και 444 του άρθρου 18 Α. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της παρούσης, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους45. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

● οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

● οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών46. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους . 

19.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 Α.   

                                                 
44 Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 
4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

45   Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   
46   Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα 
αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά47: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18Α, ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 18 της παρούσης:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του48. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 18. 

(β) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 18: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα)49 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του50. 

Για τους συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

● φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια 
Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα 
δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη 51. Οι αλλοδαποί συμμετέχοντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση52 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας 
Δ.Ο.Υ.   

● ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα53. Η 

                                                 
47 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

48 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
49 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

50 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
51 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής ενημερότητας οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως 
πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα 
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23  από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

52 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

53 Πρβλ. ομοίως ως άνω υποσημείωση σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογιικής ενημερότητας. 
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ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  
για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 
προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το 
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί συμμετέχοντες (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί 
του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2β του άρθρου 18: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του54, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
αίτησης.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 
με την έκδοση του πιστοποιητικού55. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 18: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του56. Για τους οικονομικούς φορείς που 
είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  Τα 
φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Ειδικά η  μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων57.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή 
όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του 
άρθρου 18 Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

                                                 
54   Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 

7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
55 Πρβ άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019. 
56 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
57 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
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φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσης παραγράφου 
ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 18 Α της παρούσης. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)58 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 1859, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
λόγοι αποκλεισμού60. 

 (στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 1861 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του 
άρθρου 18  υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]. 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του62. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 23.9 της παρούσης. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

                                                 
58   Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων 

πιστοποιητικών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος 
εθνικός φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. 
το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

 
 
61 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών αφορά μόνο στις 

ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους 
υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

62   Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
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ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν : 

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

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

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν 
την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν : 

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται 
στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής 
της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 18.Α.9. της παρούσης διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

19.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 18.Β 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις κατηγορίες εργασιών της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, των 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, των Η/Μ ΕΡΓΩΝ και των ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Η βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. είναι αποδεκτή εφόσον 
είναι σε ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά, που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Οι δε προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί, να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
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αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του σχετικού άρθρου ανωτέρω της παρούσας. Τα ως άνω 
δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην παρ. 12 
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν δια της παρούσης 
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν περαιτέρω 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης.  

Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί, να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο.  

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της 
συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, σύμφωνα με τα σχετικώς 
προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

19.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 
18.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται 
κατά το μέρος που καλύπτεται, από τη  βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί 
τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει.  

Διαφορετικά ή / και συμπληρωματικά στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 18.Γ 
δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής, αποδεικνύεται με την υποβολή ενός ή 
περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 
ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
63 

Ειδικότερα προς πλήρωση των ζητούμενων κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 18.Γ. οι 
συμμετέχοντες προσκομίζουν : 

α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των ετών 2016, 
2017 και 2018, ως έχουν δημοσιευθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, εάν δε η κατάρτιση ή έγκριση και δημοσίευση 
για το έτος 2018 δεν έχει λάβει χώρα ακόμη, ο οικονομικός φορέας θα δύναται, να 
επικαλείται την οικονομική – χρηματοοικονομική ικανότητά του ως προς το έτος αυτό, 
αλλά θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση περί ανταπόκρισης στα κριτήρια οικονομικής και 

                                                 
63 Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας κατ' άρθρο 18.Γ, για το έτος αυτό, υπογεγραμμένη από  το 
νόμιμο εκπρόσωπό του.   
β) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί του μέσου γενικού και του μέσου ειδικού 
κύκλου εργασιών του για τα έτη 2016, 2017 και 2018 και περί του ύψους των ιδίων 
κεφαλαίων του για το έτος 2018 κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια 
επιλογής, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, καθώς και ως προς τους δείκτες βιωσιμότητας, συνοδευόμενη από 
βεβαίωση ορκωτού λογιστή με το σχετικό περιεχόμενο ως προς την βασιμότητα των ως 
άνω δηλούμενων. 

Εάν  οι επιχειρήσεις λειτουργούν  ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο 
τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά 
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό (π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών 
ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

● με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

● με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης 
από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο 
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

19.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 18.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται κατά το 
μέρος που καλύπτεται, από τη  βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο 
των πληροφοριών που περιέχει.  

Διαφορετικά ή / και συμπληρωματικά στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 18.Δ 
δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα 
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά 
μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 64 ανάλογα με την 
τιθέμενη στο άρθρο 18.Δ απαίτηση. 

Ειδικότερα προς πλήρωση των ζητούμενων κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 18.Δ. οι 
συμμετέχοντες προσκομίζουν : 

α) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί των έργων που εκτελέστηκαν – 
εκτελούνται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, με 
αναφορά περί του δημόσιου ή ιδιωτικού τελικού παραλήπτη τους, συνοδευόμενη από 
πιστοποιητικό περί της σχετικής ορθής ολοκλήρωσης ή εκτέλεσης αυτών.  
Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα συνοδεύει την υπεύθυνη 
δήλωση είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 
συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  

                                                 
64 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
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στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή του έργου με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα. 
β) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν - 
παρέχονται, κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως κριτήρια επιλογής, με αναφορά 
περί του δημόσιου ή ιδιωτικού τελικού παραλήπτη τους, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό 
περί της σχετικής ορθής ολοκλήρωσης ή παροχής αυτών. 
Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα που θα συνοδεύει την υπεύθυνη 
δήλωση είναι τα κάτωθι:  
α. Τίτλος της σύμβασης – Ονομασία του Έργου – Τοποθεσία. 
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.  
γ. Επιμερισμός των εργασιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος 
συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  
δ. Εργοδότης.  
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της 
σύμβασης.  
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 
ζ. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
η. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα. 
γ) υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, όπου θα δηλώνεται ο μέσος όρος κατά τα έτη 
2016, 2017 και 2018 για το εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τα διευθυντικά στελέχη αυτού 
συνοδευόμενη από τους αντίστοιχους ετήσιους πίνακες προσωπικού από την αρμόδια αρχή 
(Επιθεώρηση Εργασίας ή/και ΕΦΚΑ), κατά τα στην παρούσα σχετικώς ζητούμενα ως 
κριτήρια επιλογής. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που θα συνοδεύεται από πίνακα με τα ονόματα, τους 
τίτλους σπουδών και την εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών.  
ε) Υπεύθυνη δήλωση των στελεχών που θα αναφέρουν ότι σε περίπτωση που ο 
διαγωνιζόμενος ανακηρυχτεί ανάδοχος αποδέχονται τον διορισμό τους στην συγκεκριμένη 
θέση ευθύνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από: 
- Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών. 
- Αποδεικτικά εμπειρίας των στελεχών από τους φορείς των έργων ή το πτυχίο ΜΕΚ που 
διαθέτουν. 
- Τίτλοι σπουδών των στελεχών. 
- Επιπρόσθετα των παραπάνω προσκομίζονται τα κάτωθι: 
Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή 
κατάσταση προσωπικού στην οποία θα αναφέρονται τα ως άνω πρόσωπα στο προσωπικό 
του υποψηφίου αναδόχου. 
Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 
του Ν. 4386/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 
– συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) : 
• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (λχ αντίγραφο αποδεικτικού 
σύμβασης κατά την παρ. 9, άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ), που εκδίδει το ηλεκτρονικό 
σύστημα του ΕΦΚΑ). 

19.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 18.Ε65 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: πιστοποιητικά 
εκδιδόμενα από τους ανωτέρω ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν, ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα ανωτέρω πρότυπα – συστήματα διασφάλισης 

                                                 
65 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα 

με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
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ποιότητας και συστήματα - πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επισημαίνεται, πως η 
αναθέτουσα αρχή θα αποδέχεται επίσης και άλλα αποδεικτικά μέσα σχετικής 
συμμόρφωσης, όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα, να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, 
για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος.  

19.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο 
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 66, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

19.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 

                                                 
66   Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 

7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον  υποβάλλουν  
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 20.3.(α) της παρούσης για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, 
θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα 
αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 20.3.(β) της παρούσης.67 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 20.3.(γ) της 
παρούσης υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 
περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του 
άρθρου 18.Α.4.(θ).68   

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το 
σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά 
ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, 
ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 

19.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 18.Στ 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 18.Στ για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, στον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα 
πρέπει να περιληφθεί επί ποινή αποκλεισμού, για κάθε φορέα που διαθέτει την 
χρηματοοικονομική  ή επαγγελματική / τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο, απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησής του, με την 
οποία:  
1) θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον Υποψήφιο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε 
αυτή να είναι στη διάθεση του Υποψηφίου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική 
αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους 
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης (λχ 
προσωπικό, εξοπλισμός) και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση του Έργου, 
2) θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους κατά 
τη διάρκεια της Σύμβασης, 
3) θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος για την 
εκτέλεση της σύμβασης, να συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Διακήρυξης. 
4) Σε περίπτωση παροχής χρηματοοικονομικής επάρκειας δήλωση ότι καθίσταται από 
κοινού υπεύθυνος με τον υποψήφιο για την εκτέλεση της σύμβασης και σε περίπτωση 

                                                 
67 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 

ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
68 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
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παροχής τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας σχετιζόμενης με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, δήλωση σχετικά με τις εργασίες ή τις υπηρεσίες που θα εκτελέσουν. 
19.11 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3414/2005».69 

 

Άρθρο 20 :  Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής 

20.1 Η αίτηση συμμετοχής των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τον υποφάκελο με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

20.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να περιέχει70 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Σε 
περίπτωση στήριξης στις ικανότητες τρίτων υποβάλλονται και για τους τρίτους τα ως άνω 
έγγραφα, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 19.10 σχετικά 
με την έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

20.3 Στην περίπτωση που με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.)71. 

 

Άρθρο 21: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή72 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, 
να καλέσει τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή73, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 22:  Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στη συμμετοχή του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

                                                 
69 Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση δεν συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του αρ. 80 του ν. 4412/2016, αλλά υποβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.  
 
71 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
72 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
73 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
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υπεργολάβους που προτείνει. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 Α της 
παρούσης για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν74 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016,  με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και 
ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει 
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 23:  Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια 
της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης ΔΥπΑ. 
Πέραν των εκ του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων τροποποίησης της σύμβασης κατά 
τη διάρκειά της, ως ρήτρες τροποποίησης της σύμβασης νοούνται οι κάτωθι: 
1.Η άσκηση του μονομερούς δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής, με επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου έως 50% της συμβατικής 
δαπάνης αναφορικά με τις υπηρεσίες μελετών και κατασκευής έργων (Α’ και Β’) με σκοπό 
την κατασκευή νέου κυττάρου ή κυττάρων που σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της 
παραγράφου 2 κατωτέρω θα εξασφαλίζει πρόσθετο χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ   τουλάχιστον 
έως και δύο (2) έτη. Το δικαίωμα αυτό της Αναθέτουσας Αρχής ασκείται υπό τους εξής 
όρους: α) Σε περίπτωση που σε χρονικό διάστημα 8 έως 12 μήνες πριν από την λήξη της γ’ 
φάσης της της σύμβασης δεν έχει κατασκευαστεί ή δεν αναμένεται έως τη λήξη της 
Σύμβασης να κατασκευαστεί και να λειτουργεί άλλος χώρος υγειονομικής ταφής ικανός να 
ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών της Αττικής, κοινοποιείται στον ανάδοχο εντολή για 
την υποβολή πρότασης κατασκευής νέου χώρου. β) Εντός 15 ημερών ο ανάδοχος υποβάλει 
πρόταση με τον προτεινόμενο χώρο κατασκευής του νέου κυττάρου και την εκτιμώμενη 
χωρητικότητά του και εκτιμώμενο κόστος. γ) Μετά την έγκριση της πρότασης από την 
Προϊσταμένη αρχή, κοινοποιείται στον ανάδοχο η απόφασή της περί ασκήσεως του 
δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνεται η χρονική διάρκεια 
και το κόστος. δ) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης 
να συντάξει τις σχετικές μελέτες για την εκτέλεση του πρόσθετου έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της ΜΠΕ ή της τροποποίησης της υφισταμένης κατά την περίοδο 
αναφοράς, και συντάσσει σχετικό ΑΠΕ. ε) Μετά την έγκριση του ΑΠΕ και την έκδοση της, 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ο ανάδοχος ξεκινά τις εργασίες του νέου 
κυττάρου ή των νέων κυττάρων. Το νέο κύτταρο ή τμήμα αυτού πρέπει να παραδοθεί προς 
χρήση εντός 4 μηνών από την έναρξη των εργασιών. στ) Μετά την παράδοση προς χρήση 
εκκινεί η λειτουργία του νέου χώρου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έως 2 έτη, 
σύμφωνα με τις δυνατότητες του κυττάρου.  
2. Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος τροποποίησης της σύμβασης εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τα ανωτέρω, θα γίνεται πρόβλεψη για την επανάληψη όμοιων 
υπηρεσιών λειτουργίας για ανάλογο χρόνο με την χωρητικότητα που εξασφαλίζουν τα 
πρόσθετα έργα. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα εκκινήσουν αμέσως μετά την παράδοση  
και παραλαβή των πρόσθετων έργων.  Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών λειτουργίας κατά την 
παράγραφο 2 ανωτέρω μπορεί να παραταθεί με απόφαση της αναθέτουσας και συμφωνίας 
του αναδόχου ώστε ο συνολικός πρόσθετος χρόνος να ανέλθει μετά την παράδοση προς 

                                                 
74 Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
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χρήση του νέου χώρου, σε χρονικό διάστημα έως 2 έτη και προσαύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου έως το 100% του αντικειμένου της Γ’ Φάσης της σύμβασης.  
3. Ως προς τις τιμές για τις πρόσθετες μελέτες, έργα και υπηρεσίες, ισχύουν οι τιμές της 
σύμβασης. Για νέες τιμές στα έργα, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, 
εφαρμόζεται το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).  
4. Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, ή λύσης της σύμβασης, μετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης, ή την λύση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον 
επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα σε σειρά βαθμολογίας και του προτείνει να αναλάβει 
αυτός το έργο ολοκλήρωσης της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται 
εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην 
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας θα πρέπει να υποβληθούν εκ μέρους του νέου αναδόχου όλα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 19 της παρούσης, προκειμένου να διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. Η απόφαση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης 
κοινοποιείται στους επόμενους κατά σειρά βαθμολογουμένους που συμμετείχαν στη 
διαγωνιστική διαδικασία και υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση 
σύναψης σύμβασης ή αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο 
κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός 
απορρίψει την πρόταση, η αναθέτουσα αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στη σύμβαση 
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή διαδικασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.  
 

Άρθρο 24: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

  Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”75, 
απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις 22.08.2019.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη 
δημοσιεύθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ, (Α.Δ.Α.Μ.:..................). 

 2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.edsna.gr), 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.  

3. Περίληψη της παρούσης Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Γ.  Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων, 
δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4412/2016. 

 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με 
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν 
προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη 
απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

                                                 
75 Πρβλ. Άρθρα 63 και 65 του ν. 4412/2016. 
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Ένωσης βαρύνουν τον  προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 

Άρθρο 25:  Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 
248/1.8.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. 

 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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