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     ανοικτή διαδικασία για την επιλογή διαδικασία για την επιλογή διαδικασία για την επιλογή    :αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου κατασκευής & την του έργου
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- -  (  )»Δαδιάς & την Λευκίμης & την Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ουφλίου περιοχή διαδικασία για την επιλογή Πεσσάνης & την

2





  96.774,19 Εκτιμώμενης & την αξίας & την Ευρώ
(  . . . 24%),πλέονΦΠΑ

    : που θα διεξαχθεί σύμφων διακένωνα με
)    . 4412/2016 ( ’ 147)  )    α τις & την διατάξεις & την του ν διακένων Α και β τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την τη των διακένωνς & την παρούσας & την
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 1:   /  /   Άρθρο Κύριος & την τουΈργου ΑναθέτουσαΑρχή διαδικασία για την επιλογή Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία επικοινωνίας & την

1.1  :  Αν διακένωναθέτουσα αρχή    /Αποκεν διακένωντρωμέν διακένωνη των διακένων Διοίκη των διακένωνση των διακένων Μακεδον διακένωνίας & την Θράκη των διακένωνς & την Διεύθυν διακένωνση των διακένων
 .Δασών διακένωνΝ  /  Έβρου Δασαρχείο Σουφλίου

                             ( . . .): 997612629Αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την ΦορολογικούΜη των διακένωντρώου ΑΦΜ
                            :  -Κωδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την τιμολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένωνς & την

 Ο ΕΡΓΟδό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την :  6Ερμού
. .Ταχ Κωδ : 684 00

Τη των διακένωνλ. : 25540 22221
Γεν διακένωνική

 Διεύθυν διακένωνση των διακένων στο
Διαδίκτυο
(URL)                      

:

E-Mail : das-sou@damt.gov.gr
: Πλη των διακένωνροφορίες & την :  Γιαν διακένωνν διακένωνούλα Διαγκάκη των διακένων

1.2          :     Εργοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνς & την ή Κύριος & την του Έργου Ο ΕΡΓΟργαν διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την Φυσικού Περιβάλλον διακένωντος & την και
 Κλιματικής & την Αλλαγής & την

1.3          :    Φορέας & την κατασκευής & την του έργου Αποκεν διακένωντρωμέν διακένωνη των διακένων Διοίκη των διακένωνση των διακένωνΜακεδον διακένωνίας & την Θράκη των διακένωνς & την
1.4         : /   . Προϊσταμέν διακένωνη των διακένων Αρχή Δ ν διακένωνση των διακένων Δασών διακένωνΝ Έβρου
1.5         :  Διευθύν διακένωνουσα Υπη των διακένωνρεσία Δασαρχείο Σουφλίου
1.6          :      Αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο Τεχν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Συμβούλιο Τεχν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Συμβούλιο Δη των διακένωνμοσίων διακένωνΈργων διακένωνΠΕΈβρου

         Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων οι αν διακένωνωτέρω υπη των διακένωνρεσίες & την μεταστεγασθούν διακένων κατά τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την
    ,        σύν διακένωναψη των διακένωνς & την ή εκτέλεση των διακένωνς & την του έργου υποχρεούν διακένωνται ν διακένωνα δη των διακένωνλώσουν διακένων άμεσα τα ν διακένωνέα τους & την

     .στοιχεία στους & την προσφέρον διακένωντες & την ή στον διακένων αν διακένωνάδοχο
    /       Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων οι αν διακένωνωτέρω υπη των διακένωνρεσίες & την ή και τα αποφαιν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ργαν διακένωνα του Φορέα Κατασκευής & την

,         καταργη των διακένωνθούν διακένων συγχων διακένωνευτούν διακένων ή με οποιον διακένωνδήποτε τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο μεταβλη των διακένωνθούν διακένων κατά τη των διακένων διάρκεια
      ,     ,τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την ή εκτέλεση των διακένωνς & την του έργου υποχρεούν διακένωνται ν διακένωνα δη των διακένωνλώσουν διακένων άμεσα

 στους & την προσφέρον διακένωντες & την4         ή στον διακένων αν διακένωνάδοχο τα στοιχεία των διακένων υπη των διακένωνρεσιών διακένων ή αποφαιν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων
,            οργάν διακένωνων διακένων τα οποία κατά τον διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μο αποτελούν διακένων καθολικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάδοχο των διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω οργάν διακένωνων διακένων

      .που υπεισέρχον διακένωνται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις & την τους & την

 2: Άρθρο     Έγγραφα της & την σύμβασης & την και τεύχη
 
2.1.         . 14  . 1   2Τα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια τη των διακένωνς & την περιπτ τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου

 .του ν διακένων  4412/2016,    για τον διακένων παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντα  η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-,   είν διακένωναι τα ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθα :
)   ,α η των διακένων παρούσα διακήρυξη των διακένων

β)      ( )το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ 5

)    ,       γ το έν διακένωντυπο οικον διακένωνομικής & την προσφοράς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την παράγεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων ειδική η των διακένωνλεκτρον διακένωνική
  ,φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρμα του υποσυστήματος & την

δ)   , ο προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την
ε)   , το τιμολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γιο δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την
στ)    ,η των διακένων ειδική συγγραφή υποχρεώσεων διακένων
ζ)    η των διακένων τεχν διακένωνική συγγραφή υποχρεώσεων διακένων
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η των διακένων)     ,το τεύχος & την συμπλη των διακένωνρωματικών διακένων τεχν διακένωνικών διακένων προδιαγραφών διακένων
θ)   ….το υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-δειγμα 6

ι)    ,το τεύχος & την τεχν διακένωνικής & την περιγραφής & την
ια)   ,η των διακένων τεχν διακένωνική μελέτη των διακένων
ιβ)         τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων συμπλη των διακένωνρωματικές & την πλη των διακένωνροφορίες & την και διευκριν διακένωνίσεις & την που θα παρασχεθούν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-

      τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή επί ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων των διακένων αν διακένωνωτέρω
) ....ιγ ........................7

2.2  ,  ,       Προσφέρεται ελεύθερη των διακένων πλήρη των διακένωνς & την άμεση των διακένων και δωρεάν διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένων στα
  έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την8  ,   ,   “στον διακένων ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια προσβάσιμο χώρο η των διακένωνλεκτρον διακένωνικοί

”   διαγων διακένωνισμοί τη των διακένωνς & την πύλη των διακένωνς & την www.promitheus.gov.gr.     Στη των διακένωνν διακένων ιστοσελίδα τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την
(www.damt.gov.gr)    αν διακένωναρτάται σχετική εν διακένωνη των διακένωνμέρωση των διακένων με    αν διακένωναφορά στον διακένων συστη των διακένωνμικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς-

        «  - διαγων διακένωνισμού και διασύν διακένωνδεση των διακένων στον διακένων αν διακένωνωτέρω ψη των διακένωνφιακό σύμπλεγμα Δαδιάς- χώρο του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟ ΕΡΓΟΣΙΑ
».ΕΡΓΑ

        Κάθε είδους & την επικοιν διακένωνων διακένωνία και αν διακένωνταλλαγή πλη των διακένωνροφοριών διακένων πραγματοποιείται μέσω τη των διακένωνς & την
  www.promitheus.gov.gr  « - . . . . ».διαδικτυακής & την πύλη των διακένωνς & την του Ο ΕΡΓΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

2.3    ,     08/04/2022    Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχουν διακένων ζη των διακένωντη των διακένωνθεί εγκαίρως & την ήτοι έως & την τη των διακένωνν διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή
         παρέχει σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την τους & την προσφέρον διακένωντες & την που συμμετέχουν διακένων στη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την

     σύμβαση των διακένωνς & την συμπλη των διακένωνρωματικές & την πλη των διακένωνροφορίες & την σχετικά με τ    α έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την,  το
  13/04/2022.αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο στις & την

     ,    Απαν διακένωντήσεις & την σε τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων διευκριν διακένωνίσεις & την που ζη των διακένωντη των διακένωνθούν διακένων αν διακένωναρτών διακένωνται στον διακένων δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια
       προσβάσιμο η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χώρο του διαγων διακένωνισμού στη των διακένωνν διακένων προαν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων πύλη των διακένων

www  .  promitheus  .  gov  .  gr     -        του ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟ ΕΡΓΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-λοιπα έγγραφα τη των διακένωνς & την
      ,   σύμβαση των διακένωνς & την προς & την εν διακένωνη των διακένωνμέρωση των διακένων των διακένων εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων οι οποίοι είν διακένωναι

           υποχρεωμέν διακένωνοι ν διακένωνα εν διακένωνη των διακένωνμερών διακένωνον διακένωνται με δική τους & την ευθύν διακένωνη των διακένων μέσα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-ψη των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
.χώρο

        ,  Η αν διακένωναθέτουσα αρχή παρατείν διακένωνει τη των διακένωνν διακένων προθεσμία παραλαβής & την των διακένων προσφορών διακένων ούτως & την
           ώστε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λοι οι εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνοι οικον διακένωνομικοί φορείς & την ν διακένωνα μπορούν διακένων ν διακένωνα λάβουν διακένων γν διακένωνώση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων

         των διακένων αν διακένωναγκαίων διακένων πλη των διακένωνροφοριών διακένων για τη των διακένωνν διακένων κατάρτιση των διακένων των διακένων προσφορών διακένων στις & την ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθες & την
:περιπτώσεις & την

)α  ,    ,   ,      ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων για οποιον διακένωνδήποτε λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γο πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετες & την πλη των διακένωνροφορίες & την αν διακένων και ζη των διακένωντήθη των διακένωνκαν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων
  ,       (4)  οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα έγκαιρα δεν διακένων έχουν διακένων παρασχεθεί το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο τέσσερις & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων

         , από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προθεσμία που ορίζεται για τη των διακένωνν διακένων παραλαβή των διακένων προσφορών διακένων

)β         . ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων τα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την υφίσταν διακένωνται ση των διακένωνμαν διακένωντικές & την αλλαγές & την

            Η διάρκεια τη των διακένωνς & την παράταση των διακένωνς & την θα είν διακένωναι αν διακένωνάλογη των διακένων με τη των διακένων σπουδαιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα των διακένων πλη των διακένωνροφοριών διακένων που
   .ζη των διακένωντήθη των διακένωνκαν διακένων ή των διακένων αλλαγών διακένων

            Όταν διακένων οι πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετες & την πλη των διακένωνροφορίες & την δεν διακένων έχουν διακένων ζη των διακένωντη των διακένωνθεί έγκαιρα ή δεν διακένων έχουν διακένων ση των διακένωνμασία για
   ,      τη των διακένωνν διακένων προετοιμασία κατάλλη των διακένωνλων διακένων προσφορών διακένων η των διακένων παράταση των διακένων τη των διακένωνς & την προθεσμίας & την εν διακένωναπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται
     .στη των διακένων διακριτική ευχέρεια τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την

6

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




2.4       ( . /  Τροποποίη των διακένωνση των διακένων των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων τη των διακένωνς & την διαγων διακένωνιστικής & την διαδικασίας & την πχ αλλαγή μετάθεση των διακένων τη των διακένωνς & την
   ,     καταλη των διακένωνκτικής & την η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνίας & την υποβολής & την προσφορών διακένων καθώς & την και ση των διακένωνμαν διακένωντικές & την αλλαγές & την των διακένων

  ,      ),  εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων παράγραφο δη των διακένωνμοσιεύον διακένωνται
 στο ΚΗΜΔΗΣ9.

 2       Άρθρο ΑΑρχές & την εφαρμοζό σύμπλεγμαμενες & την στη διαδικασία σύναψης & την

    :Ο ΕΡΓΟι οικον διακένωνομικοί φορείς & την δεσμεύον διακένωνται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι

)α            , τη των διακένωνρούν διακένων και θα εξακολουθήσουν διακένων ν διακένωνα τη των διακένωνρούν διακένων κατά τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων
,          επιλεγούν διακένων τις & την υποχρεώσεις & την τους & την που απορρέουν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την διατάξεις & την τη των διακένωνς & την

,     ,   περιβαλλον διακένωντικής & την κοιν διακένωνων διακένωνικοασφαλιστικής & την και εργατικής & την ν διακένωνομοθεσίας & την που έχουν διακένων
     ,   ,    θεσπιστεί με το δίκαιο τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την το εθν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δίκαιο συλλογικές & την συμβάσεις & την ή διεθν διακένωνείς & την
 ,     ,   διατάξεις & την περιβαλλον διακένωντικού κοιν διακένωνων διακένωνικού και εργατικού δικαίου οι οποίες & την

        . 4412/2016.   απαριθμούν διακένωνται στο Παράρτη των διακένωνμα Χ του Προσαρτήματος & την Α του ν διακένων Η τήρη των διακένωνση των διακένων των διακένων
           εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω υποχρεώσεων διακένων ελέγχεται και βεβαιών διακένωνεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ργαν διακένωνα που επιβλέπουν διακένων τη των διακένωνν διακένων

          εκτέλεση των διακένων των διακένων δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων και τις & την αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διες & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιες & την αρχές & την και υπη των διακένωνρεσίες & την
           που εν διακένωνεργούν διακένων εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την των διακένων ορίων διακένων τη των διακένωνς & την ευθύν διακένωνη των διακένωνς & την και τη των διακένωνς & την αρμοδιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντάς & την τους & την 10,

)β     ,         δεν διακένων θα εν διακένωνεργήσουν διακένων αθέμιτα παράν διακένωνομα ή καταχρη των διακένωνστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λη των διακένων τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την
 ,         ,  διαδικασίας & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων

 επιλεγούν διακένων και

)γ           λαμβάν διακένωνουν διακένων τα κατάλλη των διακένωνλα μέτρα για ν διακένωνα διαφυλάξουν διακένων τη των διακένωνν διακένων εμπιστευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα των διακένων
         .πλη των διακένωνροφοριών διακένων που έχουν διακένων χαρακτη των διακένωνρισθεί ως & την τέτοιες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή

 3: Άρθρο  Ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή υ  ποβολή διαδικασία για την επιλογή  φακέλου προσφοράς & την

3.1.       ,  Ο ΕΡΓΟι προσφορές & την υποβάλλον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την εν διακένωνδιαφερομέν διακένωνους & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά μέσω τη των διακένωνς & την
  διαδικτυακής & την πύλη των διακένωνς & την www.promitheus.gov.gr     ,   του Ο ΕΡΓΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική

       18    ,  η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την διακήρυξη των διακένωνς & την σε
    «  -   »  η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φάκελο του υποσυστήματος & την ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟ ΕΡΓΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και

,  ,     ,   υπογράφον διακένωνται τουλάχιστον διακένων με προη των διακένωνγμέν διακένωνη των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπογραφή η των διακένων οποία
   ( )  ,    υποστη των διακένωνρίζεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωναγν διακένωνωρισμέν διακένωνο εγκεκριμέν διακένωνο πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων

. 2   37  . 4412/2016.παρ του άρθρου του ν διακένων 11

         Για τη των διακένων συμμετοχή στη των διακένωνν διακένων παρούσα διαδικασία οι εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνοι οικον διακένωνομικοί φορείς & την
      5  .  1.2   1.4   ακολουθούν διακένων τη των διακένων διαδικασία εγγραφής & την του άρθρου παρ έως & την τη των διακένωνς & την Κοιν διακένωνής & την

  Υπουργικής & την Από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την «       Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   ,  ,      των Δημοσίων Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών

        συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και
      διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( . . . . .)ΕΣΗΔΗΣ (  «  - )εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ».

      ,    Η έν διακένωνωση των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων υποβάλλει κοιν διακένωνή προσφορά η των διακένων οποία υποχρεωτικά
,     ,       υπογράφεται σύμφων διακένωνα με τα αν διακένωνωτέρω είτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την

   ,     ,   .που αποτελούν διακένων τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνωση των διακένων είτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την ν διακένωνομίμως & την εξουσιοδοτη των διακένωνμέν διακένωνο
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 ,           Στη των διακένωνν διακένων προσφορά προσδιορίζεται η των διακένων έκταση των διακένων και το είδος & την τη των διακένωνς & την συμμετοχής & την του κάθε
  ,       ,μέλους & την τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την καταν διακένωνομής & την αμοιβής & την μεταξύ τους & την

   /  .      καθώς & την και ο εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπος & την συν διακένωντον διακένωνιστής & την αυτής & την Η εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω δήλωση των διακένων περιλαμβάν διακένωνεται
   (  .   )       είτε στο ΕΕΕΣ Μέρος & την ΙΙ Εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα Α είτε στη των διακένων συν διακένωνοδευτική υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων που

      .δύν διακένωναται ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων τα μέλη των διακένων τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την

3.2     :Στον διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φάκελο προσφοράς & την περιέχον διακένωνται

 ( )  ( )     «  ».α έν διακένωνας & την υπο φάκελος & την με τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνδειξη των διακένων Δικαιολογη των διακένωντικά Συμμετοχής & την
 ( )  ( )     «  ».β έν διακένωνας & την υπο φάκελος & την με τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνδειξη των διακένων Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά

3.3    ,       Από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων προσφέρον διακένωντα ση των διακένωνμαίν διακένωνον διακένωνται με χρήση των διακένων του σχετικού πεδίου του
,      ,      υποσυστήματος & την κατά τη των διακένωνν διακένων σύν διακένωνταξη των διακένων τη των διακένωνς & την προσφοράς & την τα στοιχεία εκείν διακένωνα που έχουν διακένων

 ,       21  . 4412/2016. εμπιστευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χαρακτήρα σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο του ν διακένων
  ,       ( )  Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτή ο προσφέρων διακένων υποβάλει στον διακένων οικείο υπο φάκελο σχετική

       αιτιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένων με τη των διακένων μορφή ψη των διακένωνφιακά υπογεγραμμέν διακένωνου αρχείου pdf,   αν διακένωναφέρον διακένωντας & την ρη των διακένωντά
          ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την τις & την σχετικές & την διατάξεις & την ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου ή διοικη των διακένωντικές & την πράξεις & την που επιβάλλουν διακένων τη των διακένωνν διακένων

   ,     εμπιστευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα τη των διακένωνς & την συγκεκριμέν διακένωνη των διακένωνς & την πλη των διακένωνροφορίας & την ως & την συν διακένωνη των διακένωνμμέν διακένωνο τη των διακένωνς & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την
 .         του προσφοράς & την Δεν διακένων χαρακτη των διακένωνρίζον διακένωνται ως & την εμπιστευτικές & την πλη των διακένωνροφορίες & την σχετικά με τις & την

 ,       .τιμές & την μον διακένωνάδος & την τις & την προσφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την και τη των διακένωνν διακένων οικον διακένωνομική προσφορά

3.4         Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων τη των διακένωνς & την υποβολής & την στοιχείων διακένων με χρήση των διακένων μορφό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπου φακέλου
   ( . .     ZIP), εκείνα τα),  συμπιεσμέν διακένωνων διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικών διακένων αρχείων διακένων π χ η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αρχείο με μορφή εκείν διακένωνα τα

       ,    οποία επιθυμεί ο προσφέρων διακένων ν διακένωνα χαρακτη των διακένωνρίσει ως & την εμπιστευτικά σύμφων διακένωνα με τα
 ,          αν διακένωνωτέρω αν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα θα πρέπει ν διακένωνα τα υποβάλλει ως & την χωριστά η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά αρχεία με

 P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)       μορφή ή ως & την χωριστό σύμπλεγμα Δαδιάς- η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αρχείο μορφό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπου
       .φακέλου συμπιεσμέν διακένωνων διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικών διακένων αρχείων διακένων που ν διακένωνα περιλαμβάν διακένωνει αυτά

3.5   –      ( )   Ο ΕΡΓΟ χρήστη των διακένωνς & την οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την υποβάλλει τους & την αν διακένωνωτέρω υπο φακέλους & την μέσω του
,   :υποσυστήματος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την περιγράφεται κατωτέρω

)α         ( )   Τα στοιχεία και δικαιολογη των διακένωντικά που περιλαμβάν διακένωνον διακένωνται στον διακένων υπο φάκελο με τη των διακένωνν διακένων
 «  »       24.2  έν διακένωνδειξη των διακένων Δικαιολογη των διακένωντικά Συμμετοχής & την είν διακένωναι τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την

,          παρούσας & την υποβάλλον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά σε μορφή αρχείου
P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)   ,  ,  και γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά αν διακένωνά περίπτωση των διακένων   σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων

.    4.2.  .παρ β του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την

)β             Το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και ώρα αποσφράγιση των διακένωνς & την των διακένων προσφορών διακένων που
   18   ,   ορίζεται στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την προσκομίζον διακένωνται   στη των διακένωνν διακένων Αν διακένωναθέτουσα Αρχή12,  με

ευθύν διακένωνη των διακένων  του οικον διακένωνομικού φορέα    ,   οι πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπες & την εγγυήσεις & την συμμετοχής & την πλη των διακένωνν διακένων των διακένων
   ,      εγγυήσεων διακένων που εκδίδον διακένωνται η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά άλλως & την η των διακένων προσφορά απορρίπτεται ως & την
.απαράδεκτη των διακένων 13

        Ο ΕΡΓΟι αν διακένωνωτέρω πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπες & την εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την συμμετοχής & την προσκομίζον διακένωνται σε κλειστό σύμπλεγμα Δαδιάς-
,       ,    φάκελο στον διακένων οποίο αν διακένωναγράφεται τουλάχιστον διακένων ο αποστολέας & την τα στοιχεία του

       .παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την διαγων διακένωνισμού και ως & την παραλήπτη των διακένωνς & την η των διακένων Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού

8





        Η προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων των διακένων πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπων διακένων εγγυήσεων διακένων συμμετοχής & την πραγματοποιείται είτε με
          κατάθεση των διακένων του ως & την άν διακένωνω φακέλου στη των διακένωνν διακένων υπη των διακένωνρεσία πρωτοκό σύμπλεγμα Δαδιάς-λλου τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την

     ,   .     είτε με τη των διακένωνν διακένων αποστολή του ταχυδρομικώς & την επί αποδείξει Το βάρος & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την
     .     έγκαιρη των διακένωνς & την προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένωνς & την φέρει ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την Το εμπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεσμο αποδεικν διακένωνύεται με

          ,τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρωτοκό σύμπλεγμα Δαδιάς-λλου είτε με τη των διακένωνν διακένων επίκλη των διακένωνση των διακένων του σχετικού αποδεικτικού αποστολής & την
 .αν διακένωνά περίπτωση των διακένων

    Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που επιλεγεί η των διακένων      αποστολή του φακέλου τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την συμμετοχής & την
ταχυδρομικώς & την,    ,      ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την αν διακένωναρτά εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων δεν διακένων διαθέτει αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- έγκαιρη των διακένωνς & την

        ,   εισαγωγής & την του φακέλου του στο πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-κολλο τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο έως & την
      ,    τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και ώρα αποσφράγιση των διακένωνς & την των διακένων προσφορών διακένων μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργίας & την

« »,      (  επικοιν διακένωνων διακένωνία τα σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αποδεικτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- στοιχείο προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένωνς & την αποδεικτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κατάθεση των διακένωνς & την
  σε υπη των διακένωνρεσίες & την  -  ταχυδρομείου ταχυμεταφορών διακένων),     προκειμέν διακένωνου ν διακένωνα εν διακένωνη των διακένωνμερώσει τη των διακένωνν διακένων

           ( )αν διακένωναθέτουσα αρχή περί τη των διακένωνς & την τήρη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την υποχρέωσής & την του σχετικά με τη των διακένωνν διακένων εμπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεσμη των διακένων
       .προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την συμμετοχής & την του στον διακένων παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντα διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-

)γ        ,  Ο ΕΡΓΟι προσφέρον διακένωντες & την συν διακένωντάσσουν διακένων τη των διακένωνν διακένων οικον διακένωνομική τους & την προσφορά συμπλη των διακένωνρών διακένωνον διακένωντας & την τη των διακένωνν διακένων
     . αν διακένωντίστοιχη των διακένων ειδική η των διακένωνλεκτρον διακένωνική φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρμα του υποσυστήματος & την

)δ  O     ,     ι προσφέρον διακένωντες & την δύν διακένωναν διακένωνται ν διακένωνα προβαίν διακένωνουν διακένων μέσω των διακένων λειτουργιών διακένων του
,        υποσυστήματος & την σε εκτύπωση των διακένων ελέγχου ομαλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την των διακένων επιμέρους & την ποσοστών διακένων

,    ,       έκπτωση των διακένωνς & την αν διακένωνά ομάδα εργασιών διακένων στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων υποβολής & την προσφοράς & την με επιμέρους & την
 , ’   . 2    95  . 4412/2016.ποσοστά έκπτωση των διακένωνς & την κατ εφαρμογή τη των διακένωνς & την παρ α του άρθρου του ν διακένων 14

)ε   ,         Στη των διακένων συν διακένωνέχεια οι προσφέρον διακένωντες & την παράγουν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- το υποσύστη των διακένωνμα τα η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά αρχεία
[« »        εκτυπώσεις & την των διακένων Δικαιολογη των διακένωντικών διακένων Συμμετοχής & την και τη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικής & την Προσφοράς & την

    P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)].     τους & την σε μορφή αρχείου Τα αρχεία αυτά γίν διακένωνον διακένωνται
,   ,     ,   αποδεκτά εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων φέρουν διακένων τουλάχιστον διακένων προη των διακένωνγμέν διακένωνη των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπογραφή η των διακένων οποία

  υποστη των διακένωνρίζεται από σύμπλεγμα Δαδιάς-  ( )  αν διακένωναγν διακένωνωρισμέν διακένωνο εγκεκριμέν διακένωνο   πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- και επισυν διακένωνάπτον διακένωνται
  ( )   .      στους & την αν διακένωντίστοιχους & την υπο φακέλους & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την Κατά τη των διακένων συστη των διακένωνμική υποβολή τη των διακένωνς & την

     προσφοράς & την το υποσύστη των διακένωνμα πραγματοποιεί αυτοματοποιη των διακένωνμέν διακένωνους & την ελέγχους & την
         επιβεβαίωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την προσφοράς & την σε σχέση των διακένων με τα παραχθέν διακένωντα η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά

 (     )    αρχεία Δικαιολογη των διακένωντικά Συμμετοχής & την και Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά και εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων οι έλεγχοι
       .  ,  αυτοί αποβούν διακένων επιτυχείς & την η των διακένων προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστη των διακένωνμα Διαφορετικά η των διακένων

         προσφορά δεν διακένων υποβάλλεται και το υποσύστη των διακένωνμα εν διακένωνη των διακένωνμερών διακένωνει τους & την προσφέρον διακένωντες & την με
        , σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μήν διακένωνυμα σφάλματος & την στη των διακένων διεπαφή του χρήστη των διακένων των διακένων προσφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων προκειμέν διακένωνου

       .οι τελευταίοι ν διακένωνα προβούν διακένων στις & την σχετικές & την εν διακένωνέργειες & την διό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρθωση των διακένωνς & την

)στ             Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων οι οικον διακένωνομικοί ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ροι δεν διακένων έχουν διακένων αποτυπωθεί στο σύν διακένωνολό σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την στις & την ειδικές & την
   ,     η των διακένωνλεκτρον διακένωνικές & την φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρμες & την του υποσυστήματος & την οι προσφέρον διακένωντες & την επισυν διακένωνάπτουν διακένων τα σχετικά

 ,    ,   .η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά αρχεία σύμφων διακένωνα με τα αν διακένωνωτέρω στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων ε 15

)ζ         ,  Από σύμπλεγμα Δαδιάς- το υποσύστη των διακένωνμα εκδίδεται η των διακένωνλεκτρον διακένωνική από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων υποβολής & την προσφοράς & την η των διακένων οποία
       .αποστέλλεται στον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα με μήν διακένωνυμα η των διακένωνλεκτρον διακένωνικού ταχυδρομείου

        /  Στις & την περιπτώσεις & την που με τη των διακένωνν διακένων προσφορά υποβάλλον διακένωνται δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια ή και ιδιωτικά
,            ,  έγγραφα είτε έχουν διακένων παραχθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων ίδιο τον διακένων προσφέρον διακένωντα είτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- τρίτους & την αυτά
 ,   ,     .     4.2.γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά αν διακένωνά περίπτωση των διακένων σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ β του άρθρου τη των διακένωνς & την

9





παρούσας & την16 

)η          ,  Έως & την τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμέρα και ώρα αποσφράγιση των διακένωνς & την των διακένων προσφορών διακένων προσκομίζον διακένωνται με ευθύν διακένωνη των διακένων
  ,    ,       του οικον διακένωνομικού φορέα στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή και σε κλειστό σύμπλεγμα Δαδιάς-

,           φάκελο στον διακένων οποίο αν διακένωναγράφεται ο αποστολέας & την και ως & την παραλήπτη των διακένωνς & την η των διακένων Επιτροπή
   ,     Διαγων διακένωνισμού του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την διαγων διακένωνισμού τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων στοιχεία τη των διακένωνς & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την προσφοράς & την

,    «  »  «  »,του ήτοι των διακένων υποφακέλων διακένων Δικαιολογη των διακένωντικά Συμμετοχής & την και Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά
         τα οποία απαιτείται ν διακένωνα προσκομισθούν διακένων σε πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπα ή ακριβή αν διακένωντίγραφα17.

      :Τέτοια στοιχεία και δικαιολογη των διακένωντικά εν διακένωνδεικτικά είν διακένωναι

i)      ,      η των διακένων πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπη των διακένων εγγυη των διακένωντική επιστολή συμμετοχής & την πλη των διακένωνν διακένων των διακένων περιπτώσεων διακένων που αυτή
 ,      ,  εκδίδεται η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά άλλως & την η των διακένων προσφορά απορρίπτεται ως & την απαράδεκτη των διακένων σύμφων διακένωνα με

     4.1. )  ,τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο γ τη των διακένωνς & την παρούσας & την

ii)          11  .  2   .  2690/1999,αυτά που δεν διακένων υπάγον διακένωνται στις & την διατάξεις & την του άρθρου παρ του ν διακένων
(       εν διακένωνδεικτικά συμβολαιογραφικές & την έν διακένωνορκες & την βεβαιώσεις & την ή λοιπά συμβολαιογραφικά

),έγγραφα

iii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν διακένων έχουν διακένων επικυρωθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- δικη των διακένωνγό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο ή δεν διακένων φέρουν διακένων
         .  2   11  .θεώρη των διακένωνση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- υπη των διακένωνρεσίες & την και φορείς & την τη των διακένωνς & την περίπτωση των διακένωνς & την α τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων

2690/1999          ,  ή δεν διακένων συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων ακρίβειά τους & την καθώς & την και

iv)           αλλοδαπά δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έν διακένωντυπα έγγραφα που φέρουν διακένων τη των διακένωνν διακένων επιση των διακένωνμείωση των διακένων τη των διακένωνς & την Χάγη των διακένωνς & την
(Apostille),         .ή προξεν διακένωνική θεώρη των διακένωνση των διακένων και δεν διακένων έχουν διακένων επικυρωθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- δικη των διακένωνγό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο

            Σε περίπτωση των διακένων μη των διακένων υποβολής & την εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα ως & την άν διακένωνω στοιχεία και
     ,     δικαιολογη των διακένωντικά που υποβάλλον διακένωνται σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή πλη των διακένωνν διακένων τη των διακένωνς & την πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την

,          συμμετοχής & την δύν διακένωναται ν διακένωνα συμπλη των διακένωνρών διακένωνον διακένωνται και ν διακένωνα υποβάλλον διακένωνται σύμφων διακένωνα με το άρθρο
102  . 4412/2016.του ν διακένων

3.6  Από σύμπλεγμασυρση προσφοράς & την
        , Ο ΕΡΓΟι προσφέρον διακένωντες & την δύν διακένωναν διακένωνται ν διακένωνα ζη των διακένωντήσουν διακένων τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-συρση των διακένων υποβλη των διακένωνθείσας & την προσφοράς & την πριν διακένων

     ,     τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την των διακένων προσφορών διακένων με έγγραφο αίτη των διακένωνμα τους & την προς & την
  ,      τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή σε μορφή η των διακένωνλεκτρον διακένωνικού αρχείου P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)18

  που υποβάλλεται  σύμφων διακένωνα   . με τις & την περ ii)  iv)  ή τη των διακένωνς & την .    4.2.  ,παρ β του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την 19

   « »   .  μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία του υποσυστήματος & την Πιστοποιη των διακένωνμέν διακένωνος & την
   ,       ,χρήστη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την χωρίς & την ν διακένωνα απαιτείται από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την τελευταίας & την

         προβαίν διακένωνει στη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρριψη των διακένων τη των διακένωνς & την σχετικής & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την προσφοράς & την στο υποσύστη των διακένωνμα πριν διακένων
     . ,   τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την Κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την

           δύν διακένωναται ν διακένωνα υποβάλει εκ ν διακένωνέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος & την έως & την τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική
   .η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την των διακένων προσφορών διακένων

 4:  Άρθρο Διαδικασία   ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή ς & την αποσφράγισης & την  και αξιο  λό σύμπλεγμαγησης & την των
/  /προσφορών Κατακύρωση   /  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύναψη σύμβασης & την Προδικαστικές & την

/   προσφυγές & την Προσωρινή διαδικασία για την επιλογή δικαστική διαδικασία για την επιλογή προστασία

4.1  / /  Ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή Αποσφράγιση Αξιολό σύμπλεγμαγηση Έγκριση πρακτικού

)α       ,    Μετά τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την προσφορών διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζεται στο άρθρο
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18  ,      τη των διακένωνς & την παρούσας & την και πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική αποσφράγιση των διακένων,  πιστοποιη των διακένωνμέν διακένωνος & την χρήστη των διακένωνς & την
        τη των διακένωνς & την Αν διακένωναθέτουσας & την Αρχής & την μεταβιβάζει τη των διακένωνν διακένων αρμοδιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα διαχείριση των διακένωνς & την του η των διακένωνλεκτρον διακένωνικού

      .διαγων διακένωνισμού σε πιστοποιη των διακένωνμέν διακένωνο χρήστη των διακένων τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την Διαγων διακένωνισμού

)β           Η αν διακένωναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον διακένων Πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-εδρο τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την Διαγων διακένωνισμού τους & την
      ,   κλειστούς & την φακέλους & την με τις & την πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπες & την εγγυήσεις & την συμμετοχής & την που έχουν διακένων

,           προσκομιστεί πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και ώρα αποσφράγιση των διακένωνς & την των διακένων προσφορών διακένων που
, ,   18  .ορίζεται ομοίως & την στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την

  Η Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού20,           18,κατά τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο
      «προβαίν διακένωνει σε η των διακένωνλεκτρον διακένωνική αποσφράγιση των διακένων του υποφακέλου Δικαιολογη των διακένωντικά

»     “  ”,     Συμμετοχής & την και του υποφακέλου Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά χωρίς & την ν διακένωνα παρέχει στους & την
       προσφέρον διακένωντες & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένων στα υποβλη των διακένωνθέν διακένωντα δικαιολογη των διακένωντικά συμμετοχής & την ή στις & την

  .υποβλη των διακένωνθείσες & την οικον διακένωνομικές & την προσφορές & την

)γ      ,       Μετά τη των διακένωνν διακένων ως & την άν διακένωνω αποσφράγιση των διακένων και πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων οποιασδήποτε από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την
       ,    ,σχετικά με τη των διακένωνν διακένων αξιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένων των διακένων προσφορών διακένων τη των διακένωνς & την παρούσας & την η των διακένων Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού

   προβαίν διακένωνει στις & την ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθες & την εν διακένωνέργειες & την21:

(i)      «   »,  αν διακένωναρτά στον διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χώρο Συν διακένωνη των διακένωνμμέν διακένωνα Ηλεκτρον διακένωνικού Διαγων διακένωνισμού τον διακένων
  ,σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κατάλογο προσφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων       ,  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την παράγεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- το υποσύστη των διακένωνμα με

    , δικαίωμα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένωνς & την μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνον διακένων στους & την προσφέρον διακένωντες & την

ii)         ελέγχει εάν διακένων προσκομίστη των διακένωνκαν διακένων οι απαιτούμεν διακένωνες & την πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπες & την εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την
    .  3.5 .     3  .  συμμετοχής & την σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ περ β του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την  Η προσφορά
         οικον διακένωνομικού φορέα που παρέλειψε είτε ν διακένωνα προσκομίσει τη των διακένωνν διακένων απαιτούμεν διακένωνη των διακένων πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπη των διακένων

 ,      ,  εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την σε περίπτωση των διακένων υποβολής & την έγχαρτη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την συμμετοχής & την είτε ν διακένωνα
        υποβάλει τη των διακένωνν διακένων απαιτούμεν διακένωνη των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την έκδοση των διακένωνς & την στον διακένων οικείο η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

( )-        ,υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- φάκελο μέχρι τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την των διακένων προσφορών διακένων
  ,       ,   απορρίπτεται ως & την απαράδεκτη των διακένων μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- γν διακένωνώμη των διακένων τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την Διαγων διακένωνισμού η των διακένων οποία

 ,        συν διακένωντάσσει πρακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- στο οποίο περιλαμβάν διακένωνον διακένωνται τα αποτελέσματα του αν διακένωνωτέρω
         ,  ελέγχου και υποβάλλει στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή το σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αρχείο ως & την

“ ”,    “ ”  ,   εσωτερικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργίας & την επικοιν διακένωνων διακένωνία του υποσυστήματος & την προς & την έγκριση των διακένων για
     ,    . 1   72 τη των διακένων λήψη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρριψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου του

. 4412/2016.ν διακένων  
           Μετά τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την έγκριση των διακένωνς & την του αν διακένωνωτέρω πρακτικού για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρριψη των διακένων

 ,          τη των διακένωνς & την προσφοράς & την η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή κοιν διακένωνοποιεί τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την τους & την
.προσφέρον διακένωντες & την

          Η από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρριψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την εκδίδεται πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων οποιασδήποτε
         άλλη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την σχετικά με τη των διακένωνν διακένων αξιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένων των διακένων προσφορών διακένων τη των διακένωνς & την παρούσας & την

.διαδικασίας & την 22 

iii)        ,   Στη των διακένων συν διακένωνέχεια διαβιβάζει τον διακένων σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κατάλογο προσφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων κατά σειρά
,       ,    μειοδοσίας & την στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή και στους & την προσφέρον διακένωντες & την προκειμέν διακένωνου ν διακένωνα λάβουν διακένων

      «   »,γν διακένωνώση των διακένων και αν διακένωναρτά στον διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χώρο Συν διακένωνη των διακένωνμμέν διακένωνα Ηλεκτρον διακένωνικού Διαγων διακένωνισμού
   ,      .τον διακένων ως & την άν διακένωνω κατάλογο με δικαίωμα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένωνς & την μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο στους & την προσφέρον διακένωντες & την

)δ  ,  Ακολούθως & την η των διακένων   ,    ,   Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού προβαίν διακένωνει κατά σειρά μειοδοσίας & την σε έλεγχο
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     τη των διακένωνς & την ολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γραφη των διακένωνς & την και αριθμη των διακένωντικής & την αν διακένωναγραφής & την    /του εν διακένωνιαίου ποσοστού έκπτωση των διακένωνς & την  των διακένων
        ,   επιμέρους & την ποσοστών διακένων έκπτωση των διακένωνς & την και τη των διακένωνς & την ομαλής & την μεταξύ τους & την σχέση των διακένωνς & την βάσει τη των διακένωνς & την
   ,    . παραγωγής & την σχετικού ψη των διακένωνφιακού αρχείου μέσα από σύμπλεγμα Δαδιάς- το υποσύστη των διακένωνμα

     ,     Για τη των διακένωνν διακένων εφαρμογή του ελέγχου ομαλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την χρη των διακένωνσιμοποιείται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων Επιτροπή
     ( ),       95Διαγων διακένωνισμού η των διακένων μέση των διακένων έκπτωση των διακένων προσφοράς & την Εμ σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στα άρθρα

 98  . 4412/2016 και του ν διακένων

)ε     ,      ,Όλες & την οι οικον διακένωνομικές & την προσφορές & την μετά τις & την τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων αν διακένωναγκαίες & την διορθώσεις & την
,    ,    . καταχωρίζον διακένωνται κατά τη των διακένων σειρά μειοδοσίας & την στο πρακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την επιτροπής & την

)στ   ,   ,   ,   Στη των διακένων συν διακένωνέχεια η των διακένων Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού τη των διακένωνν διακένων ίδια η των διακένωνμέρα ελέγχει τα δικαιολογη των διακένωντικά
   24.2  ,     , συμμετοχής & την του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την κατά τη των διακένων σειρά τη των διακένωνς & την μειοδοσίας & την αρχίζον διακένωντας & την

   .           από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων πρώτο μειοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων Αν διακένων η των διακένων ολοκλήρωση των διακένων του ελέγχου αυτού δεν διακένων είν διακένωναι δυν διακένωνατή τη των διακένωνν διακένων ίδια
,      ,     (10)μέρα λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω του μεγάλου αριθμού των διακένων προσφορών διακένων ελέγχον διακένωνται τουλάχιστον διακένων οι δέκα

   .        πρώτες & την κατά σειρά μειοδοσίας & την Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτή η των διακένων διαδικασία συν διακένωνεχίζεται τις & την
  επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την23.

)ζ    ,      ,   Η Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού παράλλη των διακένωνλα με τις & την ως & την άν διακένωνω εν διακένωνέργειες & την επικοιν διακένωνων διακένωνεί με τους & την
      ,   εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τες & την που αν διακένωναγράφον διακένωνται στις & την υποβλη των διακένωνθείσες & την εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την προκειμέν διακένωνου ν διακένωνα

   .διαπιστώσει τη των διακένωνν διακένων εγκυρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντά τους & την 24    Αν διακένων διαπιστωθεί πλαστό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα εγγυη των διακένωντικής & την
,       ,   επιστολής & την ο υποψήφιος & την αποκλείεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- υποβάλλεται μη των διακένωνν διακένωνυτήρια

   . αν διακένωναφορά στον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο εισαγγελέα

)η         Η περιγραφό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την
    ,         .Διαγων διακένωνισμού ή σε παράρτη των διακένωνμά του που υπογράφεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένωνΠρό σύμπλεγμα Δαδιάς-εδρο και τα μέλη των διακένων τη των διακένωνς & την

   ,     Ως & την ασυν διακένωνήθιστα χαμη των διακένωνλές & την προσφορές & την τεκμαίρον διακένωνται οικον διακένωνομικές & την προσφορές & την που
     (10)     εμφαν διακένωνίζουν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-κλιση των διακένων μεγαλύτερη των διακένων των διακένων δέκα ποσοστιαίων διακένων μον διακένωνάδων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων μέσο

         . ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο του συν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-λου των διακένων εκπτώσεων διακένων των διακένων παραδεκτών διακένων προσφορών διακένων που υποβλήθη των διακένωνκαν διακένων

           Ηαν διακένωναθέτουσα αρχή δύν διακένωναται ν διακένωνα κρίν διακένωνει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι συν διακένωνιστούν διακένων ασυν διακένωνήθιστα χαμη των διακένωνλές & την προσφορές & την
           .και προσφορές & την με μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερη των διακένων ή καθό σύμπλεγμα Δαδιάς-λου από σύμπλεγμα Δαδιάς-κλιση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- το ως & την άν διακένωνω ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ριο 25

  ,        Στις & την παραπάν διακένωνω περιπτώσεις & την η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή απαιτεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την οικον διακένωνομικούς & την
            , φορείς & την ν διακένωνα εξη των διακένωνγήσουν διακένων τη των διακένωνν διακένων τιμή ή το κό σύμπλεγμα Δαδιάς-στος & την που προτείν διακένωνουν διακένων στη των διακένωνν διακένων προσφορά τους & την εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την

   (20)       αποκλειστικής & την προθεσμίας & την είκοσι η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την σχετικής & την
,        « »  πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την η των διακένων οποία αποστέλλεται μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργίας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία του

. υποσυστήματος & την

         Αν διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την δεν διακένων αν διακένωνταποκριθεί στη των διακένων σχετική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την
        ,    αρχής & την εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τη των διακένωνς & την άν διακένωνω προθεσμίας & την και δεν διακένων υποβάλλει εξη των διακένωνγήσεις & την η των διακένων προσφορά του

           απορρίπτεται ως & την μη των διακένων καν διακένωνον διακένωνική και καταπίπτει υπέρ τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων εγγυη των διακένωντική
 .       ,   επιστολή συμμετοχής & την Αν διακένων οι εξη των διακένωνγήσεις & την δεν διακένων γίν διακένωνουν διακένων αποδεκτές & την η των διακένων προσφορά

,       .απορρίπτεται ωστό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο δεν διακένων καταπίπτει η των διακένων εγγυη των διακένωντική επιστολή συμμετοχής & την

     ,    ,  ,Ο ΕΡΓΟι παρεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την εξη των διακένωνγήσεις & την του οικον διακένωνομικού φορέα οι οποίες & την υποβάλλον διακένωνται ομοίως & την
   « »,       μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργίας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία ιδίως & την ως & την προς & την τον διακένων προσδιορισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομικών διακένων

,          ,  μεγεθών διακένων με τις & την οποίες & την ο προσφέρων διακένων διαμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρφωσε τη των διακένωνν διακένων προσφορά του αποτελούν διακένων
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          δεσμευτικές & την συμφων διακένωνίες & την και τμήμα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την που δεν διακένων μπορούν διακένων ν διακένωνα
 ’      .μεταβλη των διακένωνθούν διακένων καθ ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λη των διακένων τη των διακένων διάρκεια εκτέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την

         88  89  .Κατά τα λοιπά εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζον διακένωνται τα αν διακένωναλυτικά αν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στα άρθρα και του ν διακένων
4412/2016

          Η Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού ολοκλη των διακένωνρών διακένωνει τη των διακένων σύν διακένωνταξη των διακένων του σχετικού πρακτικού με το
  ,         αποτέλεσμα τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την με το οποίο ειση των διακένωνγείται τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάθεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την στον διακένων

 (     ),       μειοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων ή τη των διακένων ματαίωση των διακένων τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την και υποβάλλει στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή το
  ,  “ ”,  ,σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αρχείο ως & την εσωτερικό σύμπλεγμα Δαδιάς- προς & την έγκριση των διακένων   μεταβιβάζον διακένωντας & την παράλλη των διακένωνλα

        ξαν διακένωνά τη των διακένωνν διακένων αρμοδιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα διαχείριση των διακένωνς & την του η των διακένωνλεκτρον διακένωνικού διαγων διακένωνισμού στον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο
    . πιστοποιη των διακένωνμέν διακένωνο χρήστη των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την

        ,   Η αποδοχή ή από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρριψη των διακένων των διακένων εξη των διακένωνγήσεων διακένων των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων γν διακένωνώμη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την
 Επιτροπής & την Διαγων διακένωνισμού26,        ,η των διακένων οποία περιλαμβάν διακένωνεται στο ως & την άν διακένωνω πρακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

      ( ).     εν διακένωνσωματών διακένωνεται στη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την περίπτωση των διακένωνς & την θ Για τη των διακένωνν διακένων εξέταση των διακένων των διακένων
         , εξη των διακένωνγήσεων διακένων δύν διακένωναται ν διακένωνα συγκροτούν διακένωνται και έκτακτες & την επιτροπές & την ή ομάδες & την εργασίας & την κατά

   . 3   221 . 4412/2016.τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου ν διακένων

)θ   ,         Στη των διακένων συν διακένωνέχεια η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή κοιν διακένωνοποιεί τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων έγκριση των διακένωνς & την του πρακτικού
   ,    ,    ,σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την τους & την προσφέρον διακένωντες & την εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- εκείν διακένωνους & την οποίοι αποκλείστη των διακένωνκαν διακένων οριστικά

        ,  λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω μη των διακένων υποβολής & την ή προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την συμμετοχής & την σύμφων διακένωνα με
  ( )     4.1     τη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων γ τη των διακένωνς & την παρούσας & την παραγράφου και παρέχει πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένων στα

        υποβλη των διακένωνθέν διακένωντα δικαιολογη των διακένωντικά συμμετοχής & την και στις & την οικον διακένωνομικές & την προσφορές & την των διακένων λοιπών διακένων
.        ,   προσφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων Κατά τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την αυτής & την χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα

   4.3  .οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παράγραφο τη των διακένωνς & την παρούση των διακένωνς & την

)ι  ,  ,  ,          Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται τέλος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι σε περίπτωση των διακένων που οι προσφορές & την έχουν διακένων τη των διακένωνν διακένων ίδια ακριβώς & την
 ( ),       ( )    τιμή ισό σύμπλεγμα Δαδιάς-τιμες & την η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή επιλέγει τον διακένων προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνάδοχο με κλήρωση των διακένων

       .   μεταξύ των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων που υπέβαλαν διακένων ισό σύμπλεγμα Δαδιάς-τιμες & την προσφορές & την Η κλήρωση των διακένων
         γίν διακένωνεται εν διακένωνώπιον διακένων τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την Διαγων διακένωνισμού και παρουσία των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων

    ,         που υπέβαλαν διακένων τις & την ισό σύμπλεγμα Δαδιάς-τιμες & την προσφορές & την σε η των διακένωνμέρα και ώρα που θα τους & την γν διακένωνωστοποιη των διακένωνθεί
   “ ”  .μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την επικοιν διακένωνων διακένωνία του υποσυστήματος & την

      , ,   Τα αποτελέσματα τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω κλήρωση των διακένωνς & την εν διακένωνσωματών διακένωνον διακένωνται ομοίως & την στη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την
  ( ).προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένωνς & την περίπτωση των διακένωνς & την θ

4.2    Πρό σύμπλεγμασκληση υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την δικαιολογητικών  /προσωρινού αναδό σύμπλεγμαχου
/Κατακύρωση     Πρό σύμπλεγμασκληση για υπογραφή διαδικασία για την επιλογή σύμβασης & την

)α       ,     ,  Μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αξιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένων των διακένων προσφορών διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή προσκαλεί στο
         πλαίσιο τη των διακένωνς & την παρούσας & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την διαδικασίας & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και μέσω τη των διακένωνς & την

  « »,       λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την Επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την τον διακένων προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνάδοχο ν διακένωνα υποβάλει εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την
  (10)   προθεσμίας & την δέκα η των διακένωνμερών διακένων 27      από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την σχετικής & την έγγραφη των διακένωνς & την
  ειδοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων  ,   23  ,  τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την αποδεικτικά μέσα

(   )     .δικαιολογη των διακένωντικά προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου και τα αποδεικτικά έγγραφα ν διακένωνομιμοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την 28

     ,     , ,Ο ΕΡΓΟ προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένωνάδοχος & την δύν διακένωναται ν διακένωνα υποβάλει εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω προθεσμίας & την αίτη των διακένωνμα
   ,   ,    προς & την τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή για παράτασή τη των διακένωνς & την συν διακένωνοδευό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο από σύμπλεγμα Δαδιάς- αποδεικτικά έγγραφα
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     .   περί αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την χορήγη των διακένωνση των διακένωνς & την δικαιολογη των διακένωντικών διακένων προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων
        ,    αυτή η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή παρατείν διακένωνει τη των διακένωνν διακένων προθεσμία υποβολής & την αυτών διακένων για ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο

         . απαιτη των διακένωνθεί για τη των διακένων χορήγη των διακένωνσή τους & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διες & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιες & την αρχές & την

)β          Τα δικαιολογη των διακένωντικά του προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου υποβάλλον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
 ,     « »  φορέα η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την Επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα

,            ,αρχή δεν διακένων απαιτείται ν διακένωνα προσκομισθούν διακένων και σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή και γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά
 ,  ,      : αν διακένωνά περίπτωση των διακένων εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων υποβάλλον διακένωνται σύμφων διακένωνα με τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στις & την διατάξεις & την

i)    13, 14  28  . 4727/2020    είτε των διακένων άρθρων διακένων και του ν διακένων περί η των διακένωνλεκτρον διακένωνικών διακένων δη των διακένωνμοσίων διακένων εγγράφων διακένων
     ,  ,     που φέρουν διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπογραφή ή σφραγίδα και εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται για αλλοδαπά

  ,    e-Apostille δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά έγγραφα εάν διακένων φέρουν διακένων επιση των διακένωνμείωση των διακένων

ii)    15  27είτε των διακένων άρθρων διακένων και 29  . 4727/2020    του ν διακένων περί η των διακένωνλεκτρον διακένωνικών διακένων ιδιωτικών διακένων εγγράφων διακένων
     που φέρουν διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπογραφή ή σφραγίδα

iii)    11  .  2690/1999,       είτε του άρθρου του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ισχύει περί βεβαίωση των διακένωνς & την του γν διακένωνη των διακένωνσίου τη των διακένωνς & την
-   υπογραφής & την επικύρωση των διακένωνς & την των διακένων αν διακένωντιγράφων διακένων

iv)    .  2    37είτε τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου 30  .  4412/2016,    του ν διακένων περί χρήση των διακένωνς & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικών διακένων
     ,υπογραφών διακένων σε η των διακένωνλεκτρον διακένωνικές & την διαδικασίες & την δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων

 
v)   . 13   80  .4412/2016,    είτε τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων περί συν διακένωνυποβολής & την υπεύθυν διακένωνη των διακένωνς & την δήλωση των διακένωνς & την

     στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων απλής & την φωτοτυπίας & την ιδιωτικών διακένων εγγράφων διακένων31. 

           Επιπλέον διακένων δεν διακένων προσκομίζον διακένωνται σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή τα ΦΕΚ και εν διακένωνη των διακένωνμερωτικά και τεχν διακένωνικά
   ,    ,     ,  φυλλάδια και άλλα έν διακένωντυπα εταιρικά ή μη των διακένων με ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τεχν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- περιεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο δη των διακένωνλαδή

    ,   ,    έν διακένωντυπα με αμιγώς & την τεχν διακένωνικά χαρακτη των διακένωνριστικά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αριθμούς & την αποδό σύμπλεγμα Δαδιάς-σεις & την σε διεθν διακένωνείς & την
,    .μον διακένωνάδες & την μαθη των διακένωνματικούς & την τύπους & την και σχέδια

          Τα ως & την άν διακένωνω στοιχεία και δικαιολογη των διακένωντικά καταχωρίζον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων σε μορφή
    η των διακένωνλεκτρον διακένωνικών διακένων αρχείων διακένων με μορφό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπο P), εκείνα ταDF.

.1)β          Εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τη των διακένωνς & την προθεσμίας & την υποβολής & την των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων κατακύρωση των διακένωνς & την και το
         αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο έως & την τη των διακένωνν διακένων τρίτη των διακένων εργάσιμη των διακένων η των διακένωνμέρα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία

  ,      , η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την υποβολής & την τους & την προσκομίζον διακένωνται με ευθύν διακένωνη των διακένων του οικον διακένωνομικού φορέα στη των διακένωνν διακένων
 ,       ,    αν διακένωναθέτουσα αρχή σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή και σε κλειστό σύμπλεγμα Δαδιάς- φάκελο στον διακένων οποίο αν διακένωναγράφεται ο
,         ,  αποστολέας & την τα στοιχεία του διαγων διακένωνισμού και ως & την παραλήπτη των διακένωνς & την η των διακένων Επιτροπή τα στοιχεία

 ,          (και δικαιολογη των διακένωντικά τα οποία απαιτείται ν διακένωνα προσκομισθούν διακένων σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή ως & την
   ).πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπα ή ακριβή αν διακένωντίγραφα 32

      :Τέτοια στοιχεία και δικαιολογη των διακένωντικά εν διακένωνδεικτικά είν διακένωναι

i)         11 . 2  . 2690/1999, αυτά που δεν διακένων υπάγον διακένωνται στις & την διατάξεις & την του άρθρου παρ του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την
,  ισχύει (      εν διακένωνδεικτικά συμβολαιογραφικές & την έν διακένωνορκες & την βεβαιώσεις & την ή λοιπά

 ) συμβολαιογραφικά έγγραφα

ii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν διακένων έχουν διακένων επικυρωθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- δικη των διακένωνγό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο ή δεν διακένων φέρουν διακένων
         .  2   11  .θεώρη των διακένωνση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- υπη των διακένωνρεσίες & την και φορείς & την τη των διακένωνς & την περίπτωση των διακένωνς & την α τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων
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2690/1999          ,   ή δεν διακένων συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων ακρίβειά τους & την καθώς & την και

iii)           (τα έν διακένωντυπα έγγραφα που φέρουν διακένων τη των διακένων Σφραγίδα τη των διακένωνς & την Χάγη των διακένωνς & την Apostille)   ή προξεν διακένωνική
      .θεώρη των διακένωνση των διακένων και δεν διακένων είν διακένωναι επικυρωμέν διακένωνα από σύμπλεγμα Δαδιάς- δικη των διακένωνγό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο

         Ση των διακένωνμειών διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι στα αλλοδαπά δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έγγραφα και δικαιολογη των διακένωντικά εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται η των διακένων
    5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188),  Συν διακένωνθήκη των διακένων τη των διακένωνς & την Χάγη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την που κυρώθη των διακένωνκε με το ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων

         ,  συν διακένωντάσσον διακένωνται σε κράτη των διακένων που έχουν διακένων προσχωρήσει στη των διακένωνν διακένων ως & την άν διακένωνω Συν διακένωνθήκη των διακένων άλλως & την φέρουν διακένων
 .       (  Apostille  προξεν διακένωνική θεώρη των διακένωνση των διακένων Απαλλάσσον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων απαίτη των διακένωνση των διακένων επικύρωση των διακένωνς & την με ή
 )         Προξεν διακένωνική Θεώρη των διακένωνση των διακένων αλλοδαπά δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έγγραφα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων καλύπτον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- διμερείς & την ή
       (  «  πολυμερείς & την συμφων διακένωνίες & την που έχει συν διακένωνάψει η των διακένων Ελλάδα εν διακένωνδεικτικά Σύμβαση των διακένων ν διακένωνομικής & την

     –  05.03.1984»  (  .1548/1985,συν διακένωνεργασίας & την μεταξύ Ελλάδας & την και Κύπρου κυρωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την ν διακένων
«           –Σύμβαση των διακένων περί απαλλαγής & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων επικύρωση των διακένων ορισμέν διακένωνων διακένων πράξεων διακένων και εγγράφων διακένων
15.09.1977»  (  .  4231/2014)).      κυρωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την ν διακένων Επίση των διακένωνς & την απαλλάσσον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων απαίτη των διακένωνση των διακένων

          επικύρωση των διακένωνς & την ή παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-μοιας & την διατύπωση των διακένωνς & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έγγραφα που εκδίδον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την αρχές & την
     .   2016/1191     κράτους & την μέλους & την που υπάγον διακένωνται στον διακένων Καν διακένων ΕΕ για τη των διακένωνν διακένων απλούστευση των διακένων των διακένων

        ,  ,απαιτήσεων διακένων για τη των διακένωνν διακένων υποβολή ορισμέν διακένωνων διακένων δη των διακένωνμοσίων διακένων εγγράφων διακένων στη των διακένωνν διακένων ΕΕ ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την
,     ,           εν διακένωνδεικτικά το λευκό σύμπλεγμα Δαδιάς- ποιν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μη των διακένωντρώο υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα σχετικά με το γεγον διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-

            δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έγγραφα εκδίδον διακένωνται για πολίτη των διακένων τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την αρχές & την του κράτους & την μέλους & την
  . ,     τη των διακένωνς & την ιθαγέν διακένωνειάς & την του Επίση των διακένωνς & την γίν διακένωνον διακένωνται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκριν διακένωνή φωτοαν διακένωντίγραφα

           ,εγγράφων διακένων που έχουν διακένων εκδοθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- αλλοδαπές & την αρχές & την και έχουν διακένων επικυρωθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- δικη των διακένωνγό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο
     .  2  .     11   .  2690/1999σύμφων διακένωνα με τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παρ περ β του άρθρου του ν διακένων

“   ”,         1Κώδικας & την Διοικη των διακένωντικής & την Διαδικασίας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αν διακένωντικαταστάθη των διακένωνκε ως & την άν διακένωνω με το άρθρο
.2  .4250/2014.παρ του ν διακένων

)γ             Αν διακένων δεν διακένων υποβλη των διακένωνθούν διακένων τα παραπάν διακένωνω δικαιολογη των διακένωντικά ή υπάρχουν διακένων ελλείψεις & την σε αυτά που
o      ,   ,    υπ βλήθη των διακένωνκαν διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά ή σε έν διακένωντυπη των διακένων μορφή εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων απαιτείται σύμφων διακένωνα με τα

          αν διακένωνωτέρω η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή καλεί τον διακένων προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνάδοχο ν διακένωνα προσκομίσει τα
          ελλείπον διακένωντα δικαιολογη των διακένωντικά ή ν διακένωνα συμπλη των διακένωνρώσει τα ήδη των διακένων υποβλη των διακένωνθέν διακένωντα ή ν διακένωνα παράσχει

,      102 . 4412/2016,    (10)διευκριν διακένωνίσεις & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια του άρθρου ν διακένων εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την προθεσμίας & την δέκα
        .    η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την σχετικής & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων Αν διακένων ο προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την

           αν διακένωνάδοχος & την υποβάλλει αίτη των διακένωνμα προς & την τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή για παράταση των διακένων τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω
,           προθεσμίας & την το οποίο συν διακένωνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα οποία ν διακένωνα

       ,   αποδεικν διακένωνύεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι έχει αιτη των διακένωνθεί τη των διακένων χορήγη των διακένωνση των διακένων των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή
          παρατείν διακένωνει τη των διακένωνν διακένων προθεσμία υποβολής & την των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων για ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο απαιτη των διακένωνθεί για

      τη των διακένων χορήγη των διακένωνση των διακένων των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διες & την  .δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιες & την αρχές & την
           Το παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται αν διακένωναλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γως & την και στις & την περιπτώσεις & την που η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων

        ζη των διακένωντήσει τη των διακένωνν διακένων προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων κατά τη των διακένων διαδικασία αξιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων
      ,  ’     προσφορών διακένων και πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- το στάδιο κατακύρωση των διακένωνς & την κατ εφαρμογή τη των διακένωνς & την διάταξη των διακένωνς & την του

 79   5    .άρθρου παράγραφος & την εδάφιο α΄ όλη τη διάρκεια της ν διακένων  4412/2016,      τη των διακένωνρουμέν διακένωνων διακένων των διακένων αρχών διακένων τη των διακένωνς & την ίση των διακένωνς & την
   .μεταχείριση των διακένωνς & την και τη των διακένωνς & την διαφάν διακένωνειας & την 33

)δ  ,      ,  :Αν διακένων κατά τον διακένων έλεγχο των διακένων υποβλη των διακένωνθέν διακένωντων διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων διαπιστωθεί ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι
i)            ( ),τα στοιχεία που δη των διακένωνλώθη των διακένωνκαν διακένων με το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ

          είν διακένωναι εκ προθέσεως & την απατη των διακένωνλά ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι έχουν διακένων υποβλη των διακένωνθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία34 ή
ii)          αν διακένων δεν διακένων υποβλη των διακένωνθούν διακένων στο προκαθορισμέν διακένωνο χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα τα απαιτούμεν διακένωνα

  ,   , πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπα ή αν διακένωντίγραφα των διακένων παραπάν διακένωνω δικαιολογη των διακένωντικών διακένων ή
iii)          ,  αν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα δικαιολογη των διακένωντικά που προσκομίσθη των διακένωνκαν διακένων ν διακένωνομίμως & την και εμπροθέσμως & την δεν διακένων
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           21, 22αποδεικν διακένωνύον διακένωνται οι ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ροι και οι προϋποθέσεις & την συμμετοχής & την σύμφων διακένωνα με τα άρθρα
 23  , και τη των διακένωνς & την παρούσας & την 35 

     ,    απορρίπτεται η των διακένων προσφορά του προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου καταπίπτει υπέρ τη των διακένωνς & την
          αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την του και η των διακένων κατακύρωση των διακένων γίν διακένωνεται στον διακένων
         προσφέρον διακένωντα που υπέβαλε τη των διακένωνν διακένων αμέσως & την επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων πλέον διακένων συμφέρουσα από σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομική

    ,    .άποψη των διακένων προσφορά βάσει τη των διακένωνς & την τιμής & την τη των διακένωνρουμέν διακένωνη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αν διακένωνωτέρω διαδικασίας & την

         Σε περίπτωση των διακένων έγκαιρη των διακένωνς & την και προσήκουσας & την εν διακένωνη των διακένωνμέρωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την για
           μεταβολές & την στις & την προϋποθέσεις & την τις & την οποίες & την ο προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένωνάδοχος & την είχε δη των διακένωνλώσει με το
    ( )        Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι πλη των διακένωνροί και οι οποίες & την επήλθαν διακένων ή για

         (  ),  τις & την οποίες & την έλαβε γν διακένωνώση των διακένων μέχρι τη των διακένων σύν διακένωναψη των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την οψιγεν διακένωνείς & την μεταβολές & την δεν διακένων
      ,      15καταπίπτει υπέρ τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων προσκομισθείσα σύμφων διακένωνα με το άρθρο

 ,  .τη των διακένωνς & την παρούσας & την εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την 36

          ,   Αν διακένων καν διακένωνέν διακένωνας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την δεν διακένων υπέβαλε αλη των διακένωνθή ή ακριβή δήλωση των διακένων ή αν διακένων καν διακένωνέν διακένωνας & την
          από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την δεν διακένων προσκομίζει έν διακένωνα ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα απαιτούμεν διακένωνα

  ,         :έγγραφα και δικαιολογη των διακένωντικά ή αν διακένων καν διακένωνέν διακένωνας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την δεν διακένων αποδείξει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι
)            22.   )α δεν διακένων βρίσκεται σε μια από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την καταστάσεις & την που αν διακένωναφέρον διακένωνται στο άρθρο Α και β

       22.   22. ,    πλη των διακένωνροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής & την των διακένων άρθρων διακένων Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν έως & την Ε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτά έχουν διακένων
   ,      .καθοριστεί στη των διακένωνν διακένων παρούσα η των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ματαιών διακένωνεται

          Η διαδικασία ελέγχου των διακένων ως & την άν διακένωνω δικαιολογη των διακένωντικών διακένων ολοκλη των διακένωνρών διακένωνεται με τη των διακένων σύν διακένωνταξη των διακένων
    ,      πρακτικού από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού στο οποίο αν διακένωναγράφεται η των διακένων τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων

       ( )   ( )  συμπλήρωση των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων κατά τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στις & την παραγράφους & την α και γ του
 .παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την άρθρου 37  ,   ,  Η Επιτροπή στη των διακένων συν διακένωνέχεια  ,   το κοιν διακένωνοποιεί μέσω τη των διακένωνς & την

«   « »,      λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την Επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την στο αποφαιν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ργαν διακένωνο τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την
           αρχής & την για τη των διακένων λήψη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την είτε κατακύρωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την είτε ματαίωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την

,  .διαδικασίας & την αν διακένωνά περίπτωση των διακένων

        Τα αποτελέσματα του ελέγχου των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων του προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου
       105 . 4412/2016,επικυρών διακένωνον διακένωνται με τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων κατακύρωση των διακένωνς & την του άρθρου ν διακένων 38   ήτοι με τη των διακένωνν διακένων

   ,      από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων του προη των διακένωνγούμεν διακένωνου εδαφίου στη των διακένωνν διακένων οποία αν διακένωναφέρον διακένωνται υποχρεωτικά οι
      ,      360 προθεσμίες & την για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναστολή τη των διακένωνς & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με τα άρθρα έως & την

372   .του ιδίου ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου 39 

      ,     Η αν διακένωναθέτουσα αρχή κοιν διακένωνοποιεί τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων κατακύρωση των διακένωνς & την μαζί με αν διακένωντίγραφο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων
          των διακένων πρακτικών διακένων τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την ελέγχου και αξιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων προσφορών διακένων σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την
        ,   τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την που έλαβαν διακένων μέρος & την στη των διακένων διαδικασία αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την

         .οριστικώς & την αποκλεισθέν διακένωντες & την και ιδίως & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σους & την αποκλείστη των διακένωνκαν διακένων οριστικά δυν διακένωνάμει τη των διακένωνς & την παρ
1   72  .  4412/2016    .  του άρθρου του ν διακένων και τη των διακένωνς & την αν διακένωντίστοιχη των διακένωνς & την περ γ   4.1 τη των διακένωνς & την παραγράφου τη των διακένωνς & την

,παρούσας & την 40     « »,    μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την Επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την και επιπλέον διακένων αν διακένωναρτά τα
      «  δικαιολογη των διακένωντικά του προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου στον διακένων χώρο Συν διακένωνη των διακένωνμμέν διακένωνα Ηλεκτρον διακένωνικού

».Διαγων διακένωνισμού

)ε      ,     Η από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων κατακύρωση των διακένωνς & την καθίσταται οριστική εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων συν διακένωντρέξουν διακένων οι ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθες & την
:προϋποθέσεις & την 41
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i.                 ,    ,η των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων κατακύρωση των διακένωνς & την έχει κοιν διακένωνοποιη των διακένωνθεί σύμφων διακένωνα με τα αν διακένωνωτέρω

ii.                    παρέλθει άπρακτη των διακένων η των διακένων προθεσμία άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την ή σε
 ,       περίπτωση των διακένων άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την παρέλθει άπρακτη των διακένων η των διακένων προθεσμία άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την
          αν διακένωναστολής & την κατά τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την ΑΕΠΠ και σε περίπτωση των διακένων άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την
     ,     , αν διακένωναστολής & την κατά τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την ΑΕΠΠ εκδοθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων επί τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την με

     ,    τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων τη των διακένωνς & την χορήγη των διακένωνση των διακένωνς & την προσωριν διακένωνής & την διαταγής & την σύμφων διακένωνα με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σα ορίζον διακένωνται
    . 4   372  .στο τελευταίο εδάφιο τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων  4412/2016,

iii.                     έχει ολοκλη των διακένωνρωθεί επιτυχώς & την ο προσυμβατικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την έλεγχος & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- το Ελεγκτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
,      324   327   .  4700/2020,  Συν διακένωνέδριο σύμφων διακένωνα με τα άρθρα έως & την του ν διακένων εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων

απαιτείται42, και

iv.                  ,    ο προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένωνάδοχος & την έχει υποβάλλει έπειτα από σύμπλεγμα Δαδιάς- σχετική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
 ,      “ ”  αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την Επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την του

υποσυστήματος & την,  ,      υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων που υπογράφεται σύμφων διακένωνα με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σα ορίζον διακένωνται
  79   . 4412/2016,    ,    στο άρθρο Α του ν διακένων στη των διακένωνν διακένων οποία δη των διακένωνλών διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων έχουν διακένων επέλθει στο

   ,       104  πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπό σύμπλεγμα Δαδιάς- του οψιγεν διακένωνείς & την μεταβολές & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια του άρθρου του ίδιου
,      ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου και μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνον διακένων στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων    του προσυμβατικού ελέγχου ή  τη των διακένωνς & την άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την

     .προδικαστικής & την προσφυγής & την κατά τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την κατακύρωση των διακένωνς & την

          Η υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων ελέγχεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή και μν διακένωνη των διακένωνμον διακένωνεύεται στο
.     ,      συμφων διακένωνη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων δη των διακένωνλωθούν διακένων οψιγεν διακένωνείς & την μεταβολές & την η των διακένων δήλωση των διακένων ελέγχεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

 ,        .Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού η των διακένων οποία ειση των διακένωνγείται προς & την το αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο αποφαιν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ργαν διακένωνο

      ,    Μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων οριστικοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την κατακύρωση των διακένωνς & την η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή
  ,      “ ”  προσκαλεί τον διακένων αν διακένωνάδοχο μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την Επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την του

,        ,   υποσυστήματος & την ν διακένωνα προσέλθει για τη των διακένωνν διακένων υπογραφή του συμφων διακένωνη των διακένωντικού θέτον διακένωντάς & την του
  (15)        προθεσμία δεκαπέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων σχετικής & την έγγραφη των διακένωνς & την ειδικής & την

,πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την 43       προσκομίζον διακένωντας & την και τη των διακένωνν διακένων απαιτούμεν διακένωνη των διακένων εγγυη των διακένωντική επιστολή καλής & την
.           εκτέλεση των διακένωνς & την Η σύμβαση των διακένων θεωρείται συν διακένωναφθείσα με τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω ειδικής & την

.πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την 44

           Πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υπογραφή του συμφων διακένωνη των διακένωντικού υποβάλλεται η των διακένων υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων τη των διακένωνς & την κοιν διακένωνής & την
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την των διακένων Υπουργών διακένων Αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την και Επικρατείας & την Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν ».

        ,    Εάν διακένων ο αν διακένωνάδοχος & την δεν διακένων προσέλθει ν διακένωνα υπογράψει το συμφων διακένωνη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μέσα στη των διακένωνν διακένων προθεσμία
    ,που ορίζεται στη των διακένωνν διακένων ειδική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κλη των διακένωνση των διακένων       και με τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων αν διακένωντικειμεν διακένωνικών διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων

 ,   ,       αν διακένωνωτέρας & την βίας & την κη των διακένωνρύσσεται έκπτωτος & την καταπίπτει υπέρ τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων
   εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την του και       4.2 ακολουθείται η των διακένων διαδικασία του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την άρθρου για

          τον διακένων προσφέρον διακένωντα που υπέβαλε τη των διακένωνν διακένων αμέσως & την επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων πλέον διακένων συμφέρουσα από σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομική
   άποψη των διακένων προσφορά βάσει τιμής & την45.        Αν διακένων καν διακένωνέν διακένωνας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την δεν διακένων προσέλθει για

   ,      ,τη των διακένωνν διακένων υπογραφή του συμφων διακένωνη των διακένωντικού η των διακένων διαδικασία αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ματαιών διακένωνεται
       1   106  . 4412/2016.σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων β τη των διακένωνς & την παραγράφου του άρθρου του ν διακένων

   ,    ,    ,  Η αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτήν διακένων ν διακένωνα αν διακένωναζη των διακένωντήσει αποζη των διακένωνμίωση των διακένων πέρα
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    ,     197  198 .από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων καταπίπτουσα εγγυη των διακένωντική επιστολή ιδίως & την δυν διακένωνάμει των διακένων άρθρων διακένων και ΑΚ  46

            ,Εάν διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή δεν διακένων απευθύν διακένωνει στον διακένων αν διακένωνάδοχο τη των διακένωνν διακένων ως & την άν διακένωνω ειδική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένων
    (60)      εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την χρον διακένωνικού διαστήματος & την εξήν διακένωντα η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων οριστικοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την

 ,         από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την κατακύρωση των διακένωνς & την και με τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων τη των διακένωνς & την ύπαρξη των διακένωνς & την επιτακτικού λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γου
      ,   δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιου συμφέρον διακένωντος & την ή αν διακένωντικειμεν διακένωνικών διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αν διακένωνωτέρας & την βίας & την ο αν διακένωνάδοχος & την δικαιούται

      ,      ν διακένωνα απέχει από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υπογραφή του συμφων διακένωνη των διακένωντικού χωρίς & την ν διακένωνα εκπέσει η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων
 ,          197συμμετοχής & την του καθώς & την και ν διακένωνα αν διακένωναζη των διακένωντήσει αποζη των διακένωνμίωση των διακένων ιδίως & την δυν διακένωνάμει των διακένων άρθρων διακένων

 198 .και ΑΚ 47

4.3       Προδικαστικές & την Προσφυγές & την ενώπιον της & την Αρχή διαδικασία για την επιλογή ς & την Εξέτασης & την Προδικαστικών
/   Προσφυγών Προσωρινή διαδικασία για την επιλογή δικαστική διαδικασία για την επιλογή προστασία

Α.  ,           Κάθε εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνος & την ο οποίος & την έχει ή είχε συμφέρον διακένων ν διακένωνα του αν διακένωνατεθεί η των διακένων συγκεκριμέν διακένωνη των διακένων
            δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια σύμβαση των διακένων και έχει υποστεί ή εν διακένωνδέχεται ν διακένωνα υποστεί ζη των διακένωνμία από σύμπλεγμα Δαδιάς- εκτελεστή πράξη των διακένων

          ή παράλειψη των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την κατά παράβαση των διακένων τη των διακένωνς & την ευρωπαϊκής & την εν διακένωνωσιακής & την ή
      ,    εσωτερικής & την ν διακένωνομοθεσίας & την στον διακένων τομέα των διακένων δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων έχει δικαίωμα ν διακένωνα

      ( ),    προσφύγει στη των διακένωνν διακένων Αρχή Εξέταση των διακένωνς & την Προδικαστικών διακένων Προσφυγών διακένων ΑΕΠΠ σύμφων διακένωνα με τα
    345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017, ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στα άρθρα επ Ν και επ ΠΔ στρεφό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνος & την

  ,        ,με προδικαστική προσφυγή κατά πράξη των διακένωνς & την ή παράλειψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την
         προσδιορίζον διακένωντας & την ειδικώς & την τις & την ν διακένωνομικές & την και πραγματικές & την αιτιάσεις & την που δικαιολογούν διακένων το

 αίτη των διακένωνμά του48.

       ,     Σε περίπτωση των διακένων προσφυγής & την κατά πράξη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων προθεσμία για τη των διακένωνν διακένων
    :άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την είν διακένωναι

( )α   (10)         δέκα η των διακένωνμέρες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την πράξη των διακένωνς & την στον διακένων
          εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα αν διακένων η των διακένων πράξη των διακένων κοιν διακένωνοποιήθη των διακένωνκε με η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά μέσα ή
  τη των διακένωνλεομοιοτυπία ή

( )β   (15)         δεκαπέν διακένωντε η των διακένωνμέρες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την πράξη των διακένωνς & την σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων
    ,  αν διακένων χρη των διακένωνσιμοποιήθη των διακένωνκαν διακένων άλλα μέσα επικοιν διακένωνων διακένωνίας & την άλλως & την

( )γ   (10)    ,   ,    δέκα η των διακένωνμέρες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων πραγματική ή τεκμαιρό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων γν διακένωνώση των διακένων τη των διακένωνς & την πράξη των διακένωνς & την που
      .  βλάπτει τα συμφέρον διακένωντα του εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνου οικον διακένωνομικού φορέα   Ειδικά για τη των διακένωνν διακένων

   ,        άσκη των διακένωνση των διακένων προσφυγής & την κατά προκήρυξη των διακένωνς & την η των διακένων πλήρη των διακένωνς & την γν διακένωνώση των διακένων αυτής & την τεκμαίρεται μετά τη των διακένωνν διακένων
  (15)      .πάροδο δεκαπέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων δη των διακένωνμοσίευση των διακένων στο ΚΗΜΔΗΣ

       ,    Σε περίπτωση των διακένων παράλειψη των διακένωνς & την που αποδίδεται στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή η των διακένων προθεσμία για τη των διακένωνν διακένων
      (15)    άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την είν διακένωναι δεκαπέν διακένωντε η των διακένωνμέρες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων επομέν διακένωνη των διακένων

    τη των διακένωνς & την συν διακένωντέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την παράλειψη των διακένωνς & την49.

  ,       Η προδικαστική προσφυγή συν διακένωντάσσεται υποχρεωτικά με τη των διακένων χρήση των διακένων του τυποποιη των διακένωνμέν διακένωνου
     .  /  39/2017    εν διακένωντύπου του Παραρτήματος & την Ι του π δ τος & την και κατατίθεται η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά στη των διακένωνν διακένων

       η των διακένωνλεκτρον διακένωνική περιοχή του συγκεκριμέν διακένωνου διαγων διακένωνισμού μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την
« »       ,   Επικοιν διακένωνων διακένωνία του υποσυστήματος & την προς & την τη των διακένωνν διακένων Αν διακένωναθέτουσα Αρχή επιλέγον διακένωντας & την τη των διακένωνν διακένων

 «  »    15 έν διακένωνδειξη των διακένων Προδικαστική Προσφυγή σύμφων διακένωνα με άρθρο τη των διακένωνς & την  -ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια
Έργα. 
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          Ο ΕΡΓΟι προθεσμίες & την ως & την προς & την τη των διακένωνν διακένων υποβολή των διακένων προδικαστικών διακένων προσφυγών διακένων και των διακένων
         παρεμβάσεων διακένων αρχίζουν διακένων τη των διακένωνν διακένων επομέν διακένωνη των διακένων τη των διακένωνς & την η των διακένωνμέρας & την τη των διακένωνς & την προαν διακένωναφερθείσας & την κατά περίπτωση των διακένων
            κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την ή γν διακένωνώση των διακένωνς & την και λήγουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων περάσει ολό σύμπλεγμα Δαδιάς-κλη των διακένωνρη των διακένων η των διακένων τελευταία η των διακένωνμέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν διακένων αυτή είν διακένωναι εξαιρετέα ή Σάββατο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων περάσει ολό σύμπλεγμα Δαδιάς-κλη των διακένωνρη των διακένων η των διακένων επομέν διακένωνη των διακένων
    23:59:59εργάσιμη των διακένων η των διακένωνμέρα και ώρα 50

         Για το παραδεκτό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την κατατίθεται παράβολο
      ,     από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων προσφεύγον διακένωντα υπέρ του Ελλη των διακένωνν διακένωνικού Δη των διακένωνμοσίου σύμφων διακένωνα με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σα ορίζον διακένωνται στο

 363 .άρθρο Ν  4412/201651.        :  )Η επιστροφή του παραβό σύμπλεγμα Δαδιάς-λου στον διακένων προσφεύγον διακένωντα γίν διακένωνεται α
        ,  )    σε περίπτωση των διακένων ολικής & την ή μερικής & την αποδοχής & την τη των διακένωνς & την προσφυγής & την του β ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα

          αρχή αν διακένωνακαλεί τη των διακένωνν διακένων προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων πράξη των διακένων ή προβαίν διακένωνει στη των διακένωνν διακένων οφειλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων εν διακένωνέργεια πριν διακένων
         ,  )   από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την ΑΕΠΠ επί τη των διακένωνς & την προσφυγής & την γ σε περίπτωση των διακένων

          (10)   παραίτη των διακένωνση των διακένωνς & την του προσφεύγον διακένωντα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προσφυγή του έως & την και δέκα η των διακένωνμέρες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
  . κατάθεση των διακένων τη των διακένωνς & την προσφυγής & την

            Η προθεσμία για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την και η των διακένων άσκη των διακένωνσή τη των διακένωνς & την κωλύουν διακένων
      ,      τη των διακένων σύν διακένωναψη των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την επί ποιν διακένωνή ακυρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την η των διακένων οποία διαπιστών διακένωνεται με από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την

     ,    ΑΕΠΠ μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- άσκη των διακένωνση των διακένων προδικαστικής & την προσφυγής & την σύμφων διακένωνα με το  368άρθρο   .του Ν
4412/2016  20 . . 39/2017. ,     και ΠΔ Όμως & την μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνη των διακένων η των διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την   προδικαστικής & την προσφυγής & την δεν διακένων

     ,     κωλύει τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-οδο τη των διακένωνς & την διαγων διακένωνιστικής & την διαδικασίας & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων χορήγη των διακένωνση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-
        366 .  1-2 .  4412/2016το Κλιμάκιο προσωριν διακένωνής & την προστασίας & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ Ν

 15 . 1-4 . . 39/2017και παρ ΠΔ 52. 

       ,   Η προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων παράγραφος & την δεν διακένων εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που κατά τη των διακένων διαδικασία
   ,    (1) σύν διακένωναψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την παρούσας & την σύμβαση των διακένωνς & την υποβλη των διακένωνθεί μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο μία προσφορά53.

 ,     ,       Μετά τη των διακένωνν διακένων κατά τα ως & την άν διακένωνω η των διακένωνλεκτρον διακένωνική κατάθεση των διακένων τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την η των διακένων
 ,    « »:αν διακένωναθέτουσα αρχή μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργίας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία

 
)α             Κοιν διακένωνοποιεί τη των διακένωνν διακένων προσφυγή το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο έως & την τη των διακένωνν διακένων επομέν διακένωνη των διακένων εργάσιμη των διακένων η των διακένωνμέρα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

     ,        κατάθεσή τη των διακένωνς & την σε κάθε εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο τρίτο ο οποίος & την μπορεί ν διακένωνα θίγεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
  ,    ,     362αποδοχή τη των διακένωνς & την προσφυγής & την προκειμέν διακένωνου ν διακένωνα ασκήσει το προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα άρθρα

.  3   7  . .  39/2017,        παρ και ΠΔ δικαίωμα παρέμβασής & την του στη των διακένων διαδικασία εξέταση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την
,        , προσφυγής & την για τη των διακένων διατήρη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την πράξη των διακένωνς & την προσκομίζον διακένωντας & την

        .ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη των διακένων διάθεσή του

)β    ,      (15)     Διαβιβάζει στη των διακένωνν διακένων ΑΕΠΠ το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την δεκαπέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμέρα
,      ,     κατάθεση των διακένωνς & την τον διακένων πλήρη των διακένων φάκελο τη των διακένωνς & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένωνς & την τα αποδεικτικά κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την στους & την

          . εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνους & την τρίτους & την αλλά και τη των διακένωνν διακένων Έκθεση των διακένων Από σύμπλεγμα Δαδιάς-ψεών διακένων τη των διακένωνς & την επί τη των διακένωνς & την προσφυγής & την Στη των διακένωνν διακένων
          Έκθεση των διακένων Από σύμπλεγμα Δαδιάς-ψεων διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα παραθέσει αρχική ή συμπλη των διακένωνρωματική

         αιτιολογία για τη των διακένωνν διακένων υποστήριξη των διακένων τη των διακένωνς & την προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την με τη των διακένωνν διακένων προδικαστική προσφυγή
.πράξη των διακένωνς & την

)γ         ,      Κοιν διακένωνοποιεί σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα τα μέρη των διακένων τη των διακένωνν διακένων έκθεση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-ψεων διακένων τις & την Παρεμβάσεις & την και τα σχετικά
    ,       έγγραφα που τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων τη των διακένων συν διακένωνοδεύουν διακένων μέσω του η των διακένωνλεκτρον διακένωνικού τό σύμπλεγμα Δαδιάς-που του διαγων διακένωνισμού το
         .αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο έως & την τη των διακένωνν διακένων επομέν διακένωνη των διακένων εργάσιμη των διακένων η των διακένωνμέρα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κατάθεσή τους & την
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)δ           Συμπλη των διακένωνρωματικά υπομν διακένωνήματα κατατίθεν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- οποιοδήποτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα μέρη των διακένων μέσω τη των διακένωνς & την
  ,      (5)    πλατφό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρμας & την του ΕΣΗΔΗΣ το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την πέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων

    των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-ψεων διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την54.

          Η άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την αποτελεί προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων των διακένων
          έν διακένωνδικων διακένων βοη των διακένωνθη των διακένωνμάτων διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την αν διακένωναστολής & την και τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την ακύρωση των διακένωνς & την του άρθρου

372  .  4412/2016         Ν κατά των διακένων εκτελεστών διακένων πράξεων διακένων ή παραλείψεων διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την
αρχής & την55.

.Β’        ,    Όποιος & την έχει έν διακένωνν διακένωνομο συμφέρον διακένων μπορεί ν διακένωνα ζη των διακένωντήσει εφαρμοζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων αν διακένωναλογικά των διακένων
  . . 18/1989,         διατάξεων διακένων του π δ τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναστολή τη των διακένωνς & την εκτέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την ΑΕΠΠ και

       ,   τη των διακένωνν διακένων ακύρωσή τη των διακένωνς & την εν διακένωνώπιον διακένων του αρμοδίου διοικη των διακένωντικού δικαστη των διακένωνρίου το οποίο
 .        αποφαίν διακένωνεται αμετακλήτως & την Δικαίωμα άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων ίδιων διακένων εν διακένωνδίκων διακένων βοη των διακένωνθη των διακένωνμάτων διακένων έχει

           .   και η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή αν διακένων η των διακένων ΑΕΠΠ κάν διακένωνει δεκτή τη των διακένωνν διακένων προδικαστική προσφυγή Με τα
          έν διακένωνδικα βοη των διακένωνθήματα τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την αν διακένωναστολής & την και τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την ακύρωση των διακένωνς & την λογίζον διακένωνται ως & την

           συμπροσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την με τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την ΑΕΠΠ και ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την οι συν διακένωναφείς & την προς & την τη των διακένωνν διακένων
       ,   αν διακένωνωτέρω από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων πράξεις & την ή παραλείψεις & την τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχουν διακένων

           εκδοθεί ή συν διακένωντελεστεί αν διακένωντιστοίχως & την έως & την τη των διακένων συζήτη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την αν διακένωναστολής & την ή τη των διακένωνν διακένων
    πρώτη των διακένων συζήτη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την ακύρωση των διακένωνς & την56. 

           Η άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την αν διακένωναστολής & την δεν διακένων εξαρτάται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
 .         αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την ακύρωση των διακένωνς & την Η αίτη των διακένωνση των διακένων αν διακένωναστολής & την κατατίθεται στο ως & την άν διακένωνω ακυρωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

     (10)       δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων ή τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων γν διακένωνώση των διακένων
          τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την επί τη των διακένωνς & την προδικαστικής & την προσφυγής & την και συζη των διακένωντείται το αργό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την

 (30)     .  τριάν διακένωντα η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κατάθεσή τη των διακένωνς & την      Η άσκη των διακένωνση των διακένων αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την αν διακένωναστολής & την κωλύει τη των διακένων
  ,          σύν διακένωναψη των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την εάν διακένων με τη των διακένωνν διακένων προσωριν διακένωνή διαταγή ο αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διος & την δικαστής & την

 .  αποφαν διακένωνθεί διαφορετικά       Για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αιτήσεως & την αν διακένωναστολής & την κατατίθεται
,  παράβολο        372 . 4 . -   .σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο παρ εδ γ΄ όλη τη διάρκεια της ζ΄ όλη τη διάρκεια της του Ν

4412/2016.           Με τη των διακένωνν διακένων κατάθεση των διακένων τη των διακένωνς & την αιτήσεως & την αν διακένωναστολής & την η των διακένων προθεσμία άσκη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την
          . αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την ακύρωση των διακένωνς & την διακό σύμπλεγμα Δαδιάς-πτεται και αρχίζει από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων επίδοση των διακένων τη των διακένωνς & την σχετικής & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟ

          διάδικος & την που πέτυχε υπέρ αυτού τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναστολή τη των διακένωνς & την εκτέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προσβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την
,       (10)      πράξη των διακένωνς & την οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων επίδοση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την

,     ,      αυτής & την ν διακένωνα ασκήσει τη των διακένωνν διακένων αίτη των διακένωνση των διακένων ακύρωση των διακένωνς & την διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως & την η των διακένων ισχύς & την τη των διακένωνς & την
. αν διακένωναστολής & την

.Γ        : Διαφορές & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων συγκεκριμέν διακένωνο διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- που αν διακένωνακύπτουν διακένων
)α        από σύμπλεγμα Δαδιάς- πράξεις & την τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την οι    ,  οποίες & την κοιν διακένωνοποιούν διακένωνται στον διακένων θιγό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο ή των διακένων

      , οποίων διακένων προκύπτει εκ μέρους & την του πλήρη των διακένωνς & την γν διακένωνώση των διακένων   1.9.2021, μετά την
)β        , από σύμπλεγμα Δαδιάς- παραλείψεις & την που συν διακένωντελούν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- μέρους & την τη των διακένωνς & την   1.9.2021,μετά την  

         372 .  4412/2016,εκδικάζον διακένωνται με τις & την ν διακένωνέες & την ειδικές & την δικον διακένωνομικές & την διατάξεις & την του άρθρου Ν
     138 . 4782/2021ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αν διακένωντικαταστάθη των διακένωνκε με το άρθρο Ν 57,    :σύμφων διακένωνα με τις & την οποίες & την

           Με το ίδιο δικό σύμπλεγμα Δαδιάς-γραφο δύν διακένωναται δικον διακένωνομικά ν διακένωνα ασκη των διακένωνθεί αίτη των διακένωνση των διακένων αν διακένωναστολής & την εκτέλεση των διακένωνς & την και
    .ακύρωση των διακένωνς & την των διακένων αποφάσεων διακένων τη των διακένωνς & την ΑΕΠΠ

            Η προθεσμία για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων και η των διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την εν διακένωνώπιον διακένων του αρμοδίου
 ,    ,         δικαστη των διακένωνρίου κωλύουν διακένων εκ του ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου τη των διακένων σύν διακένωναψη των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την μέχρι τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων τη των διακένωνς & την

  ,        οριστικής & την δικαστικής & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την εάν διακένων με προσωριν διακένωνή διαταγή το δικαστήριο αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-
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 . ,          αποφαν διακένωνθεί διαφορετικά Επίση των διακένωνς & την η των διακένων προθεσμία για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων και η των διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την
          (15)κωλύουν διακένων τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-οδο τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την για χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα δεκαπέν διακένωντε

     ,        η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αίτη των διακένωνση των διακένωνς & την εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την εάν διακένων με προσωριν διακένωνή διαταγή το δικαστήριο
  αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- αποφαν διακένωνθεί διαφορετικά58. 

 5:         –  Άρθρο Έγγραφα της & την σύμβασης & την κατά το στάδιο της & την εκτέλεσης & την Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ειρά
ισχύος & την

    Σχετικά με τη των διακένωνν διακένων υπογραφή  του συμφων διακένωνη των διακένωντικού,    ισχύουν διακένων τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στις & την .  παρ 4,
5, 7, 8 του  105 άρθρου  καθώς & την  και   στο άρθρο 135  . 4412/201του ν διακένων 6.

             Τα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την με βάση των διακένων τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είν διακένωναι τα
 .        αν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα παρακάτω Σε περίπτωση των διακένων ασυμφων διακένωνίας & την των διακένων περιεχομέν διακένωνων διακένων σε αυτά

,      ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων η των διακένων σειρά ισχύος & την καθορίζεται ως & την κατωτέρω: 

1.  Το συμφων διακένωνη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-,     συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνων διακένων των διακένων παρασχεθεισών διακένων εξη των διακένωνγήσεων διακένων
  ,     88  89  . 4412/2016, του οικον διακένωνομικού φορέα σύμφων διακένωνα με τα άρθρα και του ν διακένων ιδίως & την

          ως & την προς & την τον διακένων προσδιορισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομικών διακένων μεγεθών διακένων με τις & την οποίες & την ο αν διακένωνάδοχος & την
   ,διαμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρφωσε τη των διακένωνν διακένων προσφορά του

2.   .Η παρούσα Διακήρυξη των διακένων
3.   .Η Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά
4.    Το Τιμολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γιο Δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την
5.     ( . . .).Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων διακένων Ε Σ Υ
6.     ( . . )     Η Τεχν διακένωνική Συγγραφή Υποχρεώσεων διακένων Τ Σ Υ με τις & την Τεχν διακένωνικές & την Προδιαγραφές & την

  και τα
 , Παραρτήματα τους & την

7.    ( . .). Η Τεχν διακένωνική Περιγραφή Τ Π
8.   .Ο ΕΡΓΟ Προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την Δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την
9.     . Ο ΕΡΓΟι εγκεκριμέν διακένωνες & την μελέτες & την του έργου
10.       .Το εγκεκριμέν διακένωνο Χρον διακένωνοδιάγραμμα κατασκευής & την του έργου

     ,   ,   Τα αν διακένωνωτέρω έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ισχύουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την διαμορφώθη των διακένωνκαν διακένων με τις & την
       συμπλη των διακένωνρωματικές & την πλη των διακένωνροφορίες & την και διευκριν διακένωνίσεις & την που παρασχέθη των διακένωνκαν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

     .αν διακένωναθέτουσα αρχή επί ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων των διακένων αν διακένωνωτέρω

 6:  Άρθρο Γλώσσα διαδικασίας & την

6.1.         Τα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την συν διακένωντάσσον διακένωνται υποχρεωτικά στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα
     ,    .   και προαιρετικά και σε άλλες & την γλώσσες & την συν διακένωνολικά ή μερικά Σε περίπτωση των διακένων

         ασυμφων διακένωνίας & την μεταξύ των διακένων τμη των διακένωνμάτων διακένων των διακένων εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την που έχουν διακένων
   ,     συν διακένωνταχθεί σε περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερες & την γλώσσες & την επικρατεί η των διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική έκδοση των διακένων59.  Τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων

     .προδικαστικές & την προσφυγές & την υποβάλλον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα

6.2.        ,    Ο ΕΡΓΟι προσφορές & την και τα περιλαμβαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα σε αυτές & την στοιχεία καθώς & την και τα
        αποδεικτικά έγγραφα συν διακένωντάσσον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα ή συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς-

     . επίση των διακένωνμη των διακένων μετάφρασή τους & την στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα

6.3.          Στα αλλοδαπά δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έγγραφα και δικαιολογη των διακένωντικά εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται η των διακένων Συν διακένωνθήκη των διακένων τη των διακένωνς & την
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( 188)Χάγη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την που κυρώθη των διακένωνκε με το ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της    σύμφων διακένωνα με τα

   4.2. )   οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο β τη των διακένωνς & την παρούσας & την.     Τα αλλοδαπά δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια και ιδιωτικά
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       έγγραφα συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- μετάφρασή τους & την στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα
         επικυρωμέν διακένωνη των διακένων είτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο κατά τις & την διατάξεις & την τη των διακένωνς & την εθν διακένωνικής & την

           ν διακένωνομοθεσίας & την είτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο κατά ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μο αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο τη των διακένωνς & την χώρας & την στη των διακένωνν διακένων οποία έχει
  συν διακένωνταχθεί το έγγραφο60       ,και γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα

,   4.2. )  . ομοίως & την στο άρθρο β τη των διακένωνς & την παρούσας & την

6.4.             -    –  Εν διακένωνη των διακένωνμερωτικά και τεχν διακένωνικά φυλλάδια και άλλα έν διακένωντυπα εταιρικά ή μη των διακένων με ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
 ,       ,  τεχν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- περιεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο δη των διακένωνλαδή έν διακένωντυπα με αμιγώς & την τεχν διακένωνικά χαρακτη των διακένωνριστικά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την

,    ,    , αριθμούς & την αποδό σύμπλεγμα Δαδιάς-σεις & την σε διεθν διακένωνείς & την μον διακένωνάδες & την μαθη των διακένωνματικούς & την τύπους & την και σχέδια που
           είν διακένωναι δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ν διακένωνα διαβαστούν διακένων σε κάθε γλώσσα και δεν διακένων είν διακένωναι απαραίτη των διακένωντη των διακένων η των διακένων

 ,μετάφρασή τους & την  61      ,   μπορούν διακένων ν διακένωνα υποβάλλον διακένωνται σε άλλη των διακένων γλώσσα χωρίς & την ν διακένωνα
    .συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- μετάφραση των διακένων στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική

6.5.      ,       Η επικοιν διακένωνων διακένωνία με τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή καθώς & την και μεταξύ αυτής & την και του
,      .αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου θα γίν διακένωνον διακένωνται υποχρεωτικά στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα

6.6         ,      :Κατά παρέκκλιση των διακένων γίν διακένωνεται δεκτή η των διακένων υποβολή των διακένων ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθων διακένων
               ………………
              (      ,   ενός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών των δικαιολογητικών

 ,     κατακύρωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμπεριλαμβανομένων όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξειδικεύονται από την
    ) αναθέτουσα αρχή στο παρόν σημείο

 ……………..   στη των διακένωνν διακένων γλώσσα (   ,  . .    συμπληρώστε τη γλώσσα π χ την αγγλική ή
       )ενδεχομένως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλη επίσημη γλώσσα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ένωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση   χωρίς & την ν διακένωνα

  ,        απαιτείται επικύρωσή τους & την στο μέτρο που τα αν διακένωνωτέρω έγγραφα είν διακένωναι
     ,  καταχωρισμέν διακένωνα σε επίση των διακένωνμους & την ιστό σύμπλεγμα Δαδιάς-τοπους & την φορέων διακένων πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την στους & την οποίους & την

  ,  ,     υπάρχει ελεύθερη των διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένων μέσω διαδικτύου και εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την
  ,         παραπέμπει σε αυτούς & την προκειμέν διακένωνου η των διακένων επαλήθευση των διακένων τη των διακένωνς & την ισχύος & την τους & την ν διακένωνα είν διακένωναι

    ευχερής & την για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή62. 

 7: Άρθρο  Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1     ,        Για τη των διακένων δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένων του έργου τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και τη των διακένωνν διακένων κατασκευή
,      ,  :του εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζον διακένωνται οι διατάξεις & την των διακένων παρακάτω ν διακένωνομοθετη των διακένωνμάτων διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ισχύουν διακένων

1.  .  4412/2016  «   ,    του ν Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(    201/24/   2014/25/ )» ( ’ 147),προσαρμογή στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ε και ΕΕ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

2.  .  4727/2020 ( ’  184) «   (   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική
   ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ και της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

  (      Ηλεκτρονικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Επικοινωνίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
( ) 2018/1972   ”,ΕΕ και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

3.  . 4700/2020 ( ’ 127) «       ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ενιαίο κείμενο Δικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το Ελεγκτικό Συνέδριο
      , ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο τροποποιήσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

      ,    στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για την
      » αποτελεσματική απονομή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δικαιοσύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

4.  του .  4640/2019(  190)  «      ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Διαμεσολάβηση σε αστικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υποθέσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
        Περαιτέρω εναρμόνιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ελληνικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 2008/52/         21Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 2008   ».Μαΐου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

5.  . 4624/2019 (  137) «     ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχή Προστασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
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    ( ) 2016/679   μέτρα εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κανονισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
    27και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την προστασία των φυσικών

       προσώπων έναντι της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επεξεργασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
      ( ) 2016/680  ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
     27Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016   »,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

6.  . 4622/2019 (  133/ /07.08.2019) «  : , του ν ΦΕΚ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Επιτελικό Κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οργάνωση λειτουργία
&    ,     &   διαφάνεια της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των κυβερνητικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κεντρικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 »,δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
7.  .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του

µ   µ      2014/55/   νο οθετικού πλαισίου ε τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
   µ   16   2014    Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την έκδοση
       ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»,διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
8.  . 4472/2017 ( 74)     118  119,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των άρθρων και
9.  .  4314/2014του ν  ( ’  265)  “ )  Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   ,      Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή

      2014−2020,  )αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Β)
   2012/17      Ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  13   2012  (  Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)    ,στο ελληνικό δίκαιο
  . 3419/2005 ( ’ 297)   ” τροποποίηση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και  . 3614/2007 ( ’του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

267)  « ,        Διαχείριση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  2007  -2013»,    .  προγραμματική περίοδο και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Διαχείριση

       έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
 2007 -2013»περίοδο  63

10.  .  4278/2014  ( 157)      59  «  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ειδικότερα το άρθρο Άρση περιορισμών
     »,συμμετοχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)     Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσιονομικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εποπτείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
(    2011/85/ )  –     ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ,  όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύει
12.  . 4129/2013 ( ’ 52) «        »,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του ΚώδικαΝόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
13.  .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Σύσταση ενιαίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νεξάρτητης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημοσίων

      …»,Συμβάσεων και Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
14.   4  5   20,   80-110,   1των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παραγράφου α

  176 . 3669/2008 ( ’ 116) «     του άρθρου ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κωδικοποίησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  » ( ),   .κατασκευής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων ΚΔΕ όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μεταβατικά ισχύουν

15.  .  3548/2007 ( ’  68)  «      του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
       »,στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

16.  .  3310/2005  “του ν         Μέτρα για τη διασφάλιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαφάνειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και την αποτροπή
      ” ( ' 30)καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ,

    .  3414/2005  ( '  279),     όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με το ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) για τη διασταύρωση των
       . . .,   . .  82/1996  (  66)στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ το π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

«        Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
          στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανάληψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

    »,      προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα η κοινή απόφαση των Υπουργών
   ’  .  20977/2007  (  ’  1673  )    Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Επικρατείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Β) σχετικά με τα

‘’        .3310/2005,  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   .3414/2005’’τροποποιήθηκε με το Ν ,       καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και η απόφαση του Υφυπουργού

   ’  .1108437/2565/ /2005  (  1590)Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Οικονομικών υπ αριθμ ΔΟΣ Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
“       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χωρών στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση λειτουργούν εξωχώριες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εταιρίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση”.
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17.  . 2859/2000 “      ( . . .)” ( ’ 248).του ν Κύρωση Κώδικα ΦόρουΠροστιθέμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ξίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΦΠΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
18.  . 2690/1999 ( ' 45) “    ∆  ∆   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

”διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
19.  .  2121/1993  ( '  25)  “του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και

 Πολιτιστικά Θέματα”.
20.  . . 71/2019 ( 112) «      του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Μητρώα συντελεστών παραγωγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων και

 , ,      ιδιωτικών έργων μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
 ( . .).υπηρεσιών ΜΗΤΕ

21.  . . 39/2017 ( ’ 64) «     του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξέτασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προδικαστικών προσφυγών
  . . . .»ενώπιων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΕΠΠ

22.  . . 80/2016 “     ” (  145 )του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάληψη υποχρεώσεων από τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάκτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 64

23.  . .  28/2015 ( ' 34) “       του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  ”,έγγραφα και στοιχεία

24.  ’  .  14900/4-2-2021       της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και
     (  466/8-2-2021)  «Επενδύσεων και Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Έγκριση

      » (  ).σχεδίου Δράσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράσινες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κατά περίπτωση
25.  ’  .  . . .  .  60967   2020  (B’  2425/18.06.2020)  «της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική

        .  4601/2019»Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν
( 44)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

26.  ’  .  . . .  .  60970  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εθνικού
       Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

27.   . /61034/  466/29-12-2017     της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθ ΔΝΣ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και
 « ,       Μεταφορών Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών

    ,    διαδικασιών σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
      ( . . . .)  . 8τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ

( )   221  .  4412/2016» (  4841),      η του άρθρου του ν Β) όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με την όμοια
  / .21137/  466/2-5-2018 (  1511).απόφαση ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΔΝΣ οικ ΦΝ Β)

28.          της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διαπιστωτικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και
   . .  11/ .627/18-5-2020   Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με α π Δ Οικ θέμα Μετεγκατάσταση

        του υποσυστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών
(  5465 - 4).Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΔΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). ΧΘΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική ΨΕ

29.   .  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ 166278/25-06-2021     ( '  2813)  «Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
        τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων

,         έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
         υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού

    ( . . . . .)  (  Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
-  ».ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα

30.   .  57654/2017    ( ’  1781)  «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) Ρύθμιση ειδικότερων
       θεμάτων λειτουργίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

  ( )     »,Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
31.   .  64233/08-06-2021της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ     ( ’  2453)Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β)  «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

        τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
         Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και διαδικασιών

      ( )».του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
32.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  .22/4193/2019 Δ      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

(  4607)Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις    (70)    ( ),Έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ
         , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΈργα καιΜελέτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

33.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  / .38107/  466/2017     ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών

24





  (καιΜεταφορών B  1956) «  «  »   ΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»,για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν

34.   .  / .35577/  466/2017    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών
  (B  1746) «     και Μεταφορών ΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για

  ».δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
35.     .  15/ /24298/28.07.2005  (  1105)    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ με αριθ Δ οικ Β)΄ 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με θέμα

«       Έκδοση Ενημερότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πτυχίου και Β)εβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
  ,     συμβάσεων δημοσίων έργων υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανωνύμων

    ».εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
 

7.2         Ο ΕΡΓΟι σε εκτέλεση των διακένων των διακένων αν διακένωνωτέρω διατάξεων διακένων εκδοθείσες & την καν διακένωνον διακένωνιστικές & την πράξεις & την65,
          καθώς & την και λοιπές & την διατάξεις & την που αν διακένωναφέρον διακένωνται ρη των διακένωντά ή απορρέουν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα

      οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στα συμβατικά τεύχη των διακένων τη των διακένωνς & την παρούσας & την     καθώς & την και το σύν διακένωνολο των διακένων
  ,  ,    διατάξεων διακένων του ασφαλιστικού εργατικού περιβαλλον διακένωντικού και φορολογικού

δικαίου     ( ,  . .,  . .)   και γεν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα κάθε διάταξη των διακένων Νό σύμπλεγμα Δαδιάς-μος & την ΠΔ ΥΑ και ερμη των διακένωνν διακένωνευτική
          εγκύκλιος & την που διέπει τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάθεση των διακένων και εκτέλεση των διακένων του έργου τη των διακένωνς & την παρούσας & την

,      .σύμβαση των διακένωνς & την έστω και αν διακένων δεν διακένων αν διακένωναφέρον διακένωνται ρη των διακένωντά

7.3         (Προσθή διαδικασία για την επιλογή κες & την και εν γένει προσαρμογές & την άρθρων της & την διακή διαδικασία για την επιλογή ρυξης & την πέραν
        των ό σύμπλεγμασων ή διαδικασία για την επιλογή δη προβλέπονται ρητώς & την στο κείμενο της & την πρό σύμπλεγματυπης & την

)       ,  διακή διαδικασία για την επιλογή ρυξης & την μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μό σύμπλεγμανο
         .εφό σύμπλεγμασον είναι από σύμπλεγμαλυτα συμβατές & την με την ισχύουσακάθεφορά νομοθεσία

 8:   , , , . . .-  Άρθρο Χρηματοδό σύμπλεγματηση τουΈργου Φό σύμπλεγμαροι Δασμοί κ λ π Πληρωμή διαδικασία για την επιλογή Αναδό σύμπλεγμαχου

8.1.     Το έργο χρη των διακένωνματοδοτείται από σύμπλεγμα Δαδιάς-    (  )  τη των διακένωνν διακένων Ευρωπαϊκή Έν διακένωνωση των διακένων Ταμείο Συν διακένωνοχής & την και
    . . .  ( .  . . .  2019 27510008)από σύμπλεγμα Δαδιάς- Εθν διακένωνικούς & την Πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την μέσω Π Δ Ε κωδ Π Δ Ε ΣΕ  και

   περιλαμβάν διακένωνεται στο Υποέργο 2  :  «   τη των διακένωνς & την Πράξη των διακένωνς & την Επιχορήγη των διακένωνση των διακένων του Φορέα
    - -   Διαχείριση των διακένωνς & την Εθν διακένωνικού Πάρκου Δάσους & την Δαδιάς & την Λευκίμη των διακένωνς & την Σουφλίου για δράσεις & την
  ,    »   διαχείριση των διακένωνς & την προστατευό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων περιοχών διακένων ειδών διακένων και οικοτό σύμπλεγμα Δαδιάς-πων διακένων με κωδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

/MIS  ( )  5033258,       πράξη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟΠΣ η των διακένων οποία έχει εν διακένωνταχθεί στο Επιχειρη των διακένωνσιακό σύμπλεγμα Δαδιάς-
 «  ,     Πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-γραμμα Υποδομές & την Μεταφορών διακένων Περιβάλλον διακένων και Αειφό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρος & την Αν διακένωνάπτυξη των διακένων

2014-2020»  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τροποποιήθη των διακένωνκε    .  .  /  με τη των διακένων με αρ πρωτ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
1910/23-02-2022 ( : ΑΔΑ Ψ 0 46 -Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Α ΜΤΛΡ ΑΝΦ)    από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την Ειδικής & την Γραμματείας & την

 Διαχείριση των διακένωνς & την Προγραμμάτω    ν διακένων ΕΤΠΑ και ΤΣ66

         Η θετική γν διακένωνώμη των διακένων προέγκριση των διακένωνς & την δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την Διαχειριστικής & την Αρχής & την ή η των διακένων
         .τεκμαιρό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων θετική γν διακένωνώμη των διακένων αποτελεί ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο για τη των διακένων χρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την πράξη των διακένωνς & την

 Το έργο   υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στις & την κρατήσεις & την67      ,που προβλέπον διακένωνται για τα έργα αυτά
    0,07  %    περιλαμβαν διακένωνομέν διακένωνη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την κράτη των διακένωνση των διακένωνς & την ύψους & την υπέρ των διακένων λειτουργικών διακένων

      ,  αν διακένωναγκών διακένων τη των διακένωνς & την Εν διακένωνιαίας & την Αν διακένωνεξάρτη των διακένωντη των διακένωνς & την Αρχής & την Δη των διακένωνμοσίων διακένων Συμβάσεων διακένων σύμφων διακένωνα με
  4   3  .το άρθρο παρ ν διακένων  4013/201168,     0,06  %   τη των διακένωνς & την κράτη των διακένωνση των διακένωνς & την ύψους & την υπέρ των διακένων

      ,λειτουργικών διακένων αν διακένωναγκών διακένων τη των διακένωνς & την Αρχής & την Εξέταση των διακένωνς & την Προδικαστικών διακένων Προσφυγών διακένων
    350 . 3  . 4412/2016, σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ του ν διακένων   2,5‰  τη των διακένωνς & την κράτη των διακένωνση των διακένωνς & την υπέρ των διακένων

   ( )  . . . . . . .   Μη των διακένωνχαν διακένωνικών διακένων Τεχν διακένωνολογικής & την Εκπαίδευση των διακένωνς & την ΤΕ τη των διακένωνς & την ΠΟ ΕΡΓΟΜΗΤΕΔΥ καθώς & την και τη των διακένωνς & την
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 6‰,       53 .  7  .  '   .κράτη των διακένωνση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την του άρθρου παρ περ θ του ν διακένων
4412/2016   '  .  / .42217/ 466/12.6.2017  και τη των διακένωνς & την υπ αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την του

    ( '  2235),Υπουργού Υποδομών διακένων και Μεταφορών διακένων Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν    2,5‰  τη των διακένωνς & την κράτη των διακένωνση των διακένωνς & την υπέρ τη των διακένωνς & την
. . . . . . . .,        53 .  7  .  '  ΠΟ ΕΡΓΟΜΗ Τ Ε Δ Υ σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την του άρθρου παρ περ θ του

.ν διακένων  4412/2016   /51667/ 466/12-02-2020και ΔΝΣβ ΦΝ    από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την του Υπουργού
   ( '  2780),       0,02%Υποδομών διακένων και Μεταφορών διακένων Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν καθώς & την και τη των διακένωνς & την κράτη των διακένωνση των διακένωνς & την ύψους & την

      . . .  . . . . .,    υπέρ τη των διακένωνς & την αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την και συν διακένωντήρη των διακένωνση των διακένωνς & την του Ο ΕΡΓΟ Π Σ Ε Σ Η ΔΗ Σ σύμφων διακένωνα με το
 36 . 6  . 4412/2016. άρθρο παρ του ν διακένων

8.2.   ,  . . .       ,Τα γεν διακένωνικά έξοδα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-φελος & την κ λ π του Αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου και οι επιβαρύν διακένωνσεις & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την
 . . .      . . .  . . . δασμούς & την κ λ π καθορίζον διακένωνται στο αν διακένωντίστοιχο άρθρο τη των διακένωνς & την Ε Σ Υ Ο ΕΡΓΟ Φ Π Α βαρύν διακένωνει

   .τον διακένων Κύριο του Έργου

8.3.         152  .  4412/2016  Ο ΕΡΓΟι πλη των διακένωνρωμές & την θα γίν διακένωνον διακένωνται σύμφων διακένωνα με το άρθρο του ν διακένων και το
   . . .       αν διακένωντίστοιχο άρθρο τη των διακένωνς & την Ε Σ Υ Η πλη των διακένωνρωμή του εργολαβικού τιμήματος & την θα

  γίν διακένωνεται σε EURO.

 9:  –    Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμπλή διαδικασία για την επιλογή ρωση αποσαφή διαδικασία για την επιλογή νιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 

  Η αν διακένωναθέτουσα αρχή69         ,τη των διακένωνρών διακένωντας & την τις & την αρχές & την τη των διακένωνς & την ίση των διακένωνς & την μεταχείριση των διακένωνς & την και τη των διακένωνς & την διαφάν διακένωνειας & την
     ,      ζη των διακένωντά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων οι πλη των διακένωνροφορίες & την ή η των διακένων τεκμη των διακένωνρίωση των διακένων
         ,που πρέπει ν διακένωνα υποβάλλον διακένωνται είν διακένωναι ή εμφαν διακένωνίζον διακένωνται ελλιπείς & την ή λαν διακένωνθασμέν διακένωνες & την

   ,     ,  συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνων διακένων εκείν διακένωνων διακένων στο ΕΕΕΣ ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων λείπουν διακένων συγκεκριμέν διακένωνα έγγραφα ν διακένωνα
,   ,        υποβάλλουν διακένων ν διακένωνα συμπλη των διακένωνρών διακένωνουν διακένων ν διακένωνα αποσαφη των διακένωνν διακένωνίζουν διακένων ή ν διακένωνα ολοκλη των διακένωνρών διακένωνουν διακένων τις & την σχετικές & την
  ,       (10)  πλη των διακένωνροφορίες & την ή τεκμη των διακένωνρίωση των διακένων εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την προθεσμίας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-χι μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερη των διακένωνς & την των διακένων δέκα η των διακένωνμερών διακένων και

    (20)       ό σύμπλεγμα Δαδιάς-χι μεγαλύτερη των διακένωνς & την των διακένων είκοσι η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την σε αυτούς & την
  ,     «  »  τη των διακένωνς & την σχετικής & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία του

,          102υποσυστήματος & την σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στις & την διατάξεις & την των διακένων άρθρων διακένων
 103  . 4412/2016.και του ν διακένων

           Η συμπλήρωση των διακένων ή η των διακένων αποσαφήν διακένωνιση των διακένων ζη των διακένωντείται και γίν διακένωνεται αποδεκτή υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων
             ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων τροποποιείται η των διακένων προσφορά του οικον διακένωνομικού φορέα και ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι αφορά σε στοιχεία ή

,        δεδομέν διακένωνα των διακένων οποίων διακένων είν διακένωναι αν διακένωντικειμεν διακένωνικά εξακριβώσιμος & την ο προγεν διακένωνέστερος & την
         χαρακτήρας & την σε σχέση των διακένων με το πέρας & την τη των διακένωνς & την καταλη των διακένωνκτικής & την προθεσμίας & την παραλαβής & την

.          ,προσφορών διακένων Τα αν διακένωνωτέρω ισχύουν διακένων κατ΄ όλη τη διάρκεια της αν διακένωναλογίαν διακένων και για τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ελλείπουσες & την δη των διακένωνλώσεις & την
       .υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι βεβαιών διακένωνουν διακένων γεγον διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τα αν διακένωντικειμεν διακένωνικώς & την εξακριβώσιμα 70

 10:    - Άρθρο Από σύμπλεγμαφαση ανάληψης & την υποχρέωσης & την   Έγκριση δέσμευσης & την πίστωσης & την

(        )για έργα που χρη των διακένωνματοδοτούν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων Τακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-

         .  .  ….................   Για τη των διακένωνν διακένων παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων με αρ πρωτ για τη των διακένωνν διακένων
 /        202..... αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένων υποχρέωση των διακένωνς & την έγκριση των διακένων δέσμευση των διακένωνς & την πίστωση των διακένωνς & την για το οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- έτος & την και

 .  .........          . . .με αρ καταχώρη των διακένωνση των διακένων στο βιβλίο εγκρίσεων διακένων και εν διακένωντολών διακένων πλη των διακένωνρωμής & την τη των διακένωνς & την ΔΟ ΕΡΓΟΥ
(           συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται και ο αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την έγκριση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την πολυετούς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την σε

          , περίπτωση των διακένων που η των διακένων δαπάν διακένωνη των διακένων εκτείν διακένωνεται σε περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα του εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την οικον διακένωνομικά έτη των διακένων σύμφων διακένωνα
   4 . 4  . . 80/2016 ).με το άρθρο παρ του π δ 71 
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 Ή 

(         )για έργα που χρη των διακένωνματοδοτούν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένωνΠρό σύμπλεγμα Δαδιάς-γραμμα Δη των διακένωνμοσίων διακένων Επεν διακένωνδύσεων διακένων

        .  .  44934/22-04-2019  ( :Για τη των διακένωνν διακένων παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η των διακένων με αρ πρωτ ΑΔΑ
465 8- )         ΨΙΔΘ ΧΙ ΗΦΙ Από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων του Υπουργείου Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομίας & την και Αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την για τη των διακένωνν διακένων έγκριση των διακένων

   980.354,00  € (   )  δέσμευση των διακένωνς & την προϋπολογισμού ποσού συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνου του ΦΠΑ σε
    2019 27510008    275/1   . . .    .  .βάρος & την του εν διακένωνάριθμου έργου ΣΕ τη των διακένωνς & την ΣΑΕ του ΠΔΕ και η των διακένων υπ αρ

51105/05-05-2021  ( :  6 46 - 3 )     ΑΔΑ Ψ ΧΥ ΜΤΛΡ Ψ Α Από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων Υφυπουργού Αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την και
      .Επεν διακένωνδύσεων διακένων με τη των διακένωνν διακένων οποία εγκρίθη των διακένωνκε η των διακένων ΣΑΕ
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ’ ΄

 11: , , ,    Άρθρο Τίτλος & την προϋπολογισμό σύμπλεγμας & την τό σύμπλεγμαπος & την περιγραφή διαδικασία για την επιλογή και ουσιώδη
  χαρακτηριστικά του έργου

  Τίτλος & την του έργου

    : Ο ΕΡΓΟ τίτλος & την του έργου είν διακένωναι
«          & Διαχείριση των διακένων των διακένων διακέν διακένωνων διακένων για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωντιπυρική προστασία του δάσους & την τη των διακένωνν διακένων

        βελτίωση των διακένων του εν διακένωνδιαιτήματος & την τη των διακένωνς & την άγριας & την παν διακένωνίδας & την στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς- σύμπλεγμα
- -  (  )Δαδιάς & την Λευκίμη των διακένωνς & την Σουφλίου περιοχή Πεσσάν διακένωνη των διακένωνς & την ».

11.1.    Προϋπολογισμό σύμπλεγμας & την Δημοπράτησης & την του έργου (   εκτιμώμενη αξία της & την
)σύμβασης & την

      Ο ΕΡΓΟ προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την του έργου αν διακένωνέρχεται σε72 120.000,00 Ευρώ
  :και αν διακένωναλύεται σε

 Δαπάν διακένωνη των διακένων Εργασιών διακένων 68.269,60 €
     ( . .+ . .) Γεν διακένωνικά έξοδα και Όφελος & την εργολάβου ΓΕ Ο ΕΡΓΟΕ 12.288,53 €

Απρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεπτα73 (  ποσοστού 15%       επί τη των διακένωνς & την δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την εργασιών διακένων και του κον διακένωνδυλίου
. .+ . .)  ΓΕ Ο ΕΡΓΟΕ 12.083,72 €,        που αν διακένωναλών διακένωνον διακένωνται σύμφων διακένωνα με τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την του άρθρου

156 . 3.( ) παρ α του .ν διακένων  4412/2016. 

        4.132,34  €Στο αν διακένωνωτέρω ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- προβλέπεται αν διακένωναθεώρη των διακένωνση των διακένων στις & την τιμές & την ποσού
    153  . 4412/2016.σύμφων διακένωνα με το άρθρο του ν διακένων

   ( ),  (  ),    Ρήτρα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένωνς & την καταβολής & την πριμ εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων προβλέπεται σύμφων διακένωνα με το
 149  . 4412/2016    16  .άρθρο του ν διακένων και το άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο,
διότι  οι  δύο επιμέρους  ομάδες  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στον προϋπολογισμό
(κλάδεμα φυτών – βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων) είναι της
ίδιας φύσης και δεν απαιτείται να υπάρξουν διαφορετικοί ανάδοχοι καθώς ο ανάδοχος
απαιτείται να έχει ειδίκευση μόνο σε εργασίες ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

11.2.    Τό σύμπλεγμαπος & την εκτέλεσης & την του έργου 

  «  –  – »Εθν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Πάρκο Δαδιάς & την Λευκίμη των διακένωνς & την Σουφλίου

11.3.      Περιγραφή διαδικασία για την επιλογή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

          Ο ΕΡΓΟ ρό σύμπλεγμα Δαδιάς-λος & την τη των διακένωνς & την ύπαρξη των διακένωνς & την αν διακένωνοικτών διακένων περιοχών διακένων και μικρών διακένων διακέν διακένωνων διακένων μέσα στο
         δάσος & την είν διακένωναι πολύ ση των διακένωνμαν διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την για τη των διακένων διατήρη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την βιοποικιλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την
 ,          - άγριας & την παν διακένωνίδας & την τη των διακένωνν διακένων μείωση των διακένων τη των διακένωνς & την καύσιμη των διακένωνς & την ύλη των διακένωνς & την και τη των διακένωνν διακένων διάσπαση των διακένων διακοπή
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     (   ).  ,τη των διακένωνς & την οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντιας & την συν διακένωνέχειας & την τη των διακένωνς & την βλάστη των διακένωνση των διακένωνς & την ως & την καύσιμη των διακένωνς & την ύλη των διακένωνς & την Επιπλέον διακένων
     ( ,  ,  ,  )πολλά είδη των διακένων τη των διακένωνς & την άγριας & την παν διακένωνίδας & την θη των διακένωνλαστικά πτη των διακένωνν διακένωνά ερπετά αμφίβια

        εν διακένωνδη των διακένωνμούν διακένων ή χρη των διακένωνσιμοποιούν διακένων αν διακένωνοικτούς & την βιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τοπους & την ή τα κράσπεδα αυτών διακένων
( ),           οικοτό σύμπλεγμα Δαδιάς-πους & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την οποίους & την καλύπτουν διακένων τις & την αν διακένωνάγκες & την τους & την σε τροφή ή

         εκτιθέμεν διακένωνα αποτελούν διακένων τροφή για είδη των διακένων που βρίσκον διακένωνται σε ψη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα επίπεδα
  . τη των διακένωνς & την τροφικής & την αλυσίδας & την

       (  ), Η μείωση των διακένων του αν διακένωνθρώπιν διακένωνου πλη των διακένωνθυσμού στη των διακένωνν διακένων περιοχή εγκατάλειψη των διακένων χωριών διακένων ο
     ,    έλεγχος & την τη των διακένωνς & την παράν διακένωνομη των διακένωνς & την και αν διακένωνεξέλεγκτη των διακένωνς & την υλοτομίας & την η των διακένων μείωση των διακένων των διακένων

        πυρκαγιών διακένων και τη των διακένωνς & την εκτατικής & την κτη των διακένωνν διακένωνοτροφίας & την έχουν διακένων σαν διακένων αποτέλεσμα τη των διακένωνν διακένων
  .αύξη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την δασοκάλυψη των διακένωνς & την

         Για τους & την παραπάν διακένωνω λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την κρίν διακένωνεται επιτακτική η των διακένων συν διακένωντήρη των διακένωνση των διακένων και βελτίωση των διακένων
     των διακένων υφιστάμεν διακένωνων διακένων αν διακένωνοιγμάτων διακένων σε εκτάσεις & την περιφερειακά

  ( )      εγκαταλελειμμέν διακένωνων διακένων οικισμών διακένων Πεσσάν διακένωνη των διακένων που κατά το παρελθό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ήταν διακένων
    ,     γεωργικά καλλιεργούμεν διακένωνες & την εκτάσεις & την ή λιβάδια τα οποία έχουν διακένων καταλη των διακένωνφθεί

        σε πολλές & την περιπτώσεις & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνεπιθύμη των διακένωντα άτομα δεν διακένωνδρωδών διακένων ή θαμν διακένωνωδών διακένων
      ειδών διακένων υποβαθμισμέν διακένωνη των διακένωνς & την παραγωγικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την που λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω τη των διακένωνς & την αυξη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένωνς & την

        .πυκν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντάς & την τους & την κάν διακένωνουν διακένων πολλές & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την εκτάσεις & την αυτές & την αδιαπέραστες & την

       Ο ΕΡΓΟι επεμβάσεις & την που προτείν διακένωνον διακένωνται αποσκοπούν διακένων στη των διακένων δη των διακένωνμιουργία κατάλλη των διακένωνλων διακένων
,    ’      μικροπεριβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων τα οποία αφ εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την θα παρέχουν διακένων ιδαν διακένωνικούς & την βιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τοπους & την

   ( ,  ,   . .)   για τη των διακένωνν διακένων μικροπαν διακένωνίδα θη των διακένωνλαστικά μικροπούλια ερπετά κ ά και περιοχές & την
    , ’     κυν διακένωνη των διακένωνγίου για τα αρπακτικά πτη των διακένωνν διακένωνά αφ ετέρου θα εξυπη των διακένωνρετούν διακένων τη των διακένωνν διακένων προστασία

       .  ,  του δάσους & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων κίν διακένωνδυν διακένωνο των διακένων δασικών διακένων πυρκαγιών διακένων Επιπλέον διακένων θα
      .  βελτιωθούν διακένων οι συν διακένωνθήκες & την βό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκη των διακένωνση των διακένωνς & την στη των διακένωνν διακένων μελετώμεν διακένωνη των διακένων περιοχή Ο ΕΡΓΟι επεμβάσεις & την

        συν διακένωνίσταν διακένωνται στη των διακένωνν διακένων διάσπαση των διακένων τη των διακένωνς & την οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντιας & την και κατακό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρυφη των διακένωνς & την συν διακένωνέχειας & την τη των διακένωνς & την
 .        ,  θαμν διακένωνώδους & την βλάστη των διακένωνση των διακένωνς & την Σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την τις & την επεμβάσεις & την που θα εφαρμοστούν διακένων θα

        λη των διακένωνφθούν διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-ψη των διακένων οι οικολογικές & την απαιτήσεις & την των διακένων αρπακτικών διακένων πτη των διακένωνν διακένωνών διακένων που
   ,    ,  φωλιάζουν διακένων στη των διακένωνν διακένων ευρύτερη των διακένων περιοχή αλλά και των διακένων στρουθιό σύμπλεγμα Δαδιάς-μορφων διακένων καθώς & την και

       .αυτές & την των διακένων πλη των διακένωνθυσμών διακένων των διακένων ειδών διακένων τη των διακένωνς & την λείας & την τους & την

       3  Ο ΕΡΓΟι προτειν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την παρεμβάσεις & την χωροθετούν διακένωνται εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τη των διακένωνς & την ζών διακένωνη των διακένωνς & την Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν του
 Εθν διακένωνικού Πάρκου  :και περιλαμβάν διακένωνουν διακένων

-     Κλαδεύσεις & την φρουτοφό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων και καρποφό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων δέν διακένωντρων διακένων
-    Απομάκρυν διακένωνση των διακένων κρίσιμων διακένων αν διακένωνεπιθύμη των διακένωντων διακένων ατό σύμπλεγμα Δαδιάς-μων διακένων
-  Κλαδεύσεις & την θάμν διακένωνων διακένων

         05-05-2020Για τη των διακένωνν διακένων υλοποίη των διακένωνση των διακένων του έργου έχει υπογραφεί η των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-
       Προγραμματική Σύμβαση των διακένων μεταξύ του Φορέα Διαχείριση των διακένωνς & την Εθν διακένωνικού Πάρκου

 - -     Δάσους & την Δαδιάς & την Λευκίμη των διακένωνς & την Σουφλίου και τη των διακένωνς & την Αποκεν διακένωντρωμέν διακένωνη των διακένωνς & την Διοίκη των διακένωνση των διακένωνς & την
- .Μακεδον διακένωνίας & την Θράκη των διακένωνς & την

Επισημαίνεται ,        ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι το φυσικό σύμπλεγμα Δαδιάς- και οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωντικείμεν διακένωνο των διακένων δη των διακένωνμοπρατούμεν διακένωνων διακένων
          έργων διακένων δεν διακένων πρέπει ν διακένωνα μεταβάλλεται ουσιωδώς & την κατά τη των διακένων διάρκεια εκτέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την

,      .  4    132 .  4412/2016.  σύμβαση των διακένωνς & την κατά τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου ν διακένων Δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα
 ,       132μεταβολής & την υφίσταται μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την προϋποθέσεις & την των διακένων άρθρων διακένων 74  156 . 4412/2016.και ν διακένων

    «  »   Επιτρέπεται η των διακένων χρήση των διακένων των διακένων επί έλασσον διακένων δαπαν διακένωνών διακένων     με τους & την ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την και
περιορισμούς & την:
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    «  »  ,     Δεν διακένων τροποποιείται το βασικό σύμπλεγμα Δαδιάς- σχέδιο τη των διακένωνς & την προκήρυξη των διακένωνς & την ούτε οι προδιαγραφές & την του
,      ,    έργου ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την περιγράφον διακένωνται στα συμβατικά τεύχη των διακένων ούτε καταργείται ομάδα

   .εργασιών διακένων τη των διακένωνς & την αρχικής & την σύμβαση των διακένωνς & την  

    ,     .Δεν διακένων θίγεται η των διακένων πλη των διακένωνρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα ποιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα και λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα του έργου  

            Δεν διακένων χρη των διακένωνσιμοποιείται για τη των διακένωνν διακένων πλη των διακένωνρωμή ν διακένωνέων διακένων εργασιών διακένων που δεν διακένων υπήρχαν διακένων στη των διακένωνν διακένων αρχική
.σύμβαση των διακένων  

-     ,      Δεν διακένων υπερβαίν διακένωνει η των διακένων δαπάν διακένωνη των διακένων αυτή κατά τον διακένων τελικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εγκεκριμέν διακένωνο Αν διακένωνακεφαλαιωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
   ,      (20%)   Πίν διακένωνακα Εργασιών διακένων του έργου ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- είκοσι τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την συμβατικής & την

     ,  ,     δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την ομάδας & την εργασιών διακένων του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- δέκα τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς-
(10%)        . . .,   τη των διακένωνς & την δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αρχικής & την αξίας & την σύμβαση των διακένωνς & την χωρίς & την ΦΠΑ αν διακένωναθεώρη των διακένωνση των διακένων τιμών διακένων

  .      και απρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεπτες & την δαπάν διακένωνες & την Στη των διακένωνν διακένων αθροιστική αυτή αν διακένωνακεφαλαίωση των διακένων λαμβάν διακένωνον διακένωνται
          .υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-ψη των διακένων μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο οι μεταφορές & την δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- μία ομάδα εργασιών διακένων σε άλλη των διακένων

   ,       (20%  Τα ποσά που εξοικον διακένωνομούν διακένωνται εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων υπερβαίν διακένωνουν διακένων τα αν διακένωνωτέρω ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρια ή και
10%),          . . .,μειών διακένωνουν διακένων ισό σύμπλεγμα Δαδιάς-ποσα τη των διακένων δαπάν διακένωνη των διακένων τη των διακένωνς & την αξίας & την σύμβαση των διακένωνς & την χωρίς & την ΦΠΑ

   .     «   »αν διακένωναθεωρήσεις & την και απρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεπτες & την δαπάν διακένωνες & την Για τη των διακένων χρήση των διακένων των διακένων επί έλασσον διακένων δαπαν διακένωνών διακένων
        απαιτείται σε κάθε περίπτωση των διακένων η των διακένων σύμφων διακένωνη των διακένων γν διακένωνώμη των διακένων του Τ  εχν διακένωνικού Σ , υμβουλίου ύστερα

    .από σύμπλεγμα Δαδιάς- εισήγη των διακένωνση των διακένων του φορέα υλοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την
         Ο ΕΡΓΟ προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την των διακένων έργων διακένων στα οποία εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται η των διακένων παράγραφος & την αυτή

   ,       αν διακένωναλύεται σε ομάδες & την εργασιών διακένων οι οποίες & την συν διακένωντίθεν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- εργασίες & την που υπάγον διακένωνται
       ,   σε εν διακένωνιαία υποσύν διακένωνολα του τεχν διακένωνικού αν διακένωντικειμέν διακένωνου των διακένων έργων διακένων έχουν διακένων παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-μοιο τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο

          .κατασκευής & την και επιδέχον διακένωνται το ίδιο ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- έκπτωση των διακένωνς & την στις & την τιμές & την μον διακένωνάδας & την τους & την
  Με τη των διακένωνν διακένων  .με αριθμ  / .38107/  466/2017    ΔΝΣγ οικ ΦΝ Από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων του Υπουργού Υποδομών διακένων
  (και Μεταφορών διακένων B  1956) ΄ όλη τη διάρκεια της «  «  »   Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν ,      η των διακένων οποία έχει εφαρμογή σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα

   ,       .τα ως & την άν διακένωνω έργα προσδιορίζον διακένωνται οι ομάδες & την εργασιών διακένων αν διακένωνά κατη των διακένωνγορία έργων διακένων

 12:    Άρθρο Προθεσμία εκτέλεσης & την του έργου

     ,    Η συν διακένωνολική προθεσμία εκτέλεση των διακένωνς & την του έργου ορίζεται σε  (12) δώδεκα μή διαδικασία για την επιλογή νες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-
    τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμέρα υπογραφής & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την75

         . . .Αν διακένωναλυτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα στοιχεία για τις & την προθεσμίες & την του έργου αν διακένωναφέρον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων Ε Σ Υ

 13:    -   Άρθρο Διαδικασία σύναψης & την σύμβασης & την Όροι υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την προσφορών

13.1    ,       «  »Η επιλογή του Αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου θα γίν διακένωνει σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνοικτή διαδικασία
  27  . 4412/2016       .του άρθρου του ν διακένων και υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την προϋποθέσεις & την του ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου αυτού

13.2     ,    Η οικον διακένωνομική προσφορά των διακένων διαγων διακένωνιζομέν διακένωνων διακένων θα συν διακένωνταχθεί και υποβλη των διακένωνθεί
      95 . 2.( )  . 4412/2016σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο παρ α του ν διακένων , καθώς & την

  . 3.5 .     . και στη των διακένωνν διακένων παρ περ γ έως & την στ τη των διακένωνς & την παρούσας & την

13.3        . Κάθε προσφέρων διακένων μπορεί ν διακένωνα υποβάλει μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο μία προσφορά 76

13.4     Δεν διακένων επιτρέπεται η των διακένων υποβολή εν διακένωναλλακτικών διακένων προσφορ .ών διακένων 77
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13.5          .Δε γίν διακένωνον διακένωνται δεκτές & την προσφορές & την για μέρος & την του αν διακένωντικειμέν διακένωνου τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την

 14:  Άρθρο Κριτή διαδικασία για την επιλογή ριο Ανάθεσης & την

           Κριτήριο για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάθεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την είν διακένωναι η των διακένων πλέον διακένων συμφέρουσα από σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομική
     (  ).άποψη των διακένων προσφορά μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο βάσει τιμής & την χαμη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερη των διακένων τιμή

 15:   Άρθρο Εγγύηση συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς & την

15.1          Για τη των διακένωνν διακένων συμμετοχή στον διακένων διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- απαιτείται η των διακένων κατάθεση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την
  ,      .  1  συμμετέχον διακένωντες & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την κατά τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την τη των διακένωνς & την παρ του

 72άρθρου   .  4412/2016,    ,  του ν διακένων εγγυη των διακένωντικής & την επιστολής & την συμμετοχής & την που
   αν διακένωνέρχεται στο ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων      χιλίων διακένων εν διακένωνν διακένωνιακοσίων διακένων τριάν διακένωντα πέν διακένωντε ευρώ και

   (1.935,48 €).σαράν διακένωντα οκτώ λεπτών διακένων

    ,    Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την
          περιλαμβάν διακένωνει και τον διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων καλύπτει τις & την υποχρεώσεις & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων

      των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων που συμμετέχουν διακένων στη των διακένωνν διακένων έν διακένωνωση των διακένων .

15.2     ,    Ο ΕΡΓΟι εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την συμμετοχής & την περιλαμβάν διακένωνουν διακένων σύμφων διακένωνα με το
 72 . 12  . 4412/2016, ’    :άρθρο παρ του ν διακένων κατ ελάχιστον διακένων τα ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθα στοιχεία

)   ,α τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία έκδοση των διακένωνς & την
)  ,β τον διακένων εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων
)          γ τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή ή τον διακένων κύριο του έργου (  Ο ΕΡΓΟργαν διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την Φυσικού

   )  Περιβάλλον διακένωντος & την και Κλιματικής & την Αλλαγής & την     ή τον διακένων φορέα κατασκευής & την του
 έργου (    ),Αποκεν διακένωντρωμέν διακένωνη των διακένων Διοίκη των διακένωνση των διακένων Μακεδον διακένωνίας & την Θράκη των διακένωνς & την    προς & την τον διακένων οποίο

,απευθύν διακένωνον διακένωνται
)    ,δ τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την
)      ,ε το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- που καλύπτει η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων

)    ,   . . .      στ τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων επων διακένωνυμία τον διακένων Α ΦΜ και τη των διακένων διεύθυν διακένωνση των διακένων του οικον διακένωνομικού
       (   φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την

        ),αν διακένωναγράφον διακένωνται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα τα παραπάν διακένωνω για κάθε μέλος & την τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την
)   : )      ,ζ τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι αα η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων παρέχεται αν διακένωνέκκλη των διακένωντα και αν διακένωνεπιφύλακτα
         ο δε εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνς & την παραιτείται του δικαιώματος & την τη των διακένωνς & την διαιρέσεως & την και τη των διακένωνς & την

,   )      ,    διζήσεως & την και ββ ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι σε περίπτωση των διακένων κατάπτωση των διακένωνς & την αυτής & την το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την
      .κατάπτωση των διακένωνς & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στο εκάστοτε ισχύον διακένων τέλος & την χαρτοσήμου  (Η

.υποπερ          αα΄ όλη τη διάρκεια της δεν διακένων εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται για τις & την εγγυήσεις & την που παρέχον διακένωνται με
     ).γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη των διακένωνκών διακένων και Δαν διακένωνείων διακένων

)      (  ,  ,    )   η των διακένων τα στοιχεία τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την έτος & την τίτλος & την έργου και τη των διακένωνν διακένων
   ,καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την προσφορών διακένων

)         ,θ τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία λήξη των διακένωνς & την ή τον διακένων χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο ισχύος & την τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την
)          ι τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένων υποχρέωση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την ν διακένωνα καταβάλει

         (5)    το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την ολικά ή μερικά εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την πέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς-
       .απλή έγγραφη των διακένων ειδοποίη των διακένωνση των διακένων εκείν διακένωνου προς & την τον διακένων οποίο απευθύν διακένωνεται
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15.3          (30)Η εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την πρέπει ν διακένωνα ισχύει τουλάχιστον διακένων για τριάν διακένωντα
           19 η των διακένωνμέρες & την μετά τη των διακένων λήξη των διακένων του χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνου ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την του άρθρου τη των διακένωνς & την

,    18-11-2022,     .  παρούσας & την ήτοι μέχρι άλλως & την η των διακένων προσφορά απορρίπτεται Η
  ,      ,     αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί πριν διακένων τη των διακένων λήξη των διακένων τη των διακένωνς & την προσφοράς & την ν διακένωνα ζη των διακένωντά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την

  ,    ,    προσφέρον διακένωντες & την ν διακένωνα παρατείν διακένωνουν διακένων πριν διακένων τη των διακένων λήξη των διακένων τους & την τη των διακένων διάρκεια ισχύος & την τη των διακένωνς & την
    .προσφοράς & την και τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την συμμετοχής & την

15.4    ,   :Η εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την καταπίπτει αν διακένων ο προσφέρων διακένων
         , αποσύρει τη των διακένωνν διακένων προσφορά του κατά τη των διακένων διάρκεια ισχύος & την αυτής & την
 ,    ,      παρέχει εν διακένων γν διακένωνώσει του ψευδή στοιχεία ή πλη των διακένωνροφορίες & την που

   22 αν διακένωναφέρον διακένωνται στο άρθρο
        23  δεν διακένων προσκομίσει εγκαίρως & την τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την

 παρούσας & την δικαιολογη των διακένωντικά
    . 3, 4  5   103  . 4412/2016,στις & την περιπτώσεις & την των διακένων παρ και του άρθρου του ν διακένων

       περί πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την για υποβολή δικαιολογη των διακένωντικών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-
,  ,       ,αν διακένωνάδοχο αν διακένων κατά τον διακένων έλεγχο των διακένων παραπάν διακένωνω δικαιολογη των διακένωντικών διακένων
    4.2  ,    σύμφων διακένωνα με τα άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την διαπιστωθεί ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα στοιχεία

       ,    που δη των διακένωνλώθη των διακένωνκαν διακένων στο ΕΕΕΣ είν διακένωναι εκ προθέσεως & την απατη των διακένωνλά ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι έχουν διακένων
   ,   ,    υποβλη των διακένωνθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία ή αν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα παραπάν διακένωνω

     , δικαιολογη των διακένωντικά που προσκομίσθη των διακένωνκαν διακένων ν διακένωνομίμως & την και εμπροθέσμως & την δεν διακένων
         18αποδεικν διακένωνύεται η των διακένων μη των διακένων συν διακένωνδρομή των διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αποκλεισμού του άρθρου

         ,ή η των διακένων πλήρωση των διακένων μιας & την ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την απαιτήσεις & την των διακένων
       .δεν διακένων προσέλθει εγκαίρως & την για υπογραφή του συμφων διακένωνη των διακένωντικού
         . 46  .υποβάλει μη των διακένων κατάλλη των διακένωνλη των διακένων προσφορά με τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια τη των διακένωνς & την περ τη των διακένωνς & την παρ

1  2  . 4412/2016του άρθρου του ν διακένων
        δεν διακένων αν διακένωνταποκριθεί στη των διακένων σχετική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την

  ,    4.1  ( )    εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τη των διακένωνς & την προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την στο άρθρο η των διακένων προθεσμίας & την και δεν διακένων
 ,  υποβάλλει εξη των διακένωνγήσεις & την σε

περίπτωση των διακένων ασυν διακένωνήθιστα χαμη των διακένωνλής & την ,προσφοράς & την 78

15.5         Η εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την επιστρέφεται στον διακένων αν διακένωνάδοχο με τη των διακένωνν διακένων προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων
 τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την

 .καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την
      ,Η εγγύη των διακένωνση των διακένων συμμετοχής & την επιστρέφεται στους & την λοιπούς & την προσφέρον διακένωντες & την

       72  . 4412/2016σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο του ν διακένων 79.

 16:   –   -  Άρθρο Χορή διαδικασία για την επιλογή γησηΠροκαταβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την ΕγγύησηΠροκαταβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την Ρή διαδικασία για την επιλογή τρα
  ( )πρό σύμπλεγμασθετης & την καταβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την Πριμ

16.1  Χορήγη των διακένωνση των διακένων προκαταβολής & την
     Προβλέπεται η των διακένων χορήγη των διακένωνση των διακένων προκαταβολής & την στον διακένων Αν διακένωνάδοχο80    ποσού που μπορεί ν διακένωνα

         ,  αν διακένωνέρχεται μέχρι του δεκαπέν διακένωντε τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την αξίας & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την χωρίς & την αν διακένωναθεώρη των διακένωνση των διακένων
 ,           και ΦΠΑ υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων τη των διακένωνς & την καταβολής & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αν διακένωνάδοχο ισό σύμπλεγμα Δαδιάς-ποση των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την

. προκαταβολής & την
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          Η χορη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων προκαταβολή είν διακένωναι έν διακένωντοκη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία καταβολής & την τη των διακένωνς & την στον διακένων
.          ,     αν διακένωνάδοχο Για το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- βαρύν διακένωνεται ο αν διακένωνάδοχος & την με τό σύμπλεγμα Δαδιάς-κο ο οποίος & την υπολογίζεται με
           ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- επιτοκίου που αν διακένωνέρχεται σε ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- ίσο με το μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο επιτό σύμπλεγμα Δαδιάς-κιο των διακένων
     ,     ,εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-κων διακένων γραμματίων διακένων του Δη των διακένωνμοσίου δωδεκάμη των διακένωνν διακένωνη των διακένωνς & την ή αν διακένων δεν διακένων εκδίδον διακένωνται τέτοια
    0,25  .   εξάμη των διακένωνν διακένωνη των διακένωνς & την διάρκειας & την προσαυξη των διακένωνμέν διακένωνο κατά ποσοστιαίες & την μον διακένωνάδες & την Το επιτό σύμπλεγμα Δαδιάς-κιο μπορεί

         ν διακένωνα αν διακένωναπροσαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται με κοιν διακένωνή από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων των διακένων Υπουργών διακένων Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικών διακένων και Υποδομών διακένων
 .καιΜεταφορών διακένων  

H          προκαταβολή λαμβάν διακένωνεται με τη των διακένωνν διακένων κατάθεση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αν διακένωνάδοχο εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την προκαταβολής & την
             που θα καλύπτει τη των διακένων διαφορά μεταξύ του ποσού τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την και του

    ( . 1   72  . 4412/2016).ποσού τη των διακένωνς & την καταβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την προκαταβολής & την παρ δ άρθρου του ν διακένων

   ,      72  .  4   .Ο ΕΡΓΟι εγγυήσεις & την προκαταβολής & την περιλαμβάν διακένωνουν διακένων σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ του ν διακένων
4412/2016, ’     : κατ ελάχιστον διακένων τα ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθα στοιχεία

)   , α τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία έκδοση των διακένωνς & την
)  , β τον διακένων εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων
)     (      )γ τον διακένων κύριο του έργου Ο ΕΡΓΟργαν διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την Φυσικού Περιβάλλον διακένωντος & την και Κλιματικής & την Αλλαγής & την
      (    )ή το φορέα κατασκευής & την του έργου Αποκεν διακένωντρωμέν διακένωνη των διακένων Διοίκη των διακένωνση των διακένων Μακεδον διακένωνίας & την Θράκη των διακένωνς & την

   , προς & την τον διακένων οποίο απευθύν διακένωνον διακένωνται
)    , δ τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την
)      , ε το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- που καλύπτει η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων

)   ,  . . .        στ τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων επων διακένωνυμία τον διακένων ΑΦΜ και τη των διακένων διεύθυν διακένωνση των διακένων του οικον διακένωνομικού φορέα υπέρ του
    (       οποίου εκδίδεται η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την αν διακένωναγράφον διακένωνται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα τα παραπάν διακένωνω

    ), για κάθε μέλος & την τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την
)   : )      ,   ζ τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι αα η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων παρέχεται αν διακένωνέκκλη των διακένωντα και αν διακένωνεπιφύλακτα ο δε εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνς & την

       ,   )   παραιτείται του δικαιώματος & την τη των διακένωνς & την διαιρέσεως & την και τη των διακένωνς & την διζήσεως & την και ββ ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι σε
  ,        περίπτωση των διακένων κατάπτωση των διακένωνς & την αυτής & την το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την κατάπτωση των διακένωνς & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στο εκάστοτε

  , ισχύον διακένων τέλος & την χαρτοσήμου
)      ( ,  ,   )    η των διακένων τα στοιχεία τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την έτος & την τίτλος & την έργου και τη των διακένωνν διακένων καταλη των διακένωνκτική

  , η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία υποβολής & την προσφορών διακένων
)         , θ τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία λήξη των διακένωνς & την ή τον διακένων χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο ισχύος & την τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την
)             ι τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένων υποχρέωση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την ν διακένωνα καταβάλει το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την

      (5)      εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την ολικά ή μερικά εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την πέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- απλή έγγραφη των διακένων ειδοποίη των διακένωνση των διακένων
     εκείν διακένωνου προς & την τον διακένων οποίο απευθύν διακένωνεται και

)        ια τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- και τον διακένων τίτλο τη των διακένωνς & την σχετικής & την σύμβαση των διακένωνς & την
(        ,  ).Στο ση των διακένωνμείο αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- γίν διακένωνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων υπάρχουν διακένων

         .Η προκαταβολή και η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων προκαταβολής & την μπορούν διακένων ν διακένωνα χορη των διακένωνγούν διακένωνται τμη των διακένωνματικά
         ,Η προκαταβολή απαγορεύεται ν διακένωνα χρη των διακένωνσιμοποιη των διακένωνθεί για δαπάν διακένωνες & την που δεν διακένων σχετίζον διακένωνται

  ,     .άμεσα ή έμμεσα με το αν διακένωντικείμεν διακένωνο τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την

         Η από σύμπλεγμα Δαδιάς-σβεση των διακένων τη των διακένωνς & την προκαταβολής & την και η των διακένων επιστροφή τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την προκαταβολής & την
,        72   150   .πραγματοποιούν διακένωνται σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την των διακένων άρθρων διακένων και του ν διακένων

4412/2016. 

        Η εγγυη των διακένωντική επιστολή προκαταβολής & την καταπίπτει με αιτιολογη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την
 ,         αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων οποία εκδίδεται μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων εισήγη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
 Διευθύν διακένωνουσας & την Υπη των διακένωνρεσίας & την81.
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16.2 

  ,      ,    Για τη των διακένωνν διακένων ταχύτερη των διακένων σε σχέση των διακένων με τη των διακένων συμβατική προθεσμία εκτέλεση των διακένωνς & την του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την έργου
(     ……………………ή του τμήματό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την του .       σε περίπτωση των διακένων υποδιαίρεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σε

)       ( )τμήματα προβλέπεται η των διακένων χορήγη των διακένωνση των διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένωνς & την καταβολής & την πριμ     στον διακένων Αν διακένωνάδοχο
 ……………….…% ποσοστού 82       ,  επί τη των διακένωνς & την αρχικής & την συμβατικής & την αξίας & την μη των διακένων συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνου

 ,  του ΦΠΑ       (   ….  εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων ο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την παράδοση των διακένωνς & την του έργου ή του τμήματος & την σε περίπτωση των διακένων
    )       (10%)υποδιαίρεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σε τμήματος & την είν διακένωναι μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερος & την κατά δέκα τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς-

   . του προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνου στη των διακένων σύμβαση των διακένων

16.3   ,         Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτήν διακένων για τη των διακένωνν διακένων πλη των διακένωνρωμή τη των διακένωνς & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένωνς & την καταβολής & την απαιτείται η των διακένων
      ,   προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων έκδοση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την του αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διου αποφαιν διακένωνομέν διακένωνου οργάν διακένωνου μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς-

    ,      ,  γν διακένωνώμη των διακένων του αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διου τεχν διακένωνικού συμβουλίου ήτοι τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την και σε
   ,       περίπτωση των διακένων που δεν διακένων υπάρχει του τεχν διακένωνικού συμβουλίου τη των διακένωνς & την Γεν διακένωνικής & την Γραμματείας & την

. Υποδομών διακένων

16.4         Η πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων καταβολή καταβάλλεται με τη των διακένωνν διακένων εμπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεσμη των διακένων ολοκλήρωση των διακένων του
 .      συμβατικού αν διακένωντικειμέν διακένωνου Η πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων καταβολή θεωρείται συμπλη των διακένωνρωματικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

 ,   ,     ,  εργολαβικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωντάλλαγμα εγκρίν διακένωνεται αν διακένωναλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γως & την ως & την τροποποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την βάσει
 .  ’   .  1   132  .  4412/2016    τη των διακένωνς & την περ α τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων και περιλαμβάν διακένωνεται σε ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

,          λογαριασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- που υποβάλλει ο αν διακένωνάδοχος & την μετά τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων βεβαίωση των διακένωνς & την περάτωση των διακένωνς & την
            εργασιών διακένων και τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναγραφή σε αυτή τη των διακένωνς & την ταχύτερη των διακένωνς & την εκτέλεση των διακένωνς & την του έργου σύμφων διακένωνα με

      .τους & την ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την των διακένων εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την

16.5        ,   Ο ΕΡΓΟι αποφάσεις & την για παρατάσεις & την προθεσμιών διακένων ρυθμίζουν διακένων κάθε θέμα που σχετίζεται με
     ,  ,   ,  ,τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων αυτή καταβολή και ιδιαίτερα αν διακένων μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος & την
   ,  ,      ,για τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων καταβολή χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την με σαφή και εμπεριστατωμέν διακένωνη των διακένων αιτιολογία

      ,    ,,προκειμέν διακένωνου ν διακένωνα δικαιούται ο αν διακένωνάδοχος & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων αμοιβή κατά τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα αν διακένωνωτέρω
            .υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρο ο αν διακένωνάδοχος & την ν διακένωνα είν διακένωναι πλήρως & την αν διακένωνυπαίτιος & την για τις & την χορη των διακένωνγη των διακένωνθείσες & την παρατάσεις & την

 17:       Άρθρο Εγγυή διαδικασία για την επιλογή σεις & την καλή διαδικασία για την επιλογή ς & την εκτέλεσης & την και λειτουργίας & την του έργου

17.1          Για τη των διακένωνν διακένων υπογραφή τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την απαιτείται η των διακένων παροχή εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την
,      72  .  4   .  4412/2016,     εκτέλεση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ του ν διακένων το ύψος & την τη των διακένωνς & την οποίας & την

   5%        (  καθορίζεται σε ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- επί τη των διακένωνς & την εκτιμώμεν διακένωνη των διακένωνς & την αξίας & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ή του
  ,      ),   τμήματος & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σε περίπτωση των διακένων υποδιαίρεση των διακένωνς & την σε τμήματα χωρίς & την ν διακένωνα

   ,   . . .   συμπεριλαμβάν διακένωνον διακένωνται τα δικαιώματα προαίρεση των διακένωνς & την χωρίς & την Φ Π Α και κατατίθεται
     μέχρι και τη των διακένωνν διακένων υπογραφή του συμφων διακένωνη των διακένωντικού83 .

        132 . 4412/2016,  Σε περίπτωση των διακένων τροποποίη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την κατά το άρθρο ν διακένων η των διακένων οποία
    ,       συν διακένωνεπάγεται αύξη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την συμβατικής & την αξίας & την η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή οφείλει ν διακένωνα απαιτεί

    ,       από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αν διακένωνάδοχο ν διακένωνα καταθέσει μέχρι και τη των διακένωνν διακένων υπογραφή τη των διακένωνς & την τροποποιη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένωνς & την
,          5%σύμβαση των διακένωνς & την συμπλη των διακένωνρωματική εγγύη των διακένωνση των διακένων το ύψος & την τη των διακένωνς & την οποίας & την αν διακένωνέρχεται σε ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς-

        ,  .επί του ποσού τη των διακένωνς & την αύξη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την αξίας & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την χωρίς & την ΦΠΑ

      ’   Ο ΕΡΓΟι εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την περιλαμβάν διακένωνουν διακένων κατ ελάχιστον διακένων τα
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   15.2   αν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παράγραφο τη των διακένωνς & την παρούσας & την ,    .  ( ),πλη των διακένωνν διακένων τη των διακένωνς & την περ η των διακένων  και
,         .επιπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετα τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- και τον διακένων τίτλο τη των διακένωνς & την σχετικής & την σύμβαση των διακένωνς & την

          Η εγγύη των διακένωνση των διακένων καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την καλύπτει συν διακένωνολικά και χωρίς & την διακρίσεις & την
           τη των διακένωνν διακένων εφαρμογή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και κάθε απαίτη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την

        .αρχής & την ή του κυρίου του έργου έν διακένωναν διακένωντι του αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου

           Ο ΕΡΓΟ χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την ισχύος & την τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την πρέπει ν διακένωνα είν διακένωναι μεγαλύτερος & την κατά
 (3)         ,  τρεις & την τουλάχιστον διακένων μήν διακένωνες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- το άθροισμα τη των διακένωνς & την συμβατικής & την προθεσμίας & την τη των διακένωνς & την

        , οριακής & την προθεσμίας & την και του χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνου υποχρεωτικής & την συν διακένωντήρη των διακένωνση των διακένωνς & την του έργου σύμφων διακένωνα
   171  . 4412      .με το άρθρο του ν διακένων και τα έγγραφα τη των διακένωνς & την παρούσας & την σύμβαση των διακένωνς & την

        ,  Η εγγύη των διακένωνση των διακένων καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την καταπίπτει υπέρ τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την στη των διακένωνν διακένων
        ,   περίπτωση των διακένων παράβαση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αν διακένωνάδοχο των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτή
 .ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα ορίζει

    ,    Ο ΕΡΓΟι εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την καταπίπτουν διακένων με αιτιολογη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων
  ,         τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την η των διακένων οποία εκδίδεται μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων εισήγη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την

 .Διευθύν διακένωνουσας & την Υπη των διακένωνρεσίας & την 84

,         ,  Ειδικά σε περίπτωση των διακένων οριστικοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την έκπτωση των διακένωνς & την του αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου το
        ,    σύν διακένωνολο των διακένων εγγυήσεων διακένων για τη των διακένωνν διακένων καλή εκτέλεση των διακένων του έργου καταπίπτει υπέρ του

  ,    ,      κυρίου του έργου ως & την ειδική ποιν διακένωνική ρήτρα και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο
          προς & την κατασκευή ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων λη των διακένωνφθεί υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-ψη των διακένων προς & την επιστροφή

 .αρν διακένωνη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την λογαριασμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την 85

   ,      Η εγγύη των διακένωνση των διακένων καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτή διαμορφώθη των διακένωνκε κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων τροποποιήσεων διακένων τη των διακένωνς & την
,     132   .  4412/2016,      σύμβαση των διακένωνς & την κατά το άρθρο του ν διακένων μειών διακένωνεται αμέσως & την μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

       ,   έγκριση των διακένων τη των διακένωνς & την τελικής & την επιμέτρη των διακένωνση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων διευθύν διακένωνουσα υπη των διακένωνρεσία κατά ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς-
   (70%)   .εβδομήν διακένωντα τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την συν διακένωνολικής & την αξίας & την 86 

        ,Το σύν διακένωνολο των διακένων εγγυήσεων διακένων καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την επιστρέφεται χωρίς & την καθυστέρη των διακένωνση των διακένων
           αμέσως & την μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων έγκριση των διακένων του πρωτοκό σύμπλεγμα Δαδιάς-λλου παραλαβής & την και τη των διακένωνν διακένων έγκριση των διακένων του
   .τελικού λογαριασμού του έργου

17.2   Εγγύη των διακένωνση των διακένων καλής & την λειτουργίας & την

 Δεν διακένων προβλέπεται87

17. 3    .  12   152  .  4412/2016,   Ο ΕΡΓΟι κρατήσεις & την τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων περί λογαριασμών διακένων
 ,        ,και πιστοποιήσεων διακένων μπορεί ν διακένωνα αν διακένωντικατασταθούν διακένων οποτεδήποτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αν διακένωνάδοχο

  ,     .     μερικά ή ολικά με ισό σύμπλεγμα Δαδιάς-ποση των διακένων εγγυη των διακένωντική επιστολή Ο ΕΡΓΟι εγγυήσεις & την αυτές & την περιορίζον διακένωνται
     (5%)       κατά ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- πέν διακένωντε τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- επί τη των διακένωνς & την αξίας & την των διακένων εργασιών διακένων που

     .   περιλαμβάν διακένωνον διακένωνται στις & την υποβεβλη των διακένωνμέν διακένωνες & την στη των διακένωνν διακένων υπη των διακένωνρεσία επιμετρήσεις & την Η μείωση των διακένων
    ,      ,  αποφασίζεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων διευθύν διακένωνουσα υπη των διακένωνρεσία ύστερα από σύμπλεγμα Δαδιάς- αίτη των διακένωνση των διακένων του αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου η των διακένων

         οποία συν διακένωνοδεύεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς- απολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων εργασιών διακένων των διακένων οποίων διακένων έχουν διακένων
  .υποβλη των διακένωνθεί οι επιμετρήσεις & την 88
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 17 :  Άρθρο Α Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .      15, 16  17   Ο ΕΡΓΟι εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την των διακένων άρθρων διακένων και εκδίδον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- πιστωτικά
         ή χρη των διακένωνματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές & την επιχειρήσεις & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια των διακένων

     .  1    14   .  4364/  2016  ( 13)  περιπτώσεων διακένων β΄ όλη τη διάρκεια της και γ΄ όλη τη διάρκεια της τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της που
   -        λειτουργούν διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμα στα κράτη των διακένων μέλη των διακένων τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την ή του Ευρωπαϊκού Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικού

   -     ,      ,Χώρου ή στα κράτη των διακένων μέρη των διακένων τη των διακένωνς & την ΣΔΣ και έχουν διακένων σύμφων διακένωνα με τις & την ισχύουσες & την διατάξεις & την
  .  ,  ,      . . . . .   το δικαίωμα αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- Μπορούν διακένων επίση των διακένωνς & την ν διακένωνα εκδίδον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- το Τ Μ Ε Δ Ε ή ν διακένωνα

        παρέχον διακένωνται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη των διακένωνκών διακένων και Δαν διακένωνείων διακένων με
      .παρακατάθεση των διακένων σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- του αν διακένωντίστοιχου χρη των διακένωνματικού ποσού 89  Αν διακένων συσταθεί
      παρακαταθήκη των διακένων με γραμμάτιο παρακατάθεση των διακένωνς & την χρεογράφων διακένων στο Ταμείο

  ,         Παρακαταθη των διακένωνκών διακένων και Δαν διακένωνείων διακένων τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν διακένων κατά τη των διακένων
            διάρκεια τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την επιστρέφον διακένωνται μετά τη των διακένων λήξη των διακένων τους & την στον διακένων υπέρ ου η των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων

 .οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα

17. .2Α      ’    Ο ΕΡΓΟι εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την εκδίδον διακένωνται κατ επιλογή του οικον διακένωνομικού
/   φορέα αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου από σύμπλεγμα Δαδιάς-       ,έν διακένωνα ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερους & την εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τες & την τη των διακένωνς & την παραπάν διακένωνω παραγράφου

   .αν διακένωνεξαρτήτως & την του ύψους & την των διακένων  

          Η αναθέτουσα αρχή διαδικασία για την επιλογή επικοινωνεί με τους & την φορείς & την που φέρονται να έχουν
   ,     εκδώσει τις & την εγγυητικές & την επιστολές & την προκειμένου να διαπιστώσει την

 εγκυρό σύμπλεγματητά τους & την90. 

 18:         Άρθρο Ημερομηνία καιώρα λή διαδικασία για την επιλογή ξης & την της & την προθεσμίας & την υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την των
-προσφορών αποσφράγισης & την

 Ως & την ημερομηνία       και ώρα λή διαδικασία για την επιλογή ξης & την της & την προθεσμίας & την υποβολή διαδικασία για την επιλογή ς & την  των διακένων προσφορών διακένων91

  19-4-2022,    ορίζεται η των διακένων η των διακένωνμέρα Τρίτη των διακένων   14:00.καιώρα  

       Ως & την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή ς & την αποσφράγισης & την των προσφορών
  28-04-2022ορίζεται η ,     10:00.ημέραΠέμπτηκαιώρα

,    Αν διακένων για λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την αν διακένωνωτέρας & την βίας & την     ή για τεχν διακένωνικούς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την    δεν διακένων διεν διακένωνεργη των διακένωνθεί η των διακένων αποσφράγιση των διακένων
              ,κατά τη των διακένωνν διακένων ορισθείσα η των διακένωνμέρα ή αν διακένων μέχρι τη των διακένων μέρα αυτή δεν διακένων έχει υποβλη των διακένωνθεί καμία προσφορά

        η των διακένων αποσφράγιση των διακένων και η των διακένων καταλη των διακένωνκτική η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία αν διακένωντίστοιχα μετατίθεν διακένωνται σε
  ,      .    οποιαδήποτε άλλη των διακένων η των διακένωνμέρα με από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την Η από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων αυτή
 κοιν διακένωνοποιείται  στους & την προσφέρον διακένωντες & την,    “ ”, μέσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία πέν διακένωντε

(5)        ,    τουλάχιστον διακένων εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων τη των διακένων ν διακένωνέα η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και αν διακένωναρτάται στο
,     ,  ,   ΚΗΜΔΗΣ στη των διακένωνν διακένων ιστοσελίδα τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων διαθέτει καθώς & την και στον διακένων

,   ,   “  ”   ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια προσβάσιμο χώρο η των διακένωνλεκτρον διακένωνικοί διαγων διακένωνισμοί τη των διακένωνς & την πύλη των διακένωνς & την
www.promitheus.gov.gr    .         του ΕΣΗΔΗΣ Αν διακένων και στη των διακένων ν διακένωνέα αυτή η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία δεν διακένων καταστεί

        ,   δυν διακένωνατή η των διακένων αποσφράγιση των διακένων των διακένων προσφορών διακένων ή δεν διακένων υποβλη των διακένωνθούν διακένων προσφορές & την μπορεί ν διακένωνα
   ,         ορισθεί και ν διακένωνέα η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία εφαρμοζομέν διακένωνων διακένων κατά τα λοιπά των διακένων διατάξεων διακένων των διακένων δύο
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 .  προη των διακένωνγούμεν διακένωνων διακένων εδαφίων διακένων         Σε περίπτωση των διακένων που και στη των διακένων ν διακένωνέα αυτή η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία δεν διακένων
         ,καταστεί δυν διακένωνατή η των διακένων αποσφράγιση των διακένων των διακένων προσφορών διακένων ή δεν διακένων υποβλη των διακένωνθούν διακένων προσφορές & την

            διεξάγεται ν διακένωνέα διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιας & την σύμβαση των διακένωνς & την για το εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω έργο με τη των διακένωνν διακένων
         εκ ν διακένωνέου τήρη των διακένωνση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λων διακένων των διακένων διατυπώσεων διακένων δη των διακένωνμοσιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την που προβλέπον διακένωνται στις & την

   (  ,     διατάξεις & την του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την επαν διακένωναλη των διακένωνπτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την
  98 . 1 .   . 4412/2016).του άρθρου παρ περ α του ν διακένων

 19:   Άρθρο Χρό σύμπλεγμανος & την ισχύος & την προσφορών

19.1         Κάθε υποβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων προσφορά δεσμεύει τον διακένων συμμετέχον διακένωντα στον διακένων διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- κατά
    97  .  4412/2016,   τη των διακένων διάταξη των διακένων του άρθρου του ν διακένων για διάστη των διακένωνμα  (10 )δέκα  μη των διακένωνν διακένωνών διακένων92,   από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

 η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία    λήξη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προθεσμίας & την   .υποβολής & την των διακένων προσφορών διακένων

19.2           Προσφορά που ορίζει χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο ισχύος & την μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο από σύμπλεγμα Δαδιάς- αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων που προβλέπεται στο
    παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων απορρίπτεται ως & την μη των διακένων καν διακένωνον διακένωνική93.

19.3 Η   ,        , αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί πριν διακένων τη των διακένων λήξη των διακένων του χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνου ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την ν διακένωνα
          ζη των διακένωντά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την ν διακένωνα παρατείν διακένωνουν διακένων τη των διακένων διάρκεια ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την
    .  τους & την και τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την συμμετοχής & την ’       κατ αν διακένωνώτατο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ριο για χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα ίσο με

   .  19.1  .         το προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο στη των διακένωνν διακένων παρ Μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων λήξη των διακένων και του παραπάν διακένωνω αν διακένωνώτατου
     ,    χρον διακένωνικού ορίου παράταση των διακένωνς & την ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την τα αποτελέσματα τη των διακένωνς & την παρούσας & την

  ,       ,  διαδικασίας & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την ματαιών διακένωνον διακένωνται εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή κρίν διακένωνει κατά
,  ,         περίπτωση των διακένων αιτιολογη των διακένωνμέν διακένωνα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων συν διακένωνέχιση των διακένων τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την εξυπη των διακένωνρετεί το δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιο

,          συμφέρον διακένων οπό σύμπλεγμα Δαδιάς-τε οι οικον διακένωνομικοί φορείς & την που συμμετέχουν διακένων στη των διακένων διαδικασία μπορούν διακένων
      ,      ν διακένωνα επιλέξουν διακένων ν διακένωνα παρατείν διακένωνουν διακένων τη των διακένωνν διακένων προσφορά τους & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων τους & την ζη των διακένωντη των διακένωνθεί πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

        .  πάροδο του αν διακένωνωτέρω αν διακένωνώτατου ορίου παράταση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την τους & την Η
         διαδικασία αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την συν διακένωνεχίζεται με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σους & την παρέτειν διακένωναν διακένων τις & την προσφορές & την τους & την και

    .αποκλείον διακένωνται οι λοιποί οικον διακένωνομικοί φορείς & την

19.4            Αν διακένων λήξει ο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την ισχύος & την των διακένων προσφορών διακένων και δεν διακένων ζη των διακένωντη των διακένωνθεί παράταση των διακένων τη των διακένωνς & την
,     ,     ,   προσφοράς & την η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή δύν διακένωναται με αιτιολογη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φασή τη των διακένωνς & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων

      ,   ,   εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εξυπη των διακένωνρετεί το δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιο συμφέρον διακένων ν διακένωνα ζη των διακένωντήσει εκ των διακένων
,          υστέρων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την που συμμετέχουν διακένων στη των διακένων διαδικασία ν διακένωνα

      ,     παρατείν διακένωνουν διακένων τον διακένων χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την τους & την καθώς & την και τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την
,        ,  συμμετοχής & την οπό σύμπλεγμα Δαδιάς-τε η των διακένων διαδικασία συν διακένωνεχίζεται με τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την οι οποίοι

   .προέβη των διακένωνσαν διακένων στις & την αν διακένωνωτέρω εν διακένωνέργειες & την

 20: /  Άρθρο Δημοσιό σύμπλεγματητα Δαπάνες & την δημοσίευσης & την

1.      .Ηπαρούσα Διακήρυξη των διακένων αν διακένωναρτήθη των διακένωνκε στο ΚΗΜΔΗΣ

2.         Τα έγγραφα τη των διακένωνς & την παρούσας & την διαδικασίας & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιας & την σύμβαση των διακένωνς & την καταχωρήθη των διακένωνκαν διακένων στο
    -      σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια Έργα και αν διακένωναρτήθη των διακένωνκαν διακένων στη των διακένων

  (www.promitheus.gov.gr)   .Διαδικτυακή Πύλη των διακένων του Ο ΕΡΓΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

3.      (Στη των διακένωνν διακένων ιστοσελίδα τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την www.      damt      .      gov      .gr      ),    σύμφων διακένωνα με τα
   2  οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την. 
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4. Π        ερίλη των διακένωνψη των διακένων τη των διακένωνς & την παρούσας & την Διακήρυξη των διακένωνς & την δη των διακένωνμοσιεύεται στον διακένων Ελλη των διακένωνν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Τύπο94,
    66  .  4412/2016      “ ”σύμφων διακένωνα με το άρθρο ν διακένων και αν διακένωναρτάται στο πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-γραμμα Διαύγεια

diavgeia.gov.gr., 

          Τα έξοδα των διακένων εκ τη των διακένωνς & την κείμεν διακένωνη των διακένωνς & την ν διακένωνομοθεσίας & την απαραίτη των διακένωντων διακένων δη των διακένωνμοσιεύσεων διακένων τη των διακένωνς & την περίλη των διακένωνψη των διακένωνς & την
     ,     τη των διακένωνς & την δη των διακένωνμοπρασίας & την στη των διακένωνν διακένων οποία αν διακένωναδείχθη των διακένωνκε αν διακένωνάδοχος & την βαρύν διακένωνουν διακένων τον διακένων ίδιο και

       .   εισπράττον διακένωνται με τον διακένων πρώτο λογαριασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- πλη των διακένωνρωμής & την του έργου Τα έξοδα δη των διακένωνμοσιεύσεων διακένων
         ,   των διακένων τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων προη των διακένωνγούμεν διακένωνων διακένων διαγων διακένωνισμών διακένων για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάθεση των διακένων του ίδιου έργου καθώς & την και τα

          έξοδα των διακένων μη των διακένων απαραίτη των διακένωντων διακένων εκ του ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου δη των διακένωνμοσιεύσεων διακένων βαρύν διακένωνουν διακένων τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα
       .αρχή και καταβάλλον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την πιστώσεις & την του έργου

 20A:       Άρθρο Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφωντης & την σύμβασης & την95

1.  ,      ,   Προσκαλούν διακένωνται οι κατά τα έγγραφα τη των διακένωνς & την παρούσας & την σύμβαση των διακένωνς & την δυν διακένωνάμεν διακένωνοι ν διακένωνα λάβουν διακένων
      ,   μέρος & την στη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικοί φορείς & την προκειμέν διακένωνου η των διακένων

            αν διακένωναθέτουσα αρχή ν διακένωνα προβεί σε παρουσίαση των διακένων του προς & την αν διακένωνάθεση των διακένων έργου και σε σχετική
 .................................. ( ),  ......................................(   ) διαβούλευση των διακένων στ τό σύμπλεγμα Δαδιάς-πος & την στις & την η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία και ώρα

2.   (10)      ,  ,  Εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την δέκα η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων ως & την άν διακένωνω παρουσίαση των διακένων κάθε εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνος & την μπορεί ν διακένωνα
     ,       υποβάλει τεύχος & την παρατη των διακένωνρήσεων διακένων για το έργο τη των διακένωνν διακένων τεχν διακένωνική μελέτη των διακένων και τα τεύχη των διακένων

,    .      δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικά και συμβατικά Με το τεύχος & την παρατη των διακένωνρήσεων διακένων θα
    ,        σχολιάζεται η των διακένων ορθό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα τη των διακένωνς & την λύση των διακένωνς & την το εφικτό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την κατασκευής & την και θα επιση των διακένωνμαίν διακένωνον διακένωνται

      .    σφάλματα των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων των διακένων εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Η συμμετοχή των διακένων εν διακένωνδιαφερομέν διακένωνων διακένων
          στη των διακένωνν διακένων ως & την άν διακένωνω παρουσίαση των διακένων και η των διακένων υποβολή του τεύχους & την παρατη των διακένωνρήσεων διακένων είν διακένωναι

,         προαιρετικές & την δεν διακένων συν διακένωνεπάγον διακένωνται τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων υποβολής & την προσφοράς & την και δεν διακένων
       . συν διακένωνιστούν διακένων κώλυμα για τη των διακένων συμμετοχή τους & την στη των διακένων διαδικασία

3.           Η αν διακένωναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συμπεράσματα τη των διακένωνς & την διαβούλευση των διακένωνς & την και τα τεύχη των διακένων
       : παρατη των διακένωνρήσεων διακένων που υποβλήθη των διακένωνκαν διακένων και προβαίν διακένωνει στις & την ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθες & την εν διακένωνέργειες & την

)            α εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων διαπιστωθεί η των διακένων έλλειψη των διακένων παρατη των διακένωνρήσεων διακένων ή εκτιμη των διακένωνθούν διακένων ως & την μη των διακένων ορθές & την οι
 ,    ,      υποβλη των διακένωνθείσες & την παρατη των διακένωνρήσεις & την συν διακένωνεχίζει τη των διακένων διαδικασία σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στα

    έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ή
)          β εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων διαπιστωθεί η των διακένων ύπαρξη των διακένων επουσιωδών διακένων σφαλμάτων διακένων ή ελλείψεων διακένων στα έγγραφα

    /      τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εκδίδει τεύχος & την τροποποιήσεων διακένων διορθώσεων διακένων τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την ή και των διακένων
   ,   (5)      λοιπών διακένων εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την πέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων λήξη των διακένων τη των διακένωνς & την η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνίας & την

       .   υποβολής & την των διακένων τευχών διακένων παρατη των διακένωνρήσεων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την Στο τεύχος & την αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-
    / .  περιλαμβάν διακένωνον διακένωνται οι απαιτούμεν διακένωνες & την επουσιώδεις & την τροποποιήσεις & την διορθώσεις & την Το τεύχος & την

,  ,         κοιν διακένωνοποιείται με από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων σε ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την που έλαβαν διακένων τα έγγραφα
 ,     ,      τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και αν διακένωναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ ΚΗΜΔΗΣ και στη των διακένωνν διακένων ιστοσελίδα τη των διακένωνς & την

 ,   .         αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων διαθέτει Στο ως & την άν διακένωνω τεύχος & την μπορεί ν διακένωνα προβλέπεται η των διακένων
        διεξαγωγή τη των διακένωνς & την δη των διακένωνμοπρασίας & την σε μεταγεν διακένωνέστερη των διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία με τήρη των διακένωνση των διακένων των διακένων

      20   ,   διατυπώσεων διακένων δη των διακένωνμοσιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την οι προθεσμίες & την των διακένων
  ’     (1/3)  οποίων διακένων αν διακένωνέρχον διακένωνται κατ ελάχιστον διακένων στο έν διακένωνα τρίτο ή

)          γ εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων διαπιστωθεί η των διακένων ύπαρξη των διακένων ουσιωδών διακένων σφαλμάτων διακένων ή ελλείψεων διακένων σε οποιοδήποτε
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    ,      .  στοιχείο των διακένων εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την αν διακένωνακαλεί τη των διακένων διακήρυξη των διακένων του διαγων διακένωνισμού Στη των διακένων
,        ,  συν διακένωνέχεια προβαίν διακένωνει σε ν διακένωνέα διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την έργου διορθών διακένωνον διακένωντας & την τα

   . σχετικά σφάλματα και ελλείψεις & την

4.          Το τεύχος & την τροποποιήσεων διακένων συγκαταλέγεται στα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και αποτελεί
       . ,  αν διακένωναπό σύμπλεγμα Δαδιάς-σπαστο μέρος & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την μετά τη των διακένωνν διακένων υπογραφή τη των διακένωνς & την Αν διακένωντίθετα τα υποβλη των διακένωνθέν διακένωντα

        από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την τεύχη των διακένων παρατη των διακένωνρήσεων διακένων δεν διακένων αποτελούν διακένων συμβατικά
       .στοιχεία και δεν διακένων χρη των διακένωνσιμοποιούν διακένωνται για ερμη των διακένωνν διακένωνεία τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

        14   ,  Η σύμβαση των διακένων αν διακένωνατίθεται βάσει του κριτη των διακένωνρίου του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την σε
          .   προσφέρον διακένωντα ο οποίος & την δεν διακένων αποκλείεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων συμμετοχή βάσει τη των διακένωνς & την παρ Α του άρθρου

22         . , ,      22τη των διακένωνς & την παρούσας & την και πλη των διακένωνροί τα κριτήρια επιλογής & την των διακένων παρ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Γ Δ και Ε του άρθρου
 .τη των διακένωνς & την παρούσας & την

 21:    Άρθρο Δικαιούμενοι συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς & την στη διαδικασ   ία σύναψης & την σύμβασης & την 

21.1       ,    Δικαίωμα συμμετοχής & την έχουν διακένων φυσικά ή ν διακένωνομικά πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα ή εν διακένωνώσεις & την αυτών διακένων  96 που
 δραστη των διακένωνριοποιούν διακένωνται        σε έργα κατη των διακένωνγορίας & την ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ ή κατέχουν διακένων ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πτυχίο

    ( . . . .)Εργολήπτη των διακένων Δη των διακένωνμοσίων διακένων Δασοτεχν διακένωνικών διακένων Έργων διακένων ΕΔΔΕ 97    και που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνα
σε98:

)  -   ,α σε κράτος & την μέλος & την τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την
)  -      ( . . .),β σε κράτος & την μέλος & την του Ευρωπαϊκού Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικού Χώρου ΕΟ ΕΡΓΟΧ
)           ,      γ σε τρίτες & την χώρες & την που έχουν διακένων υπογράψει και κυρώσει τη των διακένων ΣΔΣ στο βαθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- που η των διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-

       1, 2, 4 , 5, 6  7αν διακένωνάθεση των διακένων δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια σύμβαση των διακένων καλύπτεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα Παραρτήματα και 99  και τις & την
        γεν διακένωνικές & την ση των διακένωνμειώσεις & την του σχετικού με τη των διακένωνν διακένων Έν διακένωνωση των διακένων Προσαρτήματος & την I   τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω

,  Συμφων διακένωνίας & την καθώς & την και
)            δ σε τρίτες & την χώρες & την που δεν διακένων εμπίπτουν διακένων στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων γ΄ όλη τη διάρκεια της τη των διακένωνς & την παρούσας & την παραγράφου

           και έχουν διακένων συν διακένωνάψει διμερείς & την ή πολυμερείς & την συμφων διακένωνίες & την με τη των διακένωνν διακένων Έν διακένωνωση των διακένων σε θέματα
   .διαδικασιών διακένων αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων

       1,  2,  4,  5,  6  7  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τον βαθμό σύμπλεγμα που καλύπτονται από σύμπλεγμα τα Παραρτή διαδικασία για την επιλογή ματα και και τις & την
        I   ,γενικές & την σημειώσεις & την του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή διαδικασία για την επιλογή ματος & την της & την Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

          καθώς & την και τις & την λοιπές & την διεθνείς & την συμφωνίες & την από σύμπλεγμα τις & την οποίες & την δεσμεύεται η
,        ,   ,  Ένωση οι αναθέτουσες & την αρχές & την επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις & την

         υπηρεσίες & την και τους & την οικονομικούς & την φορείς & την των χωρών που έχουν υπογράψει
         τις & την εν λό σύμπλεγμαγω συμφωνίες & την μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή διαδικασία για την επιλογή με αυτή διαδικασία για την επιλογή ν που

   ,   ,      επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις & την υπηρεσίες & την και τους & την οικονομικούς & την
  φορείς & την της & τηνΈνωσης & την100.

21.2         Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την συμμετέχει είτε μεμον διακένωνωμέν διακένωνα είτε ως & την μέλος & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την101,

21.3  Ο ΕΡΓΟι εν διακένωνώσεις & την        .  2, 3  4οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων συμμετέχουν διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την των διακένων παρ και
  19   . 1 ( )  ( )   76  . 4412/2016.του άρθρου και των διακένων παρ γ και ε του άρθρου του ν διακένων
           Δεν διακένων απαιτείται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω εν διακένωνώσεις & την ν διακένωνα περιβλη των διακένωνθούν διακένων συγκεκριμέν διακένωνη των διακένων ν διακένωνομική μορφή

   .         για τη των διακένωνν διακένων υποβολή προσφοράς & την Σε περίπτωση των διακένων που η των διακένων έν διακένωνωση των διακένων αν διακένωναδειχθεί αν διακένωνάδοχος & την η των διακένων ν διακένωνομική
             τη των διακένωνς & την μορφή πρέπει ν διακένωνα είν διακένωναι τέτοια που ν διακένωνα εξασφαλίζεται η των διακένων ύπαρξη των διακένων εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την και μον διακένωναδικού

     (  ).φορολογικού μη των διακένωντρώου για τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνωση των διακένων πχ κοιν διακένωνοπραξία

 22:    Άρθρο Κριτή διαδικασία για την επιλογή ρια ποιοτική διαδικασία για την επιλογή ς & την επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς & την

         Ο ΕΡΓΟι μεμον διακένωνωμέν διακένωνοι προσφέρον διακένωντες & την πρέπει ν διακένωνα ικαν διακένωνοποιούν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα τα κριτήρια ποιοτικής & την
. επιλογής & την

    ,    :Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων ισχύουν διακένων τα εξής & την
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-        22    ,     αν διακένωναφορικά με τις & την απαιτήσεις & την του άρθρου Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την αυτές & την θα πρέπει ν διακένωνα
      ικαν διακένωνοποιούν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- κάθε μέλος & την τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την

-       22.   ,    αν διακένωναφορικά με τις & την απαιτήσεις & την του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν τη των διακένωνς & την παρούσας & την κάθε μέλος & την τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την
        θα πρέπει ν διακένωνα είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνο στο σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- επαγγελματικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μη των διακένωντρώο,   σύμφων διακένωνα με τα

    ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα στο ως & την άν διακένωνω άρθρο,         τουλάχιστον διακένων σε μια από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την κατη των διακένωνγορίες & την που αφορά στο
  . ,       υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνάθεση των διακένων έργο Περαιτέρω αθροιστικά πρέπει ν διακένωνα καλύπτον διακένωνται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την οι κατη των διακένωνγορίες & την
 . του έργου

22. .  Α Λό σύμπλεγμαγοι αποκλεισμού

  Κάθε προσφέρων διακένων αποκλείεται       από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων συμμετοχή στη των διακένωνν διακένων παρούσα διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την
,      (      σύμβαση των διακένωνς & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων συν διακένωντρέχει στο πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπό σύμπλεγμα Δαδιάς- του αν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται για μεμον διακένωνωμέν διακένωνο φυσικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ή

 )         (     ν διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο ή σε έν διακένωνα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα μέλη των διακένων του αν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται περί έν διακένωνωση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικών διακένων
)       :φορέων διακένων έν διακένωνας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την των διακένων παρακάτω περιπτώσεων διακένων

22.A.1.      Όταν διακένων υπάρχει εις & την βάρος & την του αμετάκλη των διακένωντη των διακένων102     καταδικαστική από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων για έν διακένωνα από σύμπλεγμα Δαδιάς-
  :τα ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθα εγκλήματα

)α     συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή σε εγκληματική διαδικασία για την επιλογή οργάνωση,       2  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτή ορίζεται στο άρθρο τη των διακένωνς & την
-  2008/841/     24   2008,   από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟκτωβρίου για τη των διακένωνν διακένων

   (  καταπολέμη των διακένωνση των διακένων του οργαν διακένωνωμέν διακένωνου εγκλήματος & την ΕΕ L 300   11.11.2008  .42),τη των διακένωνς & την σ   και τα
   187    (  ),εγκλήματα του άρθρου του Ποιν διακένωνικού Κώδικα εγκλη των διακένωνματική οργάν διακένωνωση των διακένων

)β   ,  ενεργητική διαδικασία για την επιλογή δωροδοκία     3     ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζεται στο άρθρο τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την περί τη των διακένωνς & την
  ,       καταπολέμη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την δωροδοκίας & την στη των διακένωνν διακένων οποία εν διακένωνέχον διακένωνται υπάλλη των διακένωνλοι των διακένων Ευρωπαϊκών διακένων

   -    (  Κοιν διακένωνοτήτων διακένων ή των διακένων κρατών διακένων μελών διακένων τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την ΕΕ C 195  25.6.1997, . 1)   .τη των διακένωνς & την σ και στη των διακένωνν διακένων παρ
1   2  -  2003/568/     22  του άρθρου τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου τη των διακένωνς & την ας & την Ιουλίου
2003,          (  για τη των διακένωνν διακένων καταπολέμη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την δωροδοκίας & την στον διακένων ιδιωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τομέα ΕΕ L 192  τη των διακένωνς & την
31.7.2003, . 54),          ,σ καθώς & την και ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζεται στο εθν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δίκαιο του οικον διακένωνομικού φορέα  και

    159  (   ),  236 (τα εγκλήματα των διακένων άρθρων διακένων Α δωροδοκία πολιτικών διακένων προσώπων διακένων δωροδοκία
),  237 .  2-4 (   ),  237  .  2  (υπαλλήλου παρ δωροδοκία δικαστικών διακένων λειτουργών διακένων Α παρ εμπορία

 –  ),  396  .  2  (    )   επιρροής & την μεσάζον διακένωντες & την παρ δωροδοκία στον διακένων ιδιωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τομέα του Ποιν διακένωνικού
,Κώδικα

) ,γ απάτη            εις & την βάρος & την των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων συμφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια των διακένων
 3   4    ( )  2017/1371      άρθρων διακένων και τη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟδη των διακένωνγίας & την ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοιν διακένωνοβουλίου και του

  5Συμβουλίου τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την  2017     ,    Ιουλίου σχετικά με τη των διακένωνν διακένων καταπολέμη των διακένωνση των διακένων μέσω του ποιν διακένωνικού
,           (δικαίου τη των διακένωνς & την απάτη των διακένωνς & την εις & την βάρος & την των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων συμφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την L

198/28.07.2017)      159  (   ),και τα εγκλήματα των διακένων άρθρων διακένων Α δωροδοκία πολιτικών διακένων προσώπων διακένων
216 ( ), 236 (  ), 237 . 2-4 (  πλαστογραφία δωροδοκία υπαλλήλου παρ δωροδοκία δικαστικών διακένων

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λειτουργών διακένων ψευδής & την βεβαίωση των διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-θευση των διακένων κ λπ διακεκριμέν διακένωνη των διακένων κλοπή
( ),  386  ( ),  386  (   ),  386  (    υπεξαίρεση των διακένων απάτη των διακένων Α απάτη των διακένων με υπολογιστή Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν απάτη των διακένων σχετική με τις & την

),  390  ( )        155  .  επιχορη των διακένωνγήσεις & την απιστία του Ποιν διακένωνικού Κώδικα και των διακένων άρθρων διακένων επ του
   ( .  2960/2001, ’  265),      Εθν διακένωνικού Τελων διακένωνειακού Κώδικα ν διακένων Α ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων αυτά στρέφον διακένωνται κατά των διακένων

         οικον διακένωνομικών διακένων συμφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την ή συν διακένωνδέον διακένωνται με τη των διακένωνν διακένων προσβολή
  ,        23  (αυτών διακένων των διακένων συμφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων καθώς & την και τα εγκλήματα των διακένων άρθρων διακένων διασυν διακένωνοριακή
    )  24 (      απάτη των διακένων σχετικά με τον διακένων ΦΠΑ και επικουρικές & την διατάξεις & την για τη των διακένωνν διακένων ποιν διακένωνική προστασία

     )  . 4689/2020 ( ’ 103),των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων συμφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & τηνΈν διακένωνωση των διακένωνς & την του ν διακένων Α

41





)      δ τρομοκρατικά εγκλή διαδικασία για την επιλογή ματα ή διαδικασία για την επιλογή εγκλή διαδικασία για την επιλογή ματα συνδεό σύμπλεγμαμενα  με τρομοκρατικές & την
,  , ,   3-4  5-12   ( )δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζον διακένωνται αν διακένωντιστοίχως & την στα άρθρα και τη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟδη των διακένωνγίας & την ΕΕ

2017/541        15του Ευρωπαϊκού Κοιν διακένωνοβουλίου και του Συμβουλίου τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την  2017, Μαρτίου για
        -τη των διακένωνν διακένων καταπολέμη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την τρομοκρατίας & την και τη των διακένωνν διακένων αν διακένωντικατάσταση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την πλαισίου

2002/475/          2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τη των διακένωνν διακένων τροποποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την ΔΕΥ
  (  του Συμβουλίου ΕΕ L 88/31.03.2017))        ή η των διακένωνθική αυτουργία ή συν διακένωνέργεια ή από σύμπλεγμα Δαδιάς-πειρα

 ,      14  ,διάπραξη των διακένωνς & την εγκλήματος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζον διακένωνται στο άρθρο αυτής & την     και τα εγκλήματα των διακένων
 187   187    ,       32-άρθρων διακένων Α και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν του Ποιν διακένωνικού Κώδικα καθώς & την και τα εγκλήματα των διακένων άρθρων διακένων

35  . 4689/2020 ( ’103),του ν διακένων Α

)      ε νομιμοποίηση εσό σύμπλεγμαδων από σύμπλεγμα παράνομες & την δραστηριό σύμπλεγματητες & την   ή χρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατίας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτές & την ορίζον διακένωνται στο άρθρο τη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟδη των διακένωνγίας & την ΕΕ του

      20   2015,   Ευρωπαϊκού Κοιν διακένωνοβουλίου και του Συμβουλίου τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την Μαΐου σχετικά με τη των διακένωνν διακένων
       πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-λη των διακένωνψη των διακένων τη των διακένωνς & την χρη των διακένωνσιμοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την του χρη των διακένωνματοπιστωτικού συστήματος & την για τη των διακένων

         ν διακένωνομιμοποίη των διακένωνση των διακένων εσό σύμπλεγμα Δαδιάς-δων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- παράν διακένωνομες & την δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την ή για τη των διακένων χρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
,τρομοκρατίας & την      ( ) . 648/2012  τη των διακένωνν διακένων τροποποίη των διακένωνση των διακένων του καν διακένωνον διακένωνισμού ΕΕ αριθμ του Ευρωπαϊκού
   ,       2005/60/  Κοιν διακένωνοβουλίου και του Συμβουλίου και τη των διακένωνν διακένων κατάργη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την οδη των διακένωνγίας & την ΕΚ του

        2006/70/  Ευρωπαϊκού Κοιν διακένωνοβουλίου και του Συμβουλίου και τη των διακένωνς & την οδη των διακένωνγίας & την ΕΚ τη των διακένωνς & την
 (  Επιτροπής & την ΕΕ L 141/05.06.2015)      2  39  . 4557/2018και τα εγκλήματα των διακένων άρθρων διακένων και του ν διακένων

( ’ 139), ),Α

)        ,στ παιδική διαδικασία για την επιλογή εργασία και άλλες & την μορφές & την εμπορίας & την ανθρώπων   ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζον διακένωνται
  2    2011/36/      στο άρθρο τη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟδη των διακένωνγίας & την ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοιν διακένωνοβουλίου και του

  5   2011,        Συμβουλίου τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την Απριλίου για τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-λη των διακένωνψη των διακένων και τη των διακένωνν διακένων καταπολέμη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
        ,     εμπορίας & την αν διακένωνθρώπων διακένων και για τη των διακένωνν διακένων προστασία των διακένων θυμάτων διακένων τη των διακένωνς & την καθώς & την και για τη των διακένωνν διακένων

  -  2002/629/    (  αν διακένωντικατάσταση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου ΕΕ L 101  τη των διακένωνς & την
15.4.2011,  .  1),       323     (σ και τα εγκλήματα του άρθρου Α του Ποιν διακένωνικού Κώδικα εμπορία

).           αν διακένωνθρώπων διακένων Ο ΕΡΓΟ οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την αποκλείεται επίση των διακένωνς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων το πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο εις & την βάρος & την του
        ,οποίου εκδό σύμπλεγμα Δαδιάς-θη των διακένωνκε αμετάκλη των διακένωντη των διακένων καταδικαστική από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων είν διακένωναι μέλος & την του διοικη των διακένωντικού

           διευθυν διακένωντικού ή εποπτικού οργάν διακένωνου του εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω οικον διακένωνομικού φορέα ή έχει εξουσία
,      .εκπροσώπη των διακένωνση των διακένωνς & την λήψη των διακένωνς & την αποφάσεων διακένων ή ελέγχου σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-

     :Ηυποχρέωση των διακένων του προη των διακένωνγούμεν διακένωνου εδαφίου αφορά

)      ( . . .),  α Στις & την περιπτώσεις & την εταιρειών διακένων περιορισμέν διακένωνη των διακένωνς & την ευθύν διακένωνη των διακένωνς & την ΕΠΕ προσωπικών διακένων εταιρειών διακένων
( . . . .) Ο ΕΡΓΟΕ ΕΕ και    ( . .  ),  .Ιδιωτικών διακένων Κεφαλαιουχικών διακένων Εταιρειών διακένων Ι Κ Ε τους & την διαχειριστές & την

)     ( . .)    ,   β Στις & την περιπτώσεις & την αν διακένωνων διακένωνύμων διακένων εταιρειών διακένων ΑΕ τον διακένων Διευθύν διακένωνον διακένωντα Σύμβουλο τα μέλη των διακένων
  ,του Διοικη των διακένωντικού Συμβουλίου          καθώς & την και τα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα στα οποία με από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων του

         Διοικη των διακένωντικού Συμβουλίου έχει αν διακένωνατεθεί το σύν διακένωνολο τη των διακένωνς & την διαχείριση των διακένωνς & την και εκπροσώπη των διακένωνση των διακένωνς & την
 .τη των διακένωνς & την εταιρείας & την

)    ,     , γ Στις & την περιπτώσεις & την των διακένων συν διακένωνεταιρισμών διακένων τα μέλη των διακένων του Διοικη των διακένωντικού Συμβουλίου ή

)      ,  ,   ,  δ στις & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-λοιπες & την περιπτώσεις & την ν διακένωνομικών διακένων προσώπων διακένων τον διακένων κατά περίπτωση των διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμο
εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο103.

22.A.2 
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)α            Όταν διακένων ο προσφέρων διακένων έχει αθετήσει τις & την υποχρεώσεις & την του ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά στη των διακένωνν διακένων καταβολή
           φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή εισφορών διακένων κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την και αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- έχει διαπιστωθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- δικαστική ή

      ,     διοικη των διακένωντική από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων με τελεσίδικη των διακένων και δεσμευτική ισχύ σύμφων διακένωνα με διατάξεις & την τη των διακένωνς & την
        /  χώρας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνος & την ή τη των διακένωνν διακένων εθν διακένωνική ν διακένωνομοθεσία ή και

)β               η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα αποδείξει με τα κατάλλη των διακένωνλα μέσα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ο προσφέρων διακένων έχει
          αθετήσει τις & την υποχρεώσεις & την του ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά τη των διακένωνν διακένων καταβολή φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή εισφορών διακένων

 .κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την

            , Αν διακένων ο προσφέρων διακένων είν διακένωναι Έλλη των διακένωνν διακένωνας & την πολίτη των διακένωνς & την ή έχει τη των διακένωνν διακένων εγκατάστασή του στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα οι
        ,  υποχρεώσεις & την του που αφορούν διακένων τις & την εισφορές & την κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την καλύπτουν διακένων τό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο

 ,     .τη των διακένωνν διακένων κύρια ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο και τη των διακένωνν διακένων επικουρική ασφάλιση των διακένων

   . ’  ’        Ο ΕΡΓΟι υποχρεώσεις & την των διακένων περ α και β θεωρείται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων έχουν διακένων αθετη των διακένωνθεί εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων δεν διακένων έχουν διακένων
         καταστεί λη των διακένωνξιπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεσμες & την ή εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αυτές & την έχουν διακένων υπαχθεί σε δεσμευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διακαν διακένωνον διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-

 .που τη των διακένωνρείται

   ,       ,  Δεν διακένων αποκλείεται ο προσφέρων διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων έχει εκπλη των διακένωνρώσει τις & την υποχρεώσεις & την του είτε
         ,καταβάλλον διακένωντας & την τους & την φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την ή τις & την εισφορές & την κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την που οφείλει

,  ,      ,συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνων διακένων κατά περίπτωση των διακένων των διακένων δεδουλευμέν διακένωνων διακένων τό σύμπλεγμα Δαδιάς-κων διακένων ή των διακένων προστίμων διακένων
        ,είτε υπαγό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνος & την σε δεσμευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διακαν διακένωνον διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- για τη των διακένωνν διακένων καταβολή τους & την    στο μέτρο που

     τη των διακένωνρεί τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την του δεσμευτικού καν διακένωνον διακένωνισμού104

22.A.3 )  α ’  ,  Κατ εξαίρεση των διακένων       για τους & την πιο κάτω επιτακτικούς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιου
............συμφέρον διακένωντος & την 105 (       ,  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιας & την υγείας & την ή προστασίας & την του περιβάλλον διακένωντος & την οι οποίοι

     )     22.συμπλη των διακένωνρών διακένωνον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή δεν διακένων εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζον διακένωνται οι παράγραφοι A.1
 και 22.A.2.

)β  ’  ,   Κατ εξαίρεση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων   ο αποκλεισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την  είν διακένωναι  ,    σαφώς & την δυσαν διακένωνάλογος & την ιδίως & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο
            μικρά ποσά των διακένων φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή των διακένων εισφορών διακένων κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την δεν διακένων έχουν διακένων καταβλη των διακένωνθεί ή

  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων ο  προσφέρων διακένων         εν διακένωνη των διακένωνμερώθη των διακένωνκε σχετικά με το ακριβές & την ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- που οφείλεται λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω
          αθέτη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων υποχρεώσεών διακένων του ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά στη των διακένωνν διακένων καταβολή φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή εισφορών διακένων

            κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την σε χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο κατά τον διακένων οποίο δεν διακένων είχε τη των διακένων δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα ν διακένωνα λάβει
,       . '  . 2   73 . 4412/2016,μέτρα σύμφων διακένωνα με το τελευταίο εδάφιο τη των διακένωνς & την περ β τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου ν διακένων

       πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων εκπν διακένωνοή τη των διακένωνς & την προθεσμίας & την υποβολής & την προσφοράς & την   18  του άρθρου τη των διακένωνς & την
,  παρούσας & την δεν διακένων εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται 106   22. .2.η των διακένων παράγραφος & την Α

22. .4Α . Αποκλείεται       από σύμπλεγμα τη συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή στην παρούσα διαδικασία σύναψης & την
       δημό σύμπλεγμασιας & την σύμβασης & την προσφέρων σε οποιαδή διαδικασία για την επιλογή ποτε από σύμπλεγμα τις & την ακό σύμπλεγμαλουθες & την

καταστάσεις & την:107

( )α         . 2   18  .έχει αθετήσει τις & την υποχρεώσεις & την που προβλέπον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου του ν διακένων
4412/2016,        περί αρχών διακένων που εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζον διακένωνται στις & την διαδικασίες & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την δη των διακένωνμοσίων διακένων

,συμβάσεων διακένων

( )β              εάν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την τελεί υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- πτώχευση των διακένων ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής & την
εκκαθάριση των διακένωνς & την          ή τελεί υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωναγκαστική διαχείριση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- εκκαθαριστή ή από σύμπλεγμα Δαδιάς- το
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          δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αν διακένωναστείλει
          τις & την επιχειρη των διακένωνματικές & την του δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίαν διακένωνση των διακένωνς & την και
           δεν διακένων τη των διακένωνρεί τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την αυτής & την ή εάν διακένων βρίσκεται σε οποιαδήποτε αν διακένωνάλογη των διακένων κατάσταση των διακένων

   ,     . προκύπτουσα από σύμπλεγμα Δαδιάς- παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-μοια διαδικασία προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων σε εθν διακένωνικές & την διατάξεις & την ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μου

         ,   Η αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα μη των διακένωνν διακένων αποκλείει έν διακένωναν διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα ο οποίος & την
          , βρίσκεται σε μια εκ των διακένων καταστάσεων διακένων που αν διακένωναφέρον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων παρούσα περίπτωση των διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-

              τη των διακένωνν διακένων προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ο εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω φορέας & την είν διακένωναι σε
    ,        θέση των διακένων ν διακένωνα εκτελέσει τη των διακένων σύμβαση των διακένων λαμβάν διακένωνον διακένωντας & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-ψη των διακένων τις & την ισχύουσες & την διατάξεις & την και τα

        ( .  5  73  .μέτρα για τη των διακένων συν διακένωνέχιση των διακένων τη των διακένωνς & την επιχειρη των διακένωνματικής & την του λειτουργίας & την παρ άρθρου του ν διακένων
4412/2016), 108

( )γ  ,      3    44  . 3959/2011( 93), εάν διακένων με τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων τη των διακένωνς & την παραγράφου β του άρθρου του ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της περί
     ,     ποιν διακένωνικών διακένων κυρώσεων διακένων και άλλων διακένων διοικη των διακένωντικών διακένων συν διακένωνεπειών διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή διαθέτει

          επαρκώς & την εύλογες & την εν διακένωνδείξεις & την που οδη των διακένωνγούν διακένων στο συμπέρασμα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την
          συν διακένωνήψε συμφων διακένωνίες & την με άλλους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την με στό σύμπλεγμα Δαδιάς-χο τη των διακένων στρέβλωση των διακένων του

,αν διακένωνταγων διακένωνισμού

( )δ            24  .εάν διακένων μία κατάσταση των διακένων σύγκρουση των διακένωνς & την συμφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια του άρθρου του ν διακένων
4412/2016       ,   ,δεν διακένων μπορεί ν διακένωνα θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο παρεμβατικά

,μέσα

( )ε            εάν διακένων μία κατάσταση των διακένων στρέβλωση των διακένωνς & την του αν διακένωνταγων διακένωνισμού από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερη των διακένων συμμετοχή των διακένων
        ,οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων κατά τη των διακένωνν διακένων προετοιμασία τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την

      48  . 4412/2016,     σύμφων διακένωνα με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σα ορίζον διακένωνται στο άρθρο του ν διακένων δεν διακένων μπορεί ν διακένωνα θεραπευθεί με
,  , ,άλλα λιγό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερο παρεμβατικά μέσα

( )στ           εάν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την έχει επιδείξει σοβαρή ή επαν διακένωναλαμβαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων πλη των διακένωνμμέλεια
        κατά τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων ουσιώδους & την απαίτη των διακένωνση των διακένωνς & την στο πλαίσιο προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένωνς & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιας & την

,         σύμβαση των διακένωνς & την προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την με αν διακένωναθέτον διακένωντα φορέα ή προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την
         παραχώρη των διακένωνση των διακένωνς & την που είχε ως & την αποτέλεσμα τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ωρη των διακένων καταγγελία τη των διακένωνς & την προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένωνς & την

,     ,σύμβαση των διακένωνς & την αποζη των διακένωνμιώσεις & την ή άλλες & την παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-μοιες & την κυρώσεις & την

( )ζ            εάν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την έχει κριθεί έν διακένωνοχος & την εκ προθέσεως & την σοβαρών διακένων απατη των διακένωνλών διακένων
,           δη των διακένωνλώσεων διακένων κατά τη των διακένωνν διακένων παροχή των διακένων πλη των διακένωνροφοριών διακένων που απαιτούν διακένωνται για τη των διακένωνν διακένων εξακρίβωση των διακένων

          ,  τη των διακένωνς & την απουσίας & την των διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αποκλεισμού ή τη των διακένωνν διακένων πλήρωση των διακένων των διακένων κριτη των διακένωνρίων διακένων επιλογής & την έχει
           αποκρύψει τις & την πλη των διακένωνροφορίες & την αυτές & την ή δεν διακένων είν διακένωναι σε θέση των διακένων ν διακένωνα προσκομίσει τα

   ’     79  .  4412/2016, δικαιολογη των διακένωντικά που απαιτούν διακένωνται κατ εφαρμογή του άρθρου του ν διακένων περί
   ,     23  ,Ευρωπαϊκού Εν διακένωνιαίου Εγγράφου Σύμβαση των διακένωνς & την καθώς & την και του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την

( )η             εάν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την επιχείρη των διακένωνσε ν διακένωνα επη των διακένωνρεάσει με αθέμιτο τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο τη των διακένων διαδικασία
    ,     λήψη των διακένωνς & την αποφάσεων διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την ν διακένωνα αποκτήσει εμπιστευτικές & την πλη των διακένωνροφορίες & την

         που εν διακένωνδέχεται ν διακένωνα του αποφέρουν διακένων αθέμιτο πλεον διακένωνέκτη των διακένωνμα στη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την
         σύμβαση των διακένωνς & την ή ν διακένωνα παράσχει με απατη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς- τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο παραπλαν διακένωνη των διακένωντικές & την πλη των διακένωνροφορίες & την που

         ,  εν διακένωνδέχεται ν διακένωνα επη των διακένωνρεάσουν διακένων ουσιωδώς & την τις & την αποφάσεις & την που αφορούν διακένων τον διακένων αποκλεισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
   ,επιλογή ή τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάθεση των διακένων

( )θ          ,  εάν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την έχει διαπράξει σοβαρό σύμπλεγμα Δαδιάς- επαγγελματικό σύμπλεγμα Δαδιάς- παράπτωμα το
 οποίο θέτει     σε αμφιβολία τη των διακένωνν διακένων ακεραιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντά του.

22. .5Α .          Αποκλείεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων συμμετοχή στη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιας & την σύμβαση των διακένωνς & την
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( ),         διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την εάν διακένων συν διακένωντρέχουν διακένων οι προϋποθέσεις & την εφαρμογής & την τη των διακένωνς & την
. 4   8  . 3310/2005 (παρ του άρθρου του ν διακένων  εθνικό σύμπλεγμας & την λό σύμπλεγμαγος & την αποκλεισμού). 109

         Ο ΕΡΓΟι υποχρεώσεις & την τη των διακένωνς & την παρούση των διακένωνς & την αφορούν διακένων στις & την αν διακένωνών διακένωνυμες & την εταιρείες & την που υποβάλλουν διακένων
           προσφορά αυτοτελώς & την ή ως & την μέλη των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την ή που συμμετέχουν διακένων στο μετοχικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κεφάλαιο

          άλλου ν διακένωνομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή σε ν διακένωνομικά πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα τη των διακένωνς & την
     .αλλοδαπής & την που αν διακένωντιστοιχούν διακένων σε αν διακένωνών διακένωνυμη των διακένων εταιρεία

   : Εξαιρούν διακένωνται τη των διακένωνς & την υποχρέωση των διακένωνς & την αυτής & την

)α      -      οι ειση των διακένωνγμέν διακένωνες & την στα χρη των διακένωνματιστήρια κρατών διακένων μελών διακένων τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την ή του
     ( . . . .) , Ο ΕΡΓΟργαν διακένωνισμού Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικής & την Συν διακένωνεργασίας & την και Αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟΟ ΕΡΓΟΣΑ εταιρείες & την

)β   ,          οι εταιρείες & την τα δικαιώματα ψήφου των διακένων οποίων διακένων ελέγχον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- μία ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερες & την
  (investment  firms),   επιχειρήσεις & την επεν διακένωνδύσεων διακένων εταιρείες & την διαχείριση των διακένωνς & την

/  (asset/fund  managers)     κεφαλαίων διακένων εν διακένωνεργη των διακένωντικού ή εταιρείες & την διαχείριση των διακένωνς & την κεφαλαίων διακένων
  (private  equity  firms),      επιχειρη των διακένωνματικών διακένων συμμετοχών διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι

   ,      τελευταίες & την αυτές & την εταιρείες & την ελέγχουν διακένων συν διακένωνολικά ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- που υπερβαίν διακένωνει το εβδομήν διακένωντα
   (75%)        πέν διακένωντε τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων δικαιωμάτων διακένων ψήφων διακένων και είν διακένωναι εποπτευό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-

        Επιτροπές & την Κεφαλαιαγοράς & την ή άλλες & την αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διες & την χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικές & την αρχές & την κρατών διακένων μελών διακένων
     . . . .τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & τηνΈν διακένωνωση των διακένωνς & την ή του Ο ΕΡΓΟΟ ΕΡΓΟΣΑ 110

22. .6.  Α         Η αν διακένωναθέτουσα αρχή αποκλείει οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα σε οποιοδήποτε χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
       ,   ση των διακένωνμείο κατά τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων αποδεικν διακένωνύεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι
           αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την βρίσκεται λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω πράξεων διακένων ή παραλείψεων διακένων αυτού είτε πριν διακένων είτε κατά τη των διακένων

,        .διαδικασία σε μία από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την περιπτώσεις & την των διακένων προη των διακένωνγούμεν διακένωνων διακένων παραγράφων διακένων  111 

         ,Εάν η περίοδος & την αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη από σύμπλεγμαφαση
    22. .1      στις & την περιπτώσεις & την της & την παραγράφου Α η περίοδος & την αυτή διαδικασία για την επιλογή ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από σύμπλεγμα την ημερομηνία της & την καταδίκης & την με αμετάκλητη από σύμπλεγμαφαση και στις & την
   22. .4    (3)     περιπτώσεις & την της & την παραγράφου Α στα τρία έτη από σύμπλεγμα την ημερομηνία

      .έκδοσης & την πράξης & την που βεβαιώνει το σχετικό σύμπλεγμα γεγονό σύμπλεγμας & την 112

22. .7.Α            Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την που εμπίπτει σε μια από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την καταστάσεις & την που αν διακένωναφέρον διακένωνται
  22. .1   22. .4στις & την παραγράφους & την Α και Α 113,      ,εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων β   μπορεί ν διακένωνα

 προσκομίζει στοιχεία114          προκειμέν διακένωνου ν διακένωνα αποδείξει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν διακένων για
    ,       .ν διακένωνα αποδείξουν διακένων τη των διακένωνν διακένων αξιοπιστία του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι συν διακένωντρέχει ο σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γος & την αποκλεισμού

   ,          Για τον διακένων σκοπό σύμπλεγμα Δαδιάς- αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την αποδεικν διακένωνύει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι έχει καταβάλει ή έχει
          δεσμευθεί ν διακένωνα καταβάλει αποζη των διακένωνμίωση των διακένων για ζη των διακένωνμίες & την που προκλήθη των διακένωνκαν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- το ποιν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

   ,          αδίκη των διακένωνμα ή το παράπτωμα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι έχει διευκριν διακένωνίσει τα γεγον διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τα και τις & την περιστάσεις & την με
 ,        ,   ολοκλη των διακένωνρωμέν διακένωνο τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο μέσω εν διακένωνεργού συν διακένωνεργασίας & την με τις & την ερευν διακένωνη των διακένωντικές & την αρχές & την και έχει

     ,      λάβει συγκεκριμέν διακένωνα τεχν διακένωνικά και οργαν διακένωνωτικά μέτρα καθώς & την και μέτρα σε επίπεδο
        προσωπικού κατάλλη των διακένωνλα για τη των διακένωνν διακένων αποφυγή περαιτέρω ποιν διακένωνικών διακένων αδικη των διακένωνμάτων διακένων ή

.παραπτωμάτων διακένων  115        Τα μέτρα που λαμβάν διακένωνον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την
          αξιολογούν διακένωνται σε συν διακένωνάρτη των διακένωνση των διακένων με τη των διακένων σοβαρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα και τις & την ιδιαίτερες & την περιστάσεις & την του

    .     ,   ποιν διακένωνικού αδικήματος & την ή του παραπτώματος & την Εάν διακένων τα στοιχεία κριθούν διακένων επαρκή ο εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω
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        .   οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την δεν διακένων αποκλείεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Αν διακένων τα
  ,        μέτρα κριθούν διακένων αν διακένωνεπαρκή γν διακένωνωστοποιείται στον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα το σκεπτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την

 .     ,    από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την αυτής & την Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την που έχει αποκλειστεί σύμφων διακένωνα με τις & την κείμεν διακένωνες & την
,    ,       διατάξεις & την με τελεσίδικη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων συμμετοχή σε διαδικασίες & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την
          σύμβαση των διακένωνς & την ή αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την παραχώρη των διακένωνση των διακένωνς & την δεν διακένων μπορεί ν διακένωνα κάν διακένωνει χρήση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωνωτέρω

           δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την κατά τη των διακένωνν διακένων περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στη των διακένωνν διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων

22. .8.Α             Η από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων διαπίστωση των διακένων τη των διακένωνς & την επάρκειας & την ή μη των διακένων των διακένων επαν διακένωνορθωτικών διακένων μέτρων διακένων
          . 8 κατά τη των διακένωνν διακένων προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων παράγραφο εκδίδεται σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στις & την παρ και

9   73  .του άρθρου του ν διακένων  4412/2016. 116

22. .9.Α   ,          Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την σε βάρος & την του οποίου έχει επιβλη των διακένωνθεί η των διακένων κύρωση των διακένων του
      ,     οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντιου αποκλεισμού σύμφων διακένωνα με τις & την κείμεν διακένωνες & την διατάξεις & την και για το χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

          διάστη των διακένωνμα που αυτή ορίζει αποκλείεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων παρούσα διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την
.σύμβαση των διακένωνς & την

  (22.  – 22. )Κριτή διαδικασία για την επιλογή ρια επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς & την Β’ Δ  117

22. .       Β’ Καταλληλό σύμπλεγματητα για τηνάσκηση της & την επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ς & την δραστηριό σύμπλεγματητας & την

         ,Όσον διακένων αφορά τη των διακένωνν διακένων καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την επαγγελματικής & την δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την
         απαιτείται οι οικον διακένωνομικοί φορείς & την ν διακένωνα είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι στο σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- επαγγελματικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

      .     μη των διακένωντρώο που τη των διακένωνρείται στο κράτος & την εγκατάστασής & την τους & την Ειδικά οι προσφέρον διακένωντες & την που είν διακένωναι
        εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα απαιτείται ν διακένωνα είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι στο Μη των διακένωντρώο

  ( . . .)       Εργολη των διακένωνπτικών διακένων Επιχειρήσεων διακένων ΜΕΕΠ για το χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα που εξακολουθούν διακένων ν διακένωνα
      65   . .  71/2019    ισχύουν διακένων οι μεταβατικές & την διατάξεις & την του άρθρου του π δ ή στο Μη των διακένωντρώο

    ( . . . . .),     Εργολη των διακένωνπτικών διακένων Επιχειρήσεων διακένων Δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιων διακένων Έργων διακένων ΜΗΕΕΔΕ από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την
    του τελευταίου ή στα   Μη των διακένωντρώα Περιφερειακών διακένων Εν διακένωνοτήτων διακένων118,   ,αν διακένωνά περίπτωση των διακένων  στη των διακένωνν διακένων

/-     21   κατη των διακένωνγορία ιες & την έργου του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την119.     Ο ΕΡΓΟι προσφέρον διακένωντες & την που είν διακένωναι
         εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι σε κράτος & την μέλος & την τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την απαιτείται ν διακένωνα είν διακένωναι

          .εγγεγραμμέν διακένωνοι στα Μη των διακένωντρώα του παραρτήματος & την ΧΙ του Προσαρτήματος & την Α του ν διακένων
4412/2016.

22. .    Γ Οικονομική διαδικασία για την επιλογή και χρηματοοικονομική διαδικασία για την επιλογή επάρκεια120

       ,Δεν διακένων απαιτείται ελάχιστο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ριο Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικής & την και χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικής & την επάρκειας & την
   . 10   51  . . 71/2019 (  112/ /03-07-2019).σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου τουΠΔ ΦΕΚ Α

        ,  Ειδικά οι εργολη των διακένωνπτικές & την επιχειρήσεις & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνες & την στο ΜΕΕΠ  για το
          χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα που εξακολουθούν διακένων ν διακένωνα ισχύουν διακένων οι μεταβατικές & την διατάξεις & την του άρθρου

65   . .  71/2019,  του π δ         δεν διακένων θα πρέπει ν διακένωνα υπερβαίν διακένωνουν διακένων τα αν διακένωνώτατα επιτρεπτά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρια
   ,     αν διακένωνεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών διακένων συμβάσεων διακένων σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα

   20 . 4  . 3669/2008,  .οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο παρ του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ισχύει

             Μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων λήξη των διακένων των διακένων ως & την άν διακένωνω μεταβατικών διακένων διατάξεων διακένων και τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την
 .  71/2019,        . . . . .,του π δ οι εργολη των διακένωνπτικές & την επιχειρήσεις & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνες & την στοΜΗΕΕΔΕ
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          δεν διακένων θα πρέπει ν διακένωνα υπερβαίν διακένωνουν διακένων τα αν διακένωνώτατα επιτρεπτά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρια αν διακένωνεκτέλεστου υπολοίπου
 ,        64 .εργολαβικών διακένων συμβάσεων διακένων σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο αυτού

22. .    Δ Τεχνική διαδικασία για την επιλογή και επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ικανό σύμπλεγματητα121

.  ( )    ,      52   . .  71/2019  (Ι α τη των διακένωνν διακένων ελάχιστη των διακένων στελέχωση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζεται στο άρθρο του ΠΔ ΦΕΚ
112/ /03-07-2019Α ),       .  1    52  . .και συγκεκριμέν διακένωνα σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ β του άρθρου του ΠΔ

     αυτού για τη των διακένωνν διακένων κατη των διακένωνγορία έργων διακένωνΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ

( )    ,     53  . . 71/2019 (β τα ελάχιστα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρια εμπειρίας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίζον διακένωνται στο άρθρο τουΠΔ ΦΕΚ 112/
/03-07-2019Α ),      .  2   53  . .  και συγκεκριμέν διακένωνα σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου του ΠΔ αυτού

    .για τη των διακένωνν διακένων κατη των διακένωνγορία έργων διακένωνΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ

        . . .,   Επιπλέον διακένων οι οικον διακένωνομικοί φορείς & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι στο ΜΕΕΠ σε έργα
        κατη των διακένωνγορίας & την ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ ν διακένωνα είν διακένωναι στελεχωμέν διακένωνοι με Δασολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την ή Τεχν διακένωνολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την
   . . . (  7 . 3 . . 146/88)Δασοπό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνους & την εγγεγραμμέν διακένωνους & την στοΜΕΚ άρθρο παρ ΠΔ

    ,     Σε περίπτωση των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων οι παραπάν διακένωνω ελάχιστες & την απαιτήσεις & την
 καλύπτον διακένωνται αθροιστικά     από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα μέλη των διακένων τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την. 

22. .       Ε Πρό σύμπλεγματυπα διασφάλισης & την ποιό σύμπλεγματητας & την και πρό σύμπλεγματυπα περιβαλλοντική διαδικασία για την επιλογή ς & την
διαχείρισης & την122

 .Δεν διακένων απαιτούν διακένωνται

22. .      Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τή διαδικασία για την επιλογή ριξη στις & την ικανό σύμπλεγματητες & την άλλωνφορέων (  )Δάνεια εμπειρία

          Όσον διακένων αφορά τα κριτήρια τη των διακένωνς & την οικον διακένωνομικής & την και χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικής & την επάρκειας & την και τα
       ,   κριτήρια σχετικά με τη των διακένωνν διακένων τεχν διακένωνική και επαγγελματική ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα έν διακένωνας & την οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την

 ,       ,    φορέας & την μπορεί ν διακένωνα στη των διακένωνρίζεται στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την άλλων διακένων φορέων διακένων ασχέτως & την τη των διακένωνς & την ν διακένωνομικής & την
     .φύση των διακένωνς & την των διακένων δεσμών διακένων του με αυτούς & την    ,     Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτή αποδεικν διακένωνύουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι θα έχουν διακένων

     ,      στη των διακένων διάθεσή τους & την τους & την αν διακένωναγκαίους & την πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την με τη των διακένωνν διακένων προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων τη των διακένωνς & την σχετικής & την δέσμευση των διακένωνς & την
      .των διακένων φορέων διακένων στη των διακένωνν διακένων ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα των διακένων οποίων διακένων στη των διακένωνρίζον διακένωνται

           Όσον διακένων αφορά τα κριτήρια που σχετίζον διακένωνται με τους & την τίτλους & την σπουδών διακένων και τα
          επαγγελματικά προσό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντα που ορίζον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων στ του Μέρους & την ΙΙ του

     . 4412/2016     Παραρτήματος & την ΧΙΙ του Προσαρτήματος & την Α ν διακένων ή με τη των διακένωνν διακένων σχετική επαγγελματική
,    ,       εμπειρία οι οικον διακένωνομικοί φορείς & την μπορούν διακένων ν διακένωνα βασίζον διακένωνται στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την άλλων διακένων

             φορέων διακένων μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο εάν διακένων οι τελευταίοι θα εκτελέσουν διακένων τις & την εργασίες & την ή τις & την υπη των διακένωνρεσίες & την για τις & την
    οποίες & την απαιτούν διακένωνται οι συγκεκριμέν διακένωνες & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την.

           Όταν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την στη των διακένωνρίζεται στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την άλλων διακένων φορέων διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά τα
       κριτήρια που σχετίζον διακένωνται με τη των διακένωνν διακένων οικον διακένωνομική και χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομική ,  επάρκεια ο

         οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την και αυτοί οι φορείς & την είν διακένωναι από σύμπλεγμα Δαδιάς- κοιν διακένωνού υπεύθυν διακένωνοι123   για τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων
 .τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την

    ,       Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων έν διακένωνωση των διακένωνς & την οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων η των διακένων έν διακένωνωση των διακένων μπορεί ν διακένωνα στη των διακένωνρίζεται στις & την
        (    ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την των διακένων συμμετεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων στη των διακένωνν διακένων έν διακένωνωση των διακένων ή άλλων διακένων φορέων διακένων για τα κριτήρια τη των διακένωνς & την
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         οικον διακένωνομικής & την και χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικής & την επάρκειας & την και τα κριτήρια σχετικά με τη των διακένωνν διακένων
   ).τεχν διακένωνική και επαγγελματική ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα

   ,       23  , Η αν διακένωναθέτουσα αρχή ελέγχει σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την εάν διακένων
 ,         , οι φορείς & την στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την των διακένων οποίων διακένων προτίθεται ν διακένωνα στη των διακένωνριχθεί ο προσφέρων διακένων πλη των διακένωνρούν διακένων
    ,       τα σχετικά κριτήρια επιλογής & την και εάν διακένων συν διακένωντρέχουν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι αποκλεισμού κατά τα

   . οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παρούσα διακήρυξη των διακένων

           Η αν διακένωναθέτουσα αρχή απαιτεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα ν διακένωνα αν διακένωντικαταστήσει έν διακένωναν διακένων φορέα
            που δεν διακένων πλη των διακένωνροί σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κριτήριο επιλογής & την ή για τον διακένων οποίο συν διακένωντρέχουν διακένων οι λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι

   22.   .αποκλεισμού του άρθρου Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την

   ,        Η αν διακένωντικατάσταση των διακένων του φορέα στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την του οποίου στη των διακένωνρίζεται ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την
            φορέας & την που δεν διακένων πλη των διακένωνροί σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κριτήριο επιλογής & την ή για τον διακένων οποίον διακένων συν διακένωντρέχουν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι

  ,       ,αποκλεισμού τη των διακένωνς & την παρούσας & την γίν διακένωνεται κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την προς & την τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα
  (30)         εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την τριάν διακένωντα η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την στον διακένων

 ,        ,  οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα για κάθε τρίτο στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την του οποίου στη των διακένωνρίζεται στο πλαίσιο
    .      τη των διακένωνς & την παρούσας & την διαδικασίας & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟ φορέας & την με τον διακένων οποίο αν διακένωντικαθίσταται

          .ο φορέας & την του προη των διακένωνγούμεν διακένωνου εδαφίου δεν διακένων επιτρέπεται ν διακένωνα αν διακένωντικατασταθεί εκ ν διακένωνέου

   ......Η εκτέλεση των διακένων των διακένων 124     γίν διακένωνεται υποχρεωτικά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων προσφέρον διακένωντα ,    ή αν διακένων η των διακένων προσφορά
    ,      υποβάλλεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- έν διακένωνωση των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- έν διακένωναν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την συμμετέχον διακένωντες & την στη των διακένωνν διακένων

 .έν διακένωνωση των διακένων αυτή

 23:   Άρθρο Αποδεικτικά μέσα  κριτηρίων  ποιοτική διαδικασία για την επιλογή ς & την επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς & την125

23.1          Κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή προσφορών διακένων οι οικον διακένωνομικοί φορείς & την υποβάλλουν διακένων το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς-
   ( ),       79 . 1  .Εν διακένωνιαίο Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο παρ του ν διακένων

4412/2016,       ,    το οποίο ισοδυν διακένωναμεί με εν διακένωνη των διακένωνμερωμέν διακένωνη των διακένων υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων με τις & την συν διακένωνέπειες & την του
.  1599/1986  ( 75),   ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της ως & την  προκαταρκτική διαδικασία για την επιλογή από σύμπλεγμαδειξη   προς & την αν διακένωντικατάσταση των διακένων των διακένων

       ,    πιστοποιη των διακένωντικών διακένων που εκδίδουν διακένων δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιες & την αρχές & την ή τρίτα μέρη των διακένων επιβεβαιών διακένωνον διακένωντας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ο εν διακένων
      :λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την πλη των διακένωνροί τις & την ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθες & την προϋποθέσεις & την

)           22    ,α δεν διακένων βρίσκεται σε μία από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την καταστάσεις & την του άρθρου Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την
)          ,    β πλη των διακένωνροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής & την τα οποία έχουν διακένων καθορισθεί σύμφων διακένωνα με το

 22 -   .άρθρο Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε τη των διακένωνς & την παρούσας & την

        ,    Σε οποιοδήποτε χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ση των διακένωνμείο κατά τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την μπορεί ν διακένωνα ζη των διακένωντη των διακένωνθεί
          από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα ή ορισμέν διακένωνα δικαιολογη των διακένωντικά τη των διακένωνς & την επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την

,         .παραγράφου ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- απαιτείται για τη των διακένωνν διακένων ορθή διεξαγωγή τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την

         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την του χρον διακένωνικού διαστήματος & την κατά το
    . οποίο μπορούν διακένων ν διακένωνα υποβάλλον διακένωνται προσφορές & την

            Αν διακένων στο διάστη των διακένωνμα που μεσολαβεί μεταξύ τη των διακένωνς & την η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνίας & την υπογραφής & την του ΕΕΕΣ και τη των διακένωνς & την
       καταλη των διακένωνκτικής & την η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνίας & την υποβολής & την προσφορών διακένων έχουν διακένων επέλθει μεταβολές & την στα

 ,    ,   ,      δη των διακένωνλωθέν διακένωντα στοιχεία εκ μέρους & την του στο ΕΕΕΣ ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την αποσύρει τη των διακένωνν διακένων
 ,        .   προσφορά του χωρίς & την ν διακένωνα απαιτείται από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την Στη των διακένων συν διακένωνέχεια

        .μπορεί ν διακένωνα τη των διακένωνν διακένων υποβάλει εκ ν διακένωνέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ 126.
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          Ο ΕΡΓΟ οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την δύν διακένωναται ν διακένωνα διευκριν διακένωνίζει τις & την δη των διακένωνλώσεις & την και πλη των διακένωνροφορίες & την που
      ,      παρέχει στο ΕΕΕΣ με συν διακένωνοδευτική υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων τη των διακένωνν διακένων οποία υποβάλλει μαζί με το

. ΕΕΕΣ

    ,       ,  Κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή του ΕΕΕΣ καθώς & την και τη των διακένωνς & την συν διακένωνοδευτικής & την υπεύθυν διακένωνη των διακένωνς & την δήλωση των διακένωνς & την είν διακένωναι
,           δυν διακένωνατή με μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνη των διακένων τη των διακένωνν διακένων υπογραφή του κατά περίπτωση των διακένων εκπροσώπου του οικον διακένωνομικού

,          φορέα η των διακένων προκαταρκτική από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων των διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αποκλεισμού που αν διακένωναφέρον διακένωνται στο άρθρο
22. .1   ,           Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την για το σύν διακένωνολο των διακένων φυσικών διακένων προσώπων διακένων που είν διακένωναι μέλη των διακένων του

,          ,διοικη των διακένωντικού διευθυν διακένωντικού ή εποπτικού οργάν διακένωνου του ή έχουν διακένων εξουσία εκπροσώπη των διακένωνση των διακένωνς & την
      λήψη των διακένωνς & την αποφάσεων διακένων ή ελέγχου σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων 127.

    ,      ,   Ως & την εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπος & την του οικον διακένωνομικού φορέα για τη των διακένωνν διακένων εφαρμογή του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την ν διακένωνοείται ο
  ,         ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμος & την εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπος & την αυτού ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την προκύπτει από σύμπλεγμα Δαδιάς- το ισχύον διακένων καταστατικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ή το πρακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

          εκπροσώπη των διακένωνσής & την του κατά το χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο υποβολής & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την ή το αρμοδίως & την
        εξουσιοδοτη των διακένωνμέν διακένωνο φυσικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο ν διακένωνα εκπροσωπεί τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα για

        διαδικασίες & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την συμβάσεων διακένων ή για τη των διακένων συγκεκριμέν διακένωνη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την
σύμβαση των διακένωνς & την128.

     ,  ,   ,  Ο ΕΡΓΟ οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την φέρει τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων ν διακένωνα δη των διακένωνλώσει μέσω του ΕΕΕΣ με ακρίβεια
  ,         στη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή ως & την έχουσα τη των διακένωνν διακένων αποκλειστική αρμοδιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα ελέγχου για τη των διακένωνν διακένων

   τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων συν διακένωνδρομή λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αποκλεισμού129,         τη των διακένωνν διακένων κατάστασή του σε σχέση των διακένων με τους & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την
    73  .που προβλέπον διακένωνται στο άρθρο του ν διακένων  4412/2016    22.   και στο άρθρο Α τη των διακένωνς & την παρούση των διακένωνς & την130 και

         ταυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-χρον διακένωνα ν διακένωνα επικαλεσθεί και τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων λη των διακένωνφθέν διακένωντα μέτρα προς & την αποκατάσταση των διακένων τη των διακένωνς & την
 .αξιοπιστίας & την του

 ,           Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι κατά τη των διακένωνν διακένων απάν διακένωντη των διακένωνση των διακένων οικον διακένωνομικού φορέα στο ερώτη των διακένωνμα του ΕΕΕΣ ή
         άλλου αν διακένωντίστοιχου εν διακένωντύπου ή δήλωση των διακένωνς & την για σύν διακένωναψη των διακένων συμφων διακένωνιών διακένων με άλλους & την

       ,   οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την με στό σύμπλεγμα Δαδιάς-χο τη των διακένων στρέβλωση των διακένων του αν διακένωνταγων διακένωνισμού η των διακένων συν διακένωνδρομή
,       .  10    73,   περιστάσεων διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την η των διακένων τριετής & την παραγραφή τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου περί λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων
,     . 3    44  . 3959/2011 ( ’ 93), αποκλεισμού ή η των διακένων εφαρμογή τη των διακένωνς & την παρ β του άρθρου του ν διακένων Α αν διακένωναλύεται

       .στο σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πεδίο που προβάλλει κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων θετικής & την απάν διακένωντη των διακένωνση των διακένωνς & την

          Ο ΕΡΓΟι προη των διακένωνγούμεν διακένωνες & την αρν διακένωνη των διακένωντικές & την απαν διακένωντήσεις & την στο αν διακένωνωτέρω ερώτη των διακένωνμα του ΕΕΕΣ ή άλλου
   ,        αν διακένωντίστοιχου εν διακένωντύπου ή δήλωση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την οι οποίοι εμπίπτουν διακένων στο

   .  3    44  .  3959/2011,   πεδίο εφαρμογής & την τη των διακένωνς & την παρ β του άρθρου του ν διακένων δεν διακένων στοιχειοθετούν διακένων τον διακένων
   . ’ /  ’  . 4   73    λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γο αποκλεισμού των διακένων περ ζ ή και θ τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την και δεν διακένων

          απαιτείται ν διακένωνα δη των διακένωνλωθούν διακένων κατά τη των διακένων συμπλήρωση των διακένων του ΕΕΕΣ και κάθε αν διακένωντίστοιχου
.εν διακένωντύπου

          Όσον διακένων αφορά τις & την υποχρεώσεις & την για τη των διακένωνν διακένων καταβολή φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή εισφορών διακένων κοιν διακένωνων διακένωνικής & την
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)   ασφάλιση των διακένωνς & την περ α και β τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων αυτές & την θεωρείται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι

           δεν διακένων έχουν διακένων αθετη των διακένωνθεί εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων δεν διακένων έχουν διακένων καταστεί λη των διακένωνξιπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεσμες & την ή εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχουν διακένων υπαχθεί
    .   ,   σε δεσμευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διακαν διακένωνον διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- που τη των διακένωνρείται Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτή ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την

         ,    δεν διακένων υποχρεούται ν διακένωνα απαν διακένωντήσει καταφατικά στο σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο
          ερωτάται εάν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την έχει αν διακένωνεκπλήρωτες & την υποχρεώσεις & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά στη των διακένωνν διακένων
      ,   ,   καταβολή φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή εισφορών διακένων κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την ή κατά περίπτωση των διακένων εάν διακένων έχει

    .αθετήσει τις & την παραπάν διακένωνω υποχρεώσεις & την του  131
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       ,  Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων υποβολής & την προσφοράς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- έν διακένωνωση των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς-
   ( ),       .Εν διακένωνιαίοΈγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από σύμπλεγμα Δαδιάς- κάθε μέλος & την τη των διακένωνς & την έν διακένωνωση των διακένωνς & την

         Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που προσφέρων διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την δη των διακένωνλών διακένωνει στο Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο
  ( )       ,  Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεσή του για αν διακένωνάθεση των διακένων υπεργολαβίας & την υποβάλλει

          .μαζί με το δικό σύμπλεγμα Δαδιάς- του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου

         Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που προσφέρων διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την στη των διακένωνρίζεται στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την
              ,ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων φορέων διακένων υποβάλλει μαζί με το δικό σύμπλεγμα Δαδιάς- του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα

    .στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την του οποίου στη των διακένωνρίζεται

,         Τέλος & την επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι προσφέρον διακένωντες & την δη των διακένωνλών διακένωνουν διακένων το αν διακένωνεκτέλεστο υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-λοιπο
    εργολαβικών διακένων συμβάσεων διακένων στο Μέρος & την IV  ,    («  του ΕΕΕΣ Εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική και

 »),   «    Χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομική Επάρκεια στο πεδίο Λοιπές & την οικον διακένωνομικές & την ή χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικές & την
».απαιτήσεις & την

23.2.  (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικά μέσα

        ,   Το δικαίωμα συμμετοχής & την και οι ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ροι και προϋποθέσεις & την συμμετοχής & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ορίστη των διακένωνκαν διακένων
  21  22  , :στα άρθρα και τη των διακένωνς & την παρούσας & την κρίν διακένωνον διακένωνται

)     ,     , α κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή τη των διακένωνς & την προσφοράς & την με τη των διακένωνν διακένων υποβολή του ΕΕΕΣ
)      ,     4.2 (β κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων κατακύρωση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο α

 )  έως & την δ και
)      ,     .  ’   .  3  γ κατά τη των διακένωνν διακένων εξέταση των διακένων τη των διακένωνς & την υπεύθυν διακένωνη των διακένωνς & την δήλωση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων περ γ τη των διακένωνς & την παρ του

 105  .4412/16,    4.2 ( )  .άρθρου του ν διακένων και στο άρθρο ε τη των διακένωνς & την παρούσας & την

         Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που προσφέρων διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την ή έν διακένωνωση των διακένων αυτών διακένων  στη των διακένωνρίζεται στις & την
ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την  ,      22.   ,   άλλων διακένων φορέων διακένων σύμφων διακένωνα με το άρθρο ΣΤ τη των διακένωνς & την παρούσας & την οι φορείς & την στη των διακένωνν διακένων

          ,ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα των διακένων οποίων διακένων στη των διακένωνρίζεται ο προσφέρων διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την ή έν διακένωνωση των διακένων αυτών διακένων
        υποχρεούν διακένωνται στη των διακένωνν διακένων υποβολή των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων που αποδεικν διακένωνύουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων

      22       συν διακένωντρέχουν διακένων οι λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι αποκλεισμού του άρθρου Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την και ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι πλη των διακένωνρούν διακένων τα
     (  22  – ).σχετικά κριτήρια επιλογής & την κατά περίπτωση των διακένων άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε

         Ο ΕΡΓΟι οικον διακένωνομικοί φορείς & την δεν διακένων υποχρεούν διακένωνται ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων δικαιολογη των διακένωντικά ή άλλα
 ,            αποδεικτικά στοιχεία αν διακένων και στο μέτρο που η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή έχει τη των διακένων δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα ν διακένωνα

          λαμβάν διακένωνει τα πιστοποιη των διακένωντικά ή τις & την συν διακένωναφείς & την πλη των διακένωνροφορίες & την απευθείας & την μέσω πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένωνς & την σε
      -   ,   εθν διακένωνική βάση των διακένων δεδομέν διακένωνων διακένων σε οποιοδήποτε κράτος & την μέλος & την τη των διακένωνς & την Έν διακένωνωση των διακένωνς & την η των διακένων οποία διατίθεται

,     ,    ,  δωρεάν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την εθν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μη των διακένωντρώο συμβάσεων διακένων εικον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φάκελο επιχείρη των διακένωνση των διακένωνς & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
     .     σύστη των διακένωνμα αποθήκευση των διακένωνς & την εγγράφων διακένων ή σύστη των διακένωνμα προεπιλογής & την Η δήλωση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένων

         σε εθν διακένωνική βάση των διακένων δεδομέν διακένωνων διακένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την
( ).  ΕΕΕΣ           Η δήλωση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σβαση των διακένων σε εθν διακένωνική βάση των διακένων δεδομέν διακένωνων διακένων εμπεριέχεται στο

    ( ),      Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο Έγγραφο Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ στο οποίο περιέχον διακένωνται επίση των διακένωνς & την οι
      ,    πλη των διακένωνροφορίες & την που απαιτούν διακένωνται για τον διακένων συγκεκριμέν διακένωνο σκοπό σύμπλεγμα Δαδιάς- ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την η των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική

   ,    ,  , διεύθυν διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την βάση των διακένωνς & την δεδομέν διακένωνων διακένων τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων δεδομέν διακένωνα αν διακένωναγν διακένωνώριση των διακένωνς & την και κατά περίπτωση των διακένων η των διακένων
  . απαραίτη των διακένωντη των διακένων δήλωση των διακένων συν διακένωναίν διακένωνεση των διακένωνς & την

       ,   Ο ΕΡΓΟι οικον διακένωνομικοί φορείς & την δεν διακένων υποχρεούν διακένωνται ν διακένωνα υποβάλουν διακένων δικαιολογη των διακένωντικά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων η των διακένων
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           .αν διακένωναθέτουσα αρχή που έχει αν διακένωναθέσει τη των διακένων σύμβαση των διακένων διαθέτει ήδη των διακένων τα δικαιολογη των διακένωντικά αυτά

      23.3  23.10  ,  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου έως & την τη των διακένωνς & την παρούσας & την υποβάλλον διακένωνται
  ,         4.2  ( )  και γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά σύμφων διακένωνα με τα αν διακένωναλυτικά οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο β τη των διακένωνς & την

.παρούσας & την         Τα αποδεικτικά έγγραφα συν διακένωντάσσον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα ή
          συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- επίση των διακένωνμη των διακένων μετάφρασή τους & την στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική γλώσσα σύμφων διακένωνα με το

 6   .  άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την        ,  Η αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα ζη των διακένωντεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- προσφέρον διακένωντες & την σε
       ,    οποιοδήποτε χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ση των διακένωνμείο κατά τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα ή

 ,         ορισμέν διακένωνα δικαιολογη των διακένωντικά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- απαιτείται για τη των διακένωνν διακένων ορθή διεξαγωγή τη των διακένωνς & την
.διαδικασίας & την

23.3        22 .Δικαιολογητικά μησυνδρομή διαδικασία για την επιλογή ς & την λό σύμπλεγμαγωναποκλεισμού του άρθρου Α

  ,       Ο ΕΡΓΟ προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένωνάδοχος & την κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων σχετικής & την η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
 ,     ,    αν διακένωναθέτουσα αρχή υποβάλλει τα ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθα δικαιολογη των διακένωντικά κατά τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα

   4.2  οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την132:

          Για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων τη των διακένωνς & την μη των διακένων συν διακένωνδρομής & την των διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αποκλεισμού του  22 ,  άρθρου Α ο
     προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένωνάδοχος & την υποβάλλει αν διακένωντίστοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογη των διακένωντικά

( )α    για τη των διακένωνν διακένων  .1   22  παράγραφοΑ του άρθρου της & την παρούσας & την: 

    από σύμπλεγμασπασμα του ποινικού μητρώου ,   ,    ή ελλείψει αυτού ισοδύν διακένωναμου εγγράφου που
        -    εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια δικαστική ή διοικη των διακένωντική αρχή του κράτους & την μέλους & την ή τη των διακένωνς & την χώρας & την

           , καταγωγής & την ή τη των διακένωνς & την χώρας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνος & την ο εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-
       το οποίο προκύπτει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι πλη των διακένωνρούν διακένωνται αυτές & την οι προϋποθέσεις & την,      που ν διακένωνα έχει εκδοθεί έως & την

 (3)      τρεις & την μήν διακένωνες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή του133.       Η υποχρέωση των διακένων προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένωνς & την του ως & την άν διακένωνω
         αποσπάσματος & την αφορά και τα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα των διακένων τελευταίων διακένων τεσσάρων διακένων εδαφίων διακένων τη των διακένωνς & την

 .1   22.παραγράφου Α του άρθρου

( )β     .2   22:για την παράγραφο Α του άρθρου      πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
     -   ,      αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια αρχή του οικείου κράτους & την μέλους & την ή χώρας & την περί του ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι έχουν διακένων εκπλη των διακένωνρωθεί οι

   ,      υποχρεώσεις & την του οικον διακένωνομικού φορέα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά στη των διακένωνν διακένων καταβολή φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων (φορολογική διαδικασία για την επιλογή 
)ενημερό σύμπλεγματητα        και στη των διακένωνν διακένων καταβολή των διακένων εισφορών διακένων κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την

(  )ασφαλιστική διαδικασία για την επιλογή ενημερό σύμπλεγματητα 134,       σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων ισχύουσα ν διακένωνομοθεσία του κράτους & την
     ,εγκατάσταση των διακένωνς & την ή τη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική ν διακένωνομοθεσία αν διακένωντίστοιχα        που ν διακένωνα είν διακένωναι εν διακένων ισχύ κατά το

  ,  ,         χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο υποβολής & την του άλλως & την στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που δεν διακένων αν διακένωναφέρεται σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την
,       (3)      ισχύος & την που ν διακένωνα έχει εκδοθεί έως & την τρεις & την μήν διακένωνες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή του135.

   Για τους & την προσφέρον διακένωντες & την        που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι ή εκτελούν διακένων έργα στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα τα
    :σχετικά δικαιολογη των διακένωντικά που υποβάλλον διακένωνται είν διακένωναι

1)β    ,  πιστοποιητικό σύμπλεγμα φορολογική διαδικασία για την επιλογή ς & την ενημερό σύμπλεγματητας & την    που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
    (Αν διακένωνεξάρτη των διακένωντη των διακένων Αρχή Δη των διακένωνμοσίων διακένων Εσό σύμπλεγμα Δαδιάς-δων διακένων . . . .),ΑΑΔΕ        για τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα και για τις & την

           .  κοιν διακένωνοπραξίες & την στις & την οποίες & την συμμετέχει για τα δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια έργα που είν διακένωναι σε εξέλιξη των διακένων Ο ΕΡΓΟι
     αλλοδαποί προσφέρον διακένωντες & την θα υποβάλλουν διακένων υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων136     περί του ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων έχουν διακένων
    .      υποχρέωση των διακένων καταβολής & την φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα Σε περίπτωση των διακένων που έχουν διακένων τέτοια υποχρέωση των διακένων

     . . . .θα υποβάλλουν διακένων σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αποδεικτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την ΑΑΔΕ

2)β    πιστοποιητικό σύμπλεγμα ασφαλιστική διαδικασία για την επιλογή ς & την ενημερό σύμπλεγματητας & την     που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων e- .ΕΦΚΑ
       Η ασφαλιστική εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα καλύπτει τις & την ασφαλιστικές & την υποχρεώσεις & την του
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   )        προσφέρον διακένωντος & την οικον διακένωνομικού φορέα α ως & την φυσικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ή ν διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο για το προσωπικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
    ,  )         τους & την με σχέση των διακένων εξαρτη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένωνς & την εργασίας & την β για έργα που εκτελεί μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την του ή σε

   )   -      κοιν διακένωνοπραξία καθώς & την και γ για τα στελέχη των διακένων μη των διακένωνχαν διακένωνικούς & την του που στελεχών διακένωνουν διακένων το πτυχίο
         τη των διακένωνς & την εργολη των διακένωνπτικής & την επιχείρη των διακένωνση των διακένωνς & την και που έχουν διακένων υποχρέωση των διακένων ασφάλιση των διακένωνς & την στον διακένων eΕΦΚΑ

(    – ).       τομέας & την πρώη των διακένωνν διακένων ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ Ο ΕΡΓΟι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα οικον διακένωνομικοί φορείς & την
    (   υποβάλλουν διακένων αποδεικτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ασφαλιστικής & την εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την κύριας & την και επικουρικής & την

)         .   ασφάλιση των διακένωνς & την για το προσωπικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την με σχέση των διακένων εξαρτη των διακένωνμέν διακένωνη των διακένωνς & την εργασίας & την Δεν διακένων αποτελούν διακένων
    ,   από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την τη των διακένωνς & την προσφέρουσας & την εταιρίας & την αποδεικτικά ασφαλιστικής & την

          εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την των διακένων φυσικών διακένων προσώπων διακένων που στελεχών διακένωνουν διακένων το πτυχίο τη των διακένωνς & την εταιρίας & την ως & την
.    (    ),   εταίροι Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί προσφέρον διακένωντες & την φυσικά και ν διακένωνομικά πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα που δεν διακένων υποβάλουν διακένων

  ,         τα άν διακένωνω αποδεικτικά υποβάλλουν διακένων υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων περί του ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων απασχολούν διακένων
,         προσωπικό σύμπλεγμα Δαδιάς- για το οποίο υπάρχει υποχρέωση των διακένων ασφάλιση των διακένωνς & την σε η των διακένωνμεδαπούς & την ασφαλιστικούς & την

.     ,     οργαν διακένωνισμούς & την Αν διακένων απασχολούν διακένων τέτοιο προσωπικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρέπει ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
      αποδεικτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ασφαλιστικής & την εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την εκδιδό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων e . ΕΦΚΑ

3)  β υπεύθυνη δή διαδικασία για την επιλογή λωση         του προσφέρον διακένωντος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικη των διακένωντική
           από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων με τελεσίδικη των διακένων και δεσμευτική ισχύ για τη των διακένωνν διακένων αθέτη των διακένωνση των διακένων των διακένων υποχρεώσεών διακένων του

        . ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά στη των διακένωνν διακένων καταβολή φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων ή εισφορών διακένων κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την

( )γ    για τη των διακένωνν διακένων  .4( )   22παράγραφο Α β του άρθρου 137:     πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
        -   ,αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια δικαστική ή διοικη των διακένωντική αρχή του οικείου κράτους & την μέλους & την ή χώρας & την    που ν διακένωνα έχει

   (3)      εκδοθεί έως & την τρεις & την μήν διακένωνες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή του138. 

           :Για τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την που είν διακένωναι εγκαταστη των διακένωνμέν διακένωνοι ή εκτελούν διακένων έργα στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα

1)γ  «    »Ενιαίο Πιστοποιητικό σύμπλεγμα Δικαστική διαδικασία για την επιλογή ς & την Φερεγγυό σύμπλεγματητας & την 139,    με το οποίο
     ,   ,  βεβαιών διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων τελούν διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- πτώχευση των διακένων πτωχευτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- συμβιβασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωναγκαστική

,            διαχείριση των διακένων δεν διακένων έχουν διακένων υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίαν διακένωνση των διακένωνς & την καθώς & την και ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι το ν διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
        .    πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο δεν διακένων έχει τεθεί υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- εκκαθάριση των διακένων με δικαστική από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων Το εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω

         πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- το αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο πρωτοδικείο τη των διακένωνς & την έδρας & την του οικον διακένωνομικού
. φορέα

2)γ  π   . . . .        ιστοποιητικό σύμπλεγμα του Γ ΕΜΗ από σύμπλεγμα το οποίο προκύπτει ό σύμπλεγματι το νομικό σύμπλεγμα
           πρό σύμπλεγμασωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό σύμπλεγμα εκκαθάριση με από σύμπλεγμαφαση των εταίρων

    ,     .     σύμφων διακένωνα με τις & την κείμεν διακένωνες & την διατάξεις & την ως & την κάθε φορά ισχύουν διακένων Τα φυσικά πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα δεν διακένων
      . υποβάλλουν διακένων πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- περί μη των διακένων θέση των διακένωνς & την σε εκκαθάριση των διακένων

3)γ     “  / ”εκτύπωση της & την καρτέλας & την Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία Μητρώου Επιχείρησης & την   από σύμπλεγμα την
      ,ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή πλατφό σύμπλεγμαρμα της & την Ανεξάρτητης & την Αρχή διαδικασία για την επιλογή ς & την Δημοσίων Εσό σύμπλεγμαδων  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την

   taxisnet,          αυτά εμφαν διακένωνίζον διακένωνται στο από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων οποία ν διακένωνα προκύπτει η των διακένων μη των διακένων αν διακένωναστολή τη των διακένωνς & την
  .επιχειρη των διακένωνματικής & την δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντάς & την τους & την

      ,    Προκειμέν διακένωνου για τα σωματεία και τους & την συν διακένωνεταιρισμούς & την το Εν διακένωνιαίο Πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
         ,Δικαστικής & την Φερεγγυό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την εκδίδεται για τα σωματεία από σύμπλεγμα Δαδιάς- το αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο Πρωτοδικείο

          31.12.2019   και για τους & την συν διακένωνεταιρισμούς & την για το χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα έως & την τις & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- το
        . . . .Ειρη των διακένωνν διακένωνοδικείο και μετά τη των διακένωνν διακένων παραπάν διακένωνω η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία από σύμπλεγμα Δαδιάς- το Γ ΕΜΗ

52





( )δ    -         . ( ), ( )  ( ) Αν διακένων το κράτος & την μέλος & την ή χώρα δεν διακένων εκδίδει τα υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων περ α β και γ πιστοποιη των διακένωντικά
           1  2  4 ( )ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που τα πιστοποιη των διακένωντικά αυτά δεν διακένων καλύπτουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την τις & την περιπτώσεις & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- και και β

  22 ,          του άρθρου Α το έγγραφο ή το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μπορεί ν διακένωνα αν διακένωντικαθίσταται από σύμπλεγμα Δαδιάς- έν διακένωνορκη των διακένων
 ,   -         , βεβαίωση των διακένων ή στα κράτη των διακένων μέλη των διακένων ή στις & την χώρες & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που δεν διακένων προβλέπεται έν διακένωνορκη των διακένων βεβαίωση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-
        υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων του εν διακένωνδιαφερομέν διακένωνου εν διακένωνώπιον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διας & την δικαστικής & την ή διοικη των διακένωντικής & την

,         αρχής & την συμβολαιογράφου ή αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διου επαγγελματικού ή εμπορικού οργαν διακένωνισμού του
            κράτους & την μέλους & την ή τη των διακένωνς & την χώρας & την καταγωγής & την ή τη των διακένωνς & την χώρας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνος & την ο

 .οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την

          Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτή οι αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διες & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιες & την αρχές & την παρέχουν διακένων επίση των διακένωνμη των διακένων δήλωση των διακένων στη των διακένωνν διακένων
           οποία αν διακένωναφέρεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων εκδίδον διακένωνται τα έγγραφα ή τα πιστοποιη των διακένωντικά τη των διακένωνς & την παρούσας & την

            παραγράφου ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα έγγραφα ή τα πιστοποιη των διακένωντικά αυτά δεν διακένων καλύπτουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την τις & την
     1  2  4 ( )   22    περιπτώσεις & την που αν διακένωναφέρον διακένωνται στα υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- και και β του άρθρου Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την

        Ο ΕΡΓΟι επίση των διακένωνμες & την δη των διακένωνλώσεις & την καθίσταν διακένωνται διαθέσιμες & την μέσω του επιγραμμικού αποθετη των διακένωνρίου
 (e-Certis)πιστοποιη των διακένωντικών διακένων  140   81  . 4412/2016.του άρθρου του ν διακένων

( )ε       Για τις & την λοιπές & την περιπτώσεις & την τη των διακένωνς & την  .4   22παραγράφου Α του άρθρου 141, υποβάλλεται
          υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων του προσφέρον διακένωντος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων συν διακένωντρέχουν διακένων στο πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπό σύμπλεγμα Δαδιάς- του οι
  οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνοι λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι αποκλεισμού142.

   Ειδικά για τη των διακένωνν διακένων     .4    22περίπτωση θ της & την παραγράφου Α του άρθρου 143,   για τις & την
      . . .  εργολη των διακένωνπτικές & την επιχειρήσεις & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνες & την στο ΜΕΕΠ υποβάλλον διακένωνται
        ( ,  ,πιστοποιη των διακένωντικά χορη των διακένωνγούμεν διακένωνα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια επιμελη των διακένωντήρια και φορείς & την ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ

),  ΕΕΤΕΜ     ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την προβλέπεται στη των διακένων με .  15/ /24298/28.07.2005 (  1105)  αριθ Δ οικ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν΄ όλη τη διάρκεια της ,από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων
  ,  ,περί εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την πτυχίου ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την ισχύει        από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα οποία αποδεικν διακένωνύεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα

   . . .      ,   με βεβαίωση των διακένων του ΜΕΚ που στελεχών διακένωνουν διακένων τη των διακένωνν διακένων εργολη των διακένωνπτική επιχείρη των διακένωνση των διακένων δεν διακένων έχουν διακένων
   .διαπράξει σοβαρό σύμπλεγμα Δαδιάς- επαγγελματικό σύμπλεγμα Δαδιάς- παράπτωμα

         65  . .  71/2019 Μετά τη των διακένων λήξη των διακένων ισχύος & την των διακένων μεταβατικών διακένων διατάξεων διακένων του άρθρου του π δ και
       ,     τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την των διακένων διατάξεών διακένων του τελευταίου για τις & την εγγεγραμμέν διακένωνες & την στο

. . . . . .  ,        ΜΗΕΕΔΕ εργολη των διακένωνπτικές & την επιχειρήσεις & την η των διακένων μη των διακένων συν διακένωνδρομή του ως & την άν διακένωνω λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γου αποκλεισμού
   ,      περί σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος & την αποδεικν διακένωνύεται με τη των διακένωνν διακένων υποβολή του

           ,πιστοποιη των διακένωντικού του Τμήματος & την ΙΙ του εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω μη των διακένωντρώου που συν διακένωνιστά επίση των διακένωνμο κατάλογο
       47    . .σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο του ως & την άν διακένωνω π δ

( ) στ Δικαιολογητικά      . .5   22 της & την παρ Α τουΆρθρου  

           .5 Για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων τη των διακένωνς & την μη των διακένων συν διακένωνδρομής & την του λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γου αποκλεισμού τη των διακένωνς & την παραγράφου Α του
 22 ,       :άρθρου υποβάλλον διακένωνται εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων ο προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένωνάδοχος & την είν διακένωναι αν διακένωνών διακένωνυμη των διακένων εταιρία

  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης & την μετοχών 144,    εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων ο προσωριν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την
           αν διακένωνάδοχος & την είν διακένωναι αν διακένωνών διακένωνυμη των διακένων εταιρία ή ν διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο στη των διακένων μετοχική σύν διακένωνθεση των διακένων του οποίου

          συμμετέχει αν διακένωνών διακένωνυμη των διακένων εταιρεία ή ν διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο τη των διακένωνς & την αλλοδαπής & την που αν διακένωντιστοιχεί σε
  αν διακένωνών διακένωνυμη των διακένων εταιρεία 145 (        22. .πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο Α

5   )της & την παρούσας & την ανωτέρω :

i)           Για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων τη των διακένωνς & την εξαίρεση των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων ον διακένωνομαστικοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων
    .  )    22. .5,  μετοχών διακένων τους & την κατά τη των διακένωνν διακένων περ α του άρθρου Α   βεβαίωση του αρμοδίου

Χρηματιστηρίου. 
ii)      . )   ,     Όσον διακένων αφορά τη των διακένωνν διακένων εξαίρεση των διακένων τη των διακένωνς & την περ β του ίδιου άρθρου για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων του ελέγχου

 ,  δικαιωμάτων διακένων ψήφου  υπεύθυνη δή διαδικασία για την επιλογή λωση    ,   τη των διακένωνς & την ελεγχό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την εταιρείας & την και εάν διακένων αυτή
    ,     είν διακένωναι διαφορετική του προσωριν διακένωνού αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων του
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,       ,   τελευταίου στις & την οποίες & την αν διακένωναφέρον διακένωνται οι επιχειρήσεις & την επεν διακένωνδύσεων διακένων οι εταιρείες & την
 /     ,  διαχείριση των διακένωνς & την κεφαλαίων διακένων εν διακένωνεργη των διακένωντικού ή κεφαλαίων διακένων επιχειρη των διακένωνματικών διακένων συμμετοχών διακένων αν διακένωνά

          περίπτωση των διακένων και το συν διακένωνολικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων δικαιωμάτων διακένων ψήφου που ελέγχουν διακένων στη των διακένωνν διακένων
   .  ελεγχό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- αυτές & την εταιρεία     Οι υπεύθυνες & την αυτές & την δηλώσεις & την συνοδεύονται

           υποχρεωτικά από σύμπλεγμα βεβαίωση ή διαδικασία για την επιλογή άλλο έγγραφο από σύμπλεγμα το οποίο προκύπτει ό σύμπλεγματι οι
        ελέγχουσες & την τα δικαιώματα ψή διαδικασία για την επιλογή φου εταιρείες & την είναι εποπτευό σύμπλεγμαμενες & την κατά τα

   22. .5.οριζό σύμπλεγμαμενα στην παράγραφο Α  146

. 
    :Οι ημεδαπές & την ανώνυμες & την εταιρίες & την

-   ,           Πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ΓΕΜΗ από σύμπλεγμα Δαδιάς- το οποίο ν διακένωνα προκύπτει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι μετοχές & την είν διακένωναι ον διακένωνομαστικές & την
      (30)       .που ν διακένωνα έχει εκδοθεί έως & την τριάν διακένωντα εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή του 147

-             Αν διακένωναλυτική κατάσταση των διακένων με τα στοιχεία των διακένων μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χων διακένων τη των διακένωνς & την εταιρείας & την και τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων
   ( ),       μετοχών διακένων κάθε μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου μετοχολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γιο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τα στοιχεία αυτά είν διακένωναι καταχωρη των διακένωνμέν διακένωνα στο

   ,     (30)      βιβλίο μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χων διακένων τη των διακένωνς & την εταιρείας & την το πολύ τριάν διακένωντα εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων
   .η των διακένωνμέρα υποβολής & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την

Ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα:

)        . . .α Οι επιχειρή διαδικασία για την επιλογή σεις & την που είναι εγγεγραμμένες & την στο ΜΕΕΠ   και διαθέτουν
 ενημερό σύμπλεγματητα πτυχίου,        προσκομίζουν διακένων μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναλυτική κατάσταση των διακένων με τα στοιχεία

           ( ),των διακένων μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χων διακένων τη των διακένωνς & την εταιρείας & την και τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων μετοχών διακένων κάθε μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου μετοχολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γιο
          ,  ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τα στοιχεία αυτά είν διακένωναι καταχωρη των διακένωνμέν διακένωνα στο βιβλίο μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χων διακένων τη των διακένωνς & την εταιρείας & την το πολύ

 (30)           τριάν διακένωντα εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμέρα υποβολής & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την καθώς & την η των διακένων
            απαίτη των διακένωνση των διακένων για τη των διακένωνν διακένων υποβολή του πιστοποιη των διακένωντικού από σύμπλεγμα Δαδιάς- το οποίο ν διακένωνα προκύπτει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι

  ,         23.9 μετοχές & την είν διακένωναι ον διακένωνομαστικές & την καλύπτεται σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την
.παρούσας & την

)     ,β Οι αλλοδαπές & την ανώνυμες & την εταιρίες & την      ή διαδικασία για την επιλογή αλλοδαπά νομικά πρό σύμπλεγμασωπα που
   αντιστοιχούν σε ανώνυμες & την εταιρείες & την ,      ,εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων κατά το δίκαιο τη των διακένωνς & την έδρας & την τους & την  ,:

)Α    έχουν ονομαστικές & την μετοχές & την, :προσκομίζουν διακένων
i)       ,     πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διας & την αρχής & την του κράτους & την τη των διακένωνς & την έδρας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- το οποίο ν διακένωνα

     ,προκύπτει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι μετοχές & την είν διακένωναι ον διακένωνομαστικές & την
ii)   ,        ,αν διακένωναλυτική κατάσταση των διακένων μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χων διακένων με αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων μετοχών διακένων του κάθε μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου

           ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τα στοιχεία αυτά είν διακένωναι καταχωρη των διακένωνμέν διακένωνα στο βιβλίο μετό σύμπλεγμα Δαδιάς-χων διακένων τη των διακένωνς & την εταιρείας & την με
   30      ,η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία το πολύ εργάσιμες & την μέρες & την πριν διακένων τη των διακένωνν διακένων υποβολή προσφοράς & την

iii)           κάθε άλλο στοιχείο από σύμπλεγμα Δαδιάς- το οποίο ν διακένωνα προκύπτει η των διακένων ον διακένωνομαστικοποίη των διακένωνση των διακένων μέχρι
   ,     φυσικού προσώπου των διακένων μετοχών διακένων που έχει συν διακένωντελεστεί   30  ( )τις & την τελευταίες & την τριάν διακένωντα

  εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την     . πριν διακένων τη των διακένωνν διακένων υποβολής & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την

)Β’     δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης & την μετοχών διακένων  ή διαδικασία για την επιλογή δεν
    προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, :προσκομίζουν διακένων

i) β         εβαίωση των διακένων περί μη των διακένων υποχρέωση των διακένωνς & την ον διακένωνομαστικοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων μετοχών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια
,     ,    αρχή εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων υπάρχει σχετική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεψη των διακένων διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυν διακένωνη των διακένων

  ,δήλωση των διακένων του διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνου
ii)         1%έγκυρη των διακένων και εν διακένωνη των διακένωνμερωμέν διακένωνη των διακένων κατάσταση των διακένων προσώπων διακένων που κατέχουν διακένων τουλάχιστον διακένων

    ,των διακένων μετοχών διακένων ή δικαιωμάτων διακένων ψήφου
iii)     ,    εάν διακένων δεν διακένων τη των διακένωνρείται τέτοια κατάσταση των διακένων προσκομίζεται σχετική κατάσταση των διακένων

,        (1%)    προσώπων διακένων που κατέχουν διακένων τουλάχιστον διακένων έν διακένωνα τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων μετοχών διακένων ή
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 ,       ,    δικαιωμάτων διακένων ψήφου σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων τελευταία Γεν διακένωνική Συν διακένωνέλευση των διακένων αν διακένων τα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα
    .    ,     αυτά είν διακένωναι γν διακένωνωστά στη των διακένωνν διακένων εταιρεία Σε αν διακένωντίθετη των διακένων περίπτωση των διακένων η των διακένων εταιρεία αιτιολογεί τους & την

        ,λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την που δεν διακένων είν διακένωναι γν διακένωνωστά τα ως & την άν διακένωνω πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα       η των διακένων δε αν διακένωναθέτουσα αρχή δεν διακένων διαθέτει
       .   διακριτική ευχέρεια κατά τη των διακένωνν διακένων κρίση των διακένων τη των διακένωνς & την αιτιολογίας & την αυτής & την Εν διακένωναπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στη των διακένωνν διακένων

          αν διακένωναθέτουσα αρχή ν διακένωνα αποδείξει τη των διακένων δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα τη των διακένωνς & την εταιρείας & την ν διακένωνα υποβάλλει τη των διακένωνν διακένων
 ,        προαν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων κατάσταση των διακένων διαφορετικά η των διακένων μη των διακένων υποβολή τη των διακένωνς & την σχετικής & την κατάσταση των διακένωνς & την δεν διακένων

      . επιφέρει έν διακένωνν διακένωνομες & την συν διακένωνέπειες & την σε βάρος & την τη των διακένωνς & την εταιρείας & την

            Όλα τα αν διακένωνωτέρω έγγραφα πρέπει ν διακένωνα είν διακένωναι επικυρωμέν διακένωνα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κατά ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια
           αρχή του κράτους & την τη των διακένωνς & την έδρας & την του υποψη των διακένωνφίου και ν διακένωνα συν διακένωνοδεύον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- επίση των διακένωνμη των διακένων

  .μετάφραση των διακένων στη των διακένωνν διακένων ελλη των διακένωνν διακένωνική
  

      ,Ελλείψεις & την στα δικαιολογη των διακένωντικά ον διακένωνομαστικοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων μετοχών διακένων συμπλη των διακένωνρών διακένωνον διακένωνται
   9  .κατά το άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την

,   Περαιτέρω πριν διακένων    την υπογραφή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση     υποβάλλεται η των διακένων υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων τη των διακένωνς & την
       20977/23-8-2007 ( ’ 1673)κοιν διακένωνής & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την των διακένων Υπουργών διακένων Αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την και Επικρατείας & την Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν »,      79υπογεγραμμέν διακένωνη των διακένων σύμφων διακένωνα με το άρθρο   . 4412/2016.Α ν διακένων

( )ζ       22. .9.   ,  Για τη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων του άρθρου Α τη των διακένωνς & την παρούσας & την διακήρυξη των διακένωνς & την υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων
          .του προσφέρον διακένωντος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων έχει εκδοθεί σε βάρος & την του από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων αποκλεισμού

23.4        Δικαιολογητικά από σύμπλεγμαδειξης & την καταλληλό σύμπλεγματητας & την για την άσκηση της & την
    22.επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ς & την δραστηριό σύμπλεγματητας & την του άρθρου Β’ 

( )α          Όσον διακένων αφορά τη των διακένωνν διακένων καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα για τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την επαγγελματικής & την
,        δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την οι προσφέρον διακένωντες & την που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα υποβάλλουν διακένων

   . .  βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την στο ΜΕΕΠ       ,μέχρι τη των διακένων λήξη των διακένων τη των διακένωνς & την μεταβατικής & την περιό σύμπλεγμα Δαδιάς-δου ισχύος & την
    65   . .  71/2019,        σύμφων διακένωνα με το άρθρο του π δ και από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την του

        τελευταίου βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την στο Τμήμα Ι του Μη των διακένωντρώου Εργολη των διακένωνπτικών διακένων
   ( . . . . .)Επιχειρήσεων διακένων Δη των διακένωνμοσίων διακένων Έργων διακένων ΜΗΕΕΔΕ 148,      ή βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την στα Μη των διακένωντρώα

 ,  ,Περιφερειακών διακένων Εν διακένωνοτήτων διακένων αν διακένωνά περίπτωση των διακένων  στη των διακένωνν διακένων/στις & την κατη των διακένωνγορία/ες & την .ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΡΓΟΥ

( )β            Ο ΕΡΓΟι προσφέρον διακένωντες & την που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι σε λοιπά κράτη των διακένων μέλη των διακένων τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & την
        Έν διακένωνωση των διακένωνς & την προσκομίζουν διακένων τις & την δη των διακένωνλώσεις & την και πιστοποιη των διακένωντικά που περιγράφον διακένωνται στο

 Παράρτη των διακένωνμα XI     . 4412/2016.του Προσαρτήματος & την Α του ν διακένων

( )γ           Ο ΕΡΓΟι προσφέρον διακένωντες & την που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνοι σε κράτος & την μέλος & την του Ευρωπαϊκού
  ( . . )           Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικού Χώρου ΕΟ ΕΡΓΟΧ ή σε τρίτες & την χώρες & την που έχουν διακένων υπογράψει και κυρώσει τη των διακένων

,            ΣΔΣ στο βαθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- που η των διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνάθεση των διακένων δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια σύμβαση των διακένων καλύπτεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα Παραρτήματα
1, 2, 4, 5, 6  7           και και τις & την γεν διακένωνικές & την ση των διακένωνμειώσεις & την του σχετικού με τη των διακένωνν διακένωνΈν διακένωνωση των διακένωνΠροσαρτήματος & την I

   ,          τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω Συμφων διακένωνίας & την ή σε τρίτες & την χώρες & την που δεν διακένων εμπίπτουν διακένων στη των διακένωνν διακένων προη των διακένωνγούμεν διακένωνη των διακένων
           περίπτωση των διακένων και έχουν διακένων συν διακένωνάψει διμερείς & την ή πολυμερείς & την συμφων διακένωνίες & την με τη των διακένωνν διακένων Έν διακένωνωση των διακένων σε

    ,   θέματα διαδικασιών διακένων αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων προσκομίζουν διακένων πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
    .      αν διακένωντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μη των διακένωντρώου Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που χώρα δεν διακένων
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  ,          τη των διακένωνρεί τέτοιο μη των διακένωντρώο το έγγραφο ή το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- μπορεί ν διακένωνα αν διακένωντικαθίσταται από σύμπλεγμα Δαδιάς-
  ,    -         έν διακένωνορκη των διακένων βεβαίωση των διακένων ή στα κράτη των διακένων μέλη των διακένων ή στις & την χώρες & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που δεν διακένων προβλέπεται έν διακένωνορκη των διακένων

,         βεβαίωση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων του εν διακένωνδιαφερομέν διακένωνου εν διακένωνώπιον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διας & την δικαστικής & την ή
 ,       διοικη των διακένωντικής & την αρχής & την συμβολαιογράφου ή αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διου επαγγελματικού ή εμπορικού
          οργαν διακένωνισμού τη των διακένωνς & την χώρας & την καταγωγής & την ή τη των διακένωνς & την χώρας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που είν διακένωναι εγκατεστη των διακένωνμέν διακένωνος & την ο
 ,           οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων τη των διακένωνρείται τέτοιο μη των διακένωντρώο και ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ασκεί τη των διακένων δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα

  21  .του άρθρου τη των διακένωνς & την παρούσας & την

     ), )  )  ,   Τα ως & την άν διακένωνω δικαιολογη των διακένωντικά υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- α β και γ γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχουν διακένων εκδοθεί
  (30)       ,     έως & την τριάν διακένωντα εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή τους & την εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένων σύμφων διακένωνα με τις & την

        ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερες & την διατάξεις & την έκδοση των διακένωνς & την αυτών διακένων προβλέπεται συγκεκριμέν διακένωνος & την χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την ισχύος & την και
      είν διακένωναι σε ισχύ κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή τους & την149

23.5      Δικαιολογητικά Οικονομική διαδικασία για την επιλογή ς & την και Χρηματοοικονομική διαδικασία για την επιλογή ς & την Επάρκειας & την του
 22.άρθρου Γ

  Δεν διακένων απαιτούν διακένωνται      22.    ,  καθώς & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο Γ τη των διακένωνς & την παρούσας & την διακήρυξη των διακένωνς & την δεν διακένων
      ,  απαιτείται ελάχιστο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ριο Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομικής & την και χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικής & την επάρκειας & την σύμφων διακένωνα

  . 10   51  . . 71/2019 (  112/ /03-07-2019).με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου τουΠΔ ΦΕΚ Α

23.6       Δικαιολογητικά Τεχνική διαδικασία για την επιλογή ς & την και Επαγγελματική διαδικασία για την επιλογή ς & την Ικανό σύμπλεγματητας & την του άρθρου
22.Δ

        :Η τεχν διακένωνική και επαγγελματική ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα των διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων αποδεικν διακένωνύεται

( )α        . .    . . . . :για τις & την εγγεγραμμέν διακένωνες & την εργολη των διακένωνπτικές & την επιχειρήσεις & την στο Μ Ε ΕΠ ή στο ΜΗ Ε Ε Δ Ε

       . . . ,      είτε από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την στο ΜΕΕΠ η των διακένων οποία αποτελεί τεκμήριο των διακένων
         ,πλη των διακένωνροφοριών διακένων που περιέχει μέχρι τη των διακένων λήξη των διακένων τη των διακένωνς & την μεταβατικής & την περιό σύμπλεγμα Δαδιάς-δου ισχύος & την

    65  . . 71/2019,       σύμφων διακένωνα με το άρθρο του π δ και από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την του
,         τελευταίου βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την στο Τμήμα ΙΙ του Μη των διακένωντρώου Εργολη των διακένωνπτικών διακένων

   ( . . . . .)Επιχειρήσεων διακένων Δη των διακένωνμοσίων διακένωνΈργων διακένων ΜΗΕΕΔΕ
 ,         22.    είτε στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που οι απαιτήσεις & την του άρθρου Δ δεν διακένων καλύπτον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς-

    ,         τη των διακένωνν διακένων ως & την άν διακένωνω βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την με τη των διακένωνν διακένων υποβολή εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα
 αποδεικτικά μέσα        που προβλέπον διακένωνται στο Μέρος & την ΙΙ του Παραρτήματος & την ΧΙΙ

(      )      .Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής & την του Προσαρτήματος & την Α του ν διακένων
4412/2016,       22.  .αν διακένωνάλογα με τη των διακένωνν διακένων τιθέμεν διακένωνη των διακένων στο άρθρο Δ απαίτη των διακένωνση των διακένων

  ,          Σε κάθε περίπτωση των διακένων η των διακένων βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την μπορεί ν διακένωνα υποβάλλεται για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων
        μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο ορισμέν διακένωνων διακένων απαιτήσεων διακένων τεχν διακένωνικής & την και επαγγελματικής & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την του άρθρου

22. ,            Δ εν διακένωνώ για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων των διακένων λοιπών διακένων απαιτήσεων διακένων μπορούν διακένων ν διακένωνα προσκομίζον διακένωνται έν διακένωνα ή
    περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα αποδεικτικά μέσα      που προβλέπον διακένωνται στο Μέρος & την ΙΙ του

   . 4412/2016.Παραρτήματος & την ΧΙΙ του ν διακένων
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   Ειδικά για τους & την εγγεγραμμέν διακένωνους & την    ,σταΜη των διακένωντρώαΠεριφερειακών διακένων Εν διακένωνοτήτων διακένων   οι απαιτήσεις & την
  22.          του άρθρου Δ αποδεικν διακένωνύον διακένωνται με τη των διακένωνν διακένων υποβολή εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα

          (αποδεικτικά μέσα που προβλέπον διακένωνται στο Μέρος & την ΙΙ του Παραρτήματος & την ΧΙΙ Αποδεικτικά
    )     . 4412/2016.μέσα για τα κριτήρια επιλογής & την τουΠροσαρτήματος & την Α του ν διακένων

 
( )β          Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί οικον διακένωνομικοί φορείς & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι σε επίσημους & την
καταλό σύμπλεγμαγους & την       ή διαθέτουν διακένων πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- από σύμπλεγμα Δαδιάς- οργαν διακένωνισμούς & την πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την που

     ,     συμμορφών διακένωνον διακένωνται με τα ευρωπαϊκά πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπα πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια του
 Παραρτήματος & την VII     .  4412/2016,   του Προσαρτήματος & την Α΄ όλη τη διάρκεια της του ν διακένων μπορούν διακένων ν διακένωνα

       προσκομίζουν διακένων στις & την αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εγγραφής & την εκδιδό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο από σύμπλεγμα Δαδιάς-
           τη των διακένωνν διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια αρχή ή το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο οργαν διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-

,       83 .  4412/2016    9πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την κατά τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο ν διακένων και στη των διακένωνν διακένων παράγραφο
   του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την άρθρου .

( )γ      Ο ΕΡΓΟι αλλοδαποί οικον διακένωνομικοί φορείς & την      που δεν διακένων είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι σε επίση των διακένωνμους & την
        καταλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την ή διαθέτουν διακένων πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- από σύμπλεγμα Δαδιάς- οργαν διακένωνισμούς & την πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την κατά τα

,αν διακένωνωτέρω  υποβάλλουν διακένων   ως & την δικαιολογη των διακένωντικά       έν διακένωνα ή περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016.που προβλέπον διακένωνται στοΜέρος & την ΙΙ του Παραρτήματος & την ΧΙΙ του ν διακένων

       Οικονομικοί φορείς & την που αποδεικνύουν ό σύμπλεγματι εκπληρώνουν τα κριτή διαδικασία για την επιλογή ρια
   22.    22. ,   ,   επιλογή διαδικασία για την επιλογή ς & την του άρθρου Γ και Δ της & την παρούσας & την συμμετέχουν στην
  ,      παρούσα διαδικασία ανάθεσης & την ανεξαρτή διαδικασία για την επιλογή τως & την της & την εγγραφή διαδικασία για την επιλογή ς & την και της & την

       κατάταξή διαδικασία για την επιλογή ς & την τους & την σε συγκεκριμένες & την τάξεις & την των οικείων μητρώων .150

23.7        Δικαιολογητικά για πρό σύμπλεγματυπα διασφάλισης & την ποιό σύμπλεγματητας & την και πρό σύμπλεγματυπα
    22.περιβαλλοντική διαδικασία για την επιλογή ς & την διαχείρισης & την του άρθρου Ε151

 Δεν διακένων απαιτούν διακένωνται

23.8        :Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ χετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης & την του προσωρινού αναδό σύμπλεγμαχου

   ,   ,   Σε περίπτωση των διακένων ν διακένωνομικού προσώπου υποβάλλον διακένωνται η των διακένωνλεκτρον διακένωνικά μέσω τη των διακένωνς & την
 « »,   :  “   -λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία με θέμα Δικαιολογη των διακένωντικά Προσωριν διακένωνού Αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου

’’,          Κατακύρωση των διακένων τα ν διακένωνομιμοποιη των διακένωντικά έγγραφα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα οποία προκύπτει η των διακένων εξουσία
   υπογραφής & την του ν διακένωνομίμου εκπροσώπου και        τα οποία πρέπει ν διακένωνα έχουν διακένων εκδοθεί έως & την τριάν διακένωντα

(30)        εργάσιμες & την η των διακένωνμέρες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή τους & την152,      εκτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την αν διακένων σύμφων διακένωνα με τις & την
       ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερες & την διατάξεις & την αυτών διακένων φέρουν διακένων συγκεκριμέν διακένωνο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο ισχύος & την

:Ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα

.Α       :Για τους & την ημεδαπούς & την οικονομικούς & τηνφορείς & την υποβάλλονται

1)        στις & την περιπτώσεις & την που ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την είν διακένωναι  νομικό σύμπλεγμα πρό σύμπλεγμασωπο  και εγγράφεται
          υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δη των διακένωνλών διακένωνει τη των διακένωνν διακένων εκπροσώπη των διακένωνση των διακένων και τις & την

   :μεταβολές & την τη των διακένωνς & την στο ΓΕΜΗ 153
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)    α για τη των διακένωνν διακένων    από σύμπλεγμαδειξη της & την νό σύμπλεγμαμιμης & την εκπροσώπησης & την,   υποβάλλει σχετικό σύμπλεγμα
  ,       πιστοποιητικό σύμπλεγμα ισχύουσας & την εκπροσώπησης & την το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί

  (30)       έως & την τριάντα εργάσιμες & την ημέρες & την πριν από σύμπλεγμα την υποβολή διαδικασία για την επιλογή του 154. 

)            ,β Για τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων τη των διακένωνς & την ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμη των διακένωνς & την σύσταση των διακένωνς & την και των διακένων μεταβολών διακένων του ν διακένωνομικού προσώπου
  Γενικό σύμπλεγμα Πιστοποιητικό σύμπλεγμαΜεταβολών  ,       του ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει ν διακένωνα έχει εκδοθεί έως & την

 (3)      .τρεις & την μήν διακένωνες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή του

2)    ,   ,    Στις & την λοιπές & την περιπτώσεις & την τα κατά περίπτωση των διακένων ν διακένωνομιμοποιη των διακένωντικά έγγραφα σύσταση των διακένωνς & την
   (  ,  , και ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμη των διακένωνς & την εκπροσώπη των διακένωνση των διακένωνς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την καταστατικά πιστοποιη των διακένωντικά μεταβολών διακένων αν διακένωντίστοιχα

,      , .,    ΦΕΚ αποφάσεις & την συγκρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένωνς & την οργάν διακένωνων διακένων διοίκη των διακένωνση των διακένωνς & την σε σώμα κλπ αν διακένωνάλογα με τη των διακένων ν διακένωνομική
   ),       μορφή του οικον διακένωνομικού φορέα συν διακένωνοδευό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα από σύμπλεγμα Δαδιάς- υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων του ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμου

        .εκπροσώπου ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι εξακολουθούν διακένων ν διακένωνα ισχύουν διακένων κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή τους & την

          Σε περίπτωση των διακένων που για τη των διακένων διεν διακένωνέργεια τη των διακένωνς & την παρούσας & την διαδικασίας & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την έχουν διακένων
         χορη των διακένωνγη των διακένωνθεί εξουσίες & την σε πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο πλέον διακένων αυτών διακένων που αν διακένωναφέρον διακένωνται στα παραπάν διακένωνω

,    -     έγγραφα προσκομίζεται επιπλέον διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων πρακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- του αρμοδίου καταστατικού
        . οργάν διακένωνου διοίκη των διακένωνση των διακένωνς & την του ν διακένωνομικού προσώπου χορη των διακένωνγήθη των διακένωνκαν διακένων οι σχετικές & την εξουσίες & την

.Β’   Ο ΕΡΓΟι   αλλοδαποί οικονομικοί φορείς & την   ,   προσκομίζουν διακένων τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα κατά τη των διακένων
   ,   ,    ν διακένωνομοθεσία τη των διακένωνς & την χώρας & την εγκατάσταση των διακένωνς & την αποδεικτικά έγγραφα και εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων δεν διακένων

,      ,    προβλέπον διακένωνται υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων του ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμου εκπροσώπου από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων οποία
       ,   αποδεικν διακένωνύον διακένωνται τα αν διακένωνωτέρω ως & την προς & την τη των διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμη των διακένων σύσταση των διακένων μεταβολές & την και εκπροσώπη των διακένωνση των διακένων

  .του οικον διακένωνομικού φορέα
      ,     Ο ΕΡΓΟι ως & την άν διακένωνω υπεύθυν διακένωνες & την δη των διακένωνλώσεις & την γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτές & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχουν διακένων συν διακένωνταχθεί μετά τη των διακένωνν διακένων

       .κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την για τη των διακένωνν διακένων υποβολή των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων
           Από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα αν διακένωνωτέρω έγγραφα πρέπει ν διακένωνα προκύπτουν διακένων η των διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμη των διακένων σύσταση των διακένων του οικον διακένωνομικού

,       ,  /  /  φορέα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την οι σχετικές & την τροποποιήσεις & την των διακένων καταστατικών διακένων το τα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο α που
/          δεσμεύει ουν διακένων ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμα τη των διακένωνν διακένων εταιρία κατά τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία διεν διακένωνέργειας & την του διαγων διακένωνισμού

(  ,    .),   ,    ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμος & την εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπος & την δικαίωμα υπογραφής & την κλπ τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων τρίτοι στους & την οποίους & την έχει
  ,      /  /    χορη των διακένωνγη των διακένωνθεί εξουσία εκπροσώπη των διακένωνση των διακένωνς & την καθώς & την και η των διακένων θη των διακένωντεία του των διακένων ή και των διακένων μελών διακένων του

 /  .οργάν διακένωνου διοίκη των διακένωνση των διακένωνς & την ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμου εκπροσώπου

.Γ         ,   Ο ΕΡΓΟι εν διακένωνώσεις & την οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων που υποβάλλουν διακένων κοιν διακένωνή προσφορά υποβάλλουν διακένων τα
,    ,      παραπάν διακένωνω κατά περίπτωση των διακένων δικαιολογη των διακένωντικά για κάθε οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα που
  ,        19 . 2συμμετέχει στη των διακένωνν διακένων έν διακένωνωση των διακένων σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο παρ

 . 4412/2016.του ν διακένων

.Δ         /   ,  Σε περίπτωση των διακένων που ο προσφέρων διακένων είν διακένωναι φυσικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο ατομική επιχείρη των διακένωνση των διακένων τα
,         ,φυσικά εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχει χορη των διακένωνγήσει εξουσίες & την εκπροσώπη των διακένωνση των διακένωνς & την σε τρίτα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα

    .προσκομίζεται εξουσιοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένων του οικον διακένωνομικού φορέα

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

( )  α          Ο ΕΡΓΟι οικον διακένωνομικοί φορείς & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι σε επίση των διακένωνμους & την καταλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την ή
        διαθέτουν διακένων πιστοποίη των διακένωνση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- οργαν διακένωνισμούς & την πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την που συμμορφών διακένωνον διακένωνται με τα

  ,       ευρωπαϊκά πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τυπα πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια του Παραρτήματος & την VII του
 '   .  4412/2016,      Προσαρτήματος & την Α του ν διακένων μπορούν διακένων ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων στις & την αν διακένωναθέτουσες & την
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         αρχές & την πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εγγραφής & την εκδιδό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-δια αρχή ή το
       .πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο οργαν διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την

          Στα πιστοποιη των διακένωντικά αυτά αν διακένωναφέρον διακένωνται τα δικαιολογη των διακένωντικά βάσει των διακένων οποίων διακένων έγιν διακένωνε η των διακένων
           εγγραφή των διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων στον διακένων επίση των διακένωνμο κατάλογο ή η των διακένων πιστοποίη των διακένωνση των διακένων

      .και η των διακένων κατάταξη των διακένων στον διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω κατάλογο
        Η πιστοποιούμεν διακένωνη των διακένων εγγραφή στους & την επίση των διακένωνμους & την καταλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διους & την

   ,       ,οργαν διακένωνισμούς & την ή το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων οργαν διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- πιστοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την
        ,συν διακένωνιστά τεκμήριο καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά τις & την απαιτήσεις & την ποιοτικής & την επιλογής & την

        .τις & την οποίες & την καλύπτει ο επίση των διακένωνμος & την κατάλογος & την ή το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
        Ο ΕΡΓΟι οικον διακένωνομικοί φορείς & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι σε επίση των διακένωνμους & την καταλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την

       απαλλάσσον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων υποβολής & την των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων που
    .αν διακένωναφέρον διακένωνται στο πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εγγραφής & την τους & την

( )β         . . .  Ο ΕΡΓΟι οικον διακένωνομικοί φορείς & την που είν διακένωναι εγγεγραμμέν διακένωνοι στο Μ Ε ΕΠ   3στις & την τάξεις & την η των διακένων έως & την
 7 , και η των διακένων       ,     65 μέχρι τη των διακένων λήξη των διακένων τη των διακένωνς & την μεταβατικής & την περιό σύμπλεγμα Δαδιάς-δου ισχύος & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο του

. .  71/2019,   «  »π δ υποβάλλον διακένωντας & την Εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα Πτυχίου     εν διακένων ισχύ απαλλάσσον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς-
     τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων υποβολής & την των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων 155:

-      23.3.( )     από σύμπλεγμα Δαδιάς-σπασμα ποιν διακένωνικού μη των διακένωντρώου του άρθρου α τη των διακένωνς & την παρούσας & την για τον διακένων Πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-εδρο
    .       .και Διευθύν διακένωνον διακένωντα Σύμβουλο εργολη των διακένωνπτικής & την επιχείρη των διακένωνση των διακένωνς & την Για τα λοιπά μέλη των διακένων του Δ Σ
 ,         ,τη των διακένωνς & την εταιρείας & την θα πρέπει ν διακένωνα υποβλη των διακένωνθεί αυτοτελώς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-σπασμα ποιν διακένωνικού μη των διακένωντρώου

         . καθό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων τα πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπα αυτά δεν διακένων καλύπτον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων Εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα Πτυχίου
-       23.3.( )  .φορολογική και ασφαλιστική εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα του άρθρου β τη των διακένωνς & την παρούσας & την 156

-             23.3.( )τα πιστοποιη των διακένωντικά από σύμπλεγμα Δαδιάς- το αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου γ
         (  τη των διακένωνς & την παρούσας & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προϋπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-μως & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι καλύπτον διακένωνται πλήρως & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την οι

 )    .προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνες & την περιπτώσεις & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων Εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα Πτυχίου
-           το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- από σύμπλεγμα Δαδιάς- το αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διο επιμελη των διακένωντήριο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων αφορά το λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γο αποκλεισμού

  22. .4. ( ).του άρθρου Α θ 157

-           το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διας & την αρχής & την για τη των διακένωνν διακένων ον διακένωνομαστικοποίη των διακένωνση των διακένων των διακένων μετοχών διακένων του
 23.3. ( ).άρθρου στ

-       .τα αποδεικτικά έγγραφα ν διακένωνομιμοποίη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την εργολη των διακένωνπτικής & την επιχείρη των διακένωνση των διακένωνς & την

         ,Σε περίπτωση των διακένων που κάποιο από σύμπλεγμα Δαδιάς- τα αν διακένωνωτέρω δικαιολογη των διακένωντικά έχει λήξει
     .    προσκομίζεται το σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δικαιολογη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εν διακένων ισχύ Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων στη των διακένωνν διακένων Εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα

           Πτυχίου δεν διακένων αν διακένωναφέρεται ρη των διακένωντά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα στελέχη των διακένων του πτυχίου του προσφέρον διακένωντα είν διακένωναι
   ασφαλιστικώς & την εν διακένωνήμερα στον διακένων e  (   -  )ΕΦΚΑ τομέας & την πρώη των διακένωνν διακένων ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ ,   ο προσφέρων διακένων

    ,    προσκομίζει επιπλέον διακένων τη των διακένωνς & την εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την πτυχίου ασφαλιστική εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα για τα
 .στελέχη των διακένων αυτά

      . /  71/2019    Από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την του π δ τος & την το πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εγγραφής & την στο
       Τμήμα ΙΙ του Μη των διακένωντρώου Εργολη των διακένωνπτικών διακένων Επιχειρήσεων διακένων Δη των διακένωνμοσίων διακένων Έργων διακένων

( . . . . .),        ΜΗΕ Ε Δ Ε αποτελεί επίση των διακένωνμο κατάλογο και απαλλάσσει τις & την εγγεγραμμέν διακένωνες & την
        εργολη των διακένωνπτικές & την επιχειρήσεις & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων των διακένων αποδεικτικών διακένων μέσων διακένων που
   47 .προβλέπον διακένωνται στα άρθρα επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα

23.10         Δικαιολογητικά για την από σύμπλεγμαδειξη της & την στή διαδικασία για την επιλογή ριξης & την σε ικανό σύμπλεγματητες & την άλλων
 (  )   22.φορέων δάνειας & την εμπειρίας & την τουάρθρου Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ

59





         Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την επιθυμεί ν διακένωνα στη των διακένωνριχθεί στις & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την
 ,            ,άλλων διακένων φορέων διακένων η των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι θα έχει στη των διακένων διάθεσή του τους & την αν διακένωναγκαίους & την πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την
           γίν διακένωνεται με τη των διακένωνν διακένων υποβολή σχετικού συμφων διακένωνη των διακένωντικού των διακένων φορέων διακένων αυτών διακένων για τον διακένων σκοπό σύμπλεγμα Δαδιάς-

.αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-

,   (      Ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα προσκομίζεται έγγραφο συμφων διακένωνη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ή σε περίπτωση των διακένων ν διακένωνομικού προσώπου
          από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων του αρμοδίου οργάν διακένωνου διοίκη των διακένωνση των διακένωνς & την αυτού ή σε περίπτωση των διακένων φυσικού προσώπου
 ),     ,   υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων δυν διακένωνάμει του οποίου αμφό σύμπλεγμα Δαδιάς-τεροι διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνος & την οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την

   ,         φορέας & την και τρίτος & την φορέας & την εγκρίν διακένωνουν διακένων τη των διακένων μεταξύ τους & την συν διακένωνεργασία για τη των διακένωνν διακένων κατά
       /   /περίπτωση των διακένων παροχή προς & την τον διακένων διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο τη των διακένωνς & την χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομικής & την ή και τεχν διακένωνικής & την ή

    ,        και επαγγελματικής & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την του φορέα ώστε αυτή ν διακένωνα είν διακένωναι στη των διακένων διάθεση των διακένων του
     .       διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνου για τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την Σύμβαση των διακένωνς & την Η σχετική αν διακένωναφορά θα πρέπει ν διακένωνα είν διακένωναι

    ’       λεπτομερής & την και ν διακένωνα αν διακένωναφέρει κατ ελάχιστον διακένων τους & την συγκεκριμέν διακένωνους & την πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την που θα είν διακένωναι
            διαθέσιμοι για τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και τον διακένων τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο δια του οποίου θα

      .     χρη των διακένωνσιμοποιη των διακένωνθούν διακένων αυτοί για τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟ τρίτος & την θα δεσμεύεται ρη των διακένωντά
           ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι θα διαθέσει στον διακένων διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο τους & την συγκεκριμέν διακένωνους & την πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την κατά τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την

            σύμβαση των διακένωνς & την και ο διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι θα κάν διακένωνει χρήση των διακένων αυτών διακένων σε περίπτωση των διακένων που του
  .        ,αν διακένωνατεθεί η των διακένων σύμβαση των διακένων Σε περίπτωση των διακένων που ο τρίτος & την διαθέτει χρη των διακένωνματοοικον διακένωνομική επάρκεια

            θα δη των διακένωνλών διακένωνει επίση των διακένωνς & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι καθίσταται από σύμπλεγμα Δαδιάς- κοιν διακένωνού με τον διακένων διαγων διακένωνιζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο υπεύθυν διακένωνος & την για τη των διακένωνν διακένων
  .          εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Σε περίπτωση των διακένων που ο τρίτος & την διαθέτει στοιχεία τεχν διακένωνικής & την ή

         επαγγελματικής & την καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την που σχετίζον διακένωνται με τους & την τίτλους & την σπουδών διακένων και τα
      ’     επαγγελματικά προσό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντα που ορίζον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων στ του Μέρους & την ΙΙ του
      .  4412/2016     Παραρτήματος & την ΧΙΙ του Προσαρτήματος & την Α του ν διακένων ή με τη των διακένωνν διακένων σχετική
 ,          επαγγελματική εμπειρία θα δεσμεύεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι θα εκτελέσει τις & την εργασίες & την ή υπη των διακένωνρεσίες & την για

     ,     τις & την οποίες & την απαιτούν διακένωνται οι συγκεκριμέν διακένωνες & την ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την δη των διακένωνλών διακένωνον διακένωντας & την το τμήμα τη των διακένωνς & την
   .σύμβαση των διακένωνς & την που θα εκτελέσει

23. 11    :Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτές & την
•        ,  οι έν διακένωνορκες & την βεβαιώσεις & την που αν διακένωναφέρον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων παρούσα Διακήρυξη των διακένων εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων

    (3)      , έχουν διακένων συν διακένωνταχθεί έως & την τρεις & την μήν διακένωνες & την πριν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποβολή τους & την
•   ,        οι υπεύθυν διακένωνες & την δη των διακένωνλώσεις & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχουν διακένων συν διακένωνταχθεί μετά τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την

     πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σκλη των διακένωνση των διακένωνς & την για τη των διακένωνν διακένων υποβολή των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων158    Ση των διακένωνμειών διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων απαιτείται
     .θεώρη των διακένωνση των διακένων του γν διακένωνη των διακένωνσίου τη των διακένωνς & την υπογραφής & την τους & την

 24 :   Άρθρο Περιεχό σύμπλεγμαμενοΦακέλουΠροσφοράς & την

24.1       Η προσφορά των διακένων διαγων διακένωνιζομέν διακένωνων διακένων περιλαμβάν διακένωνει τους & την ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθους & την
 :η των διακένωνλεκτρον διακένωνικούς & την υποφακέλους & την

( )     «  »α υποφάκελο με τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνδειξη των διακένων Δικαιολογη των διακένωντικά Συμμετοχής & την
( )     «  »β υποφάκελο με τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνδειξη των διακένων Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά

   :σύμφων διακένωνα με τα κατωτέρω

24.2    «  »  ,   Ο ΕΡΓΟ η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την υποφάκελος & την Δικαιολογη των διακένωντικά Συμμετοχής & την πρέπει επί ποιν διακένωνή
,    αποκλεισμού ν διακένωνα περιέχει τα ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθα  ( )  ( ) :υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- α και β στοιχεία

)      ( ). α το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Ενιαίο Έγγραφο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύμβασης & την ΕΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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       ,    Επίση των διακένωνς & την δύν διακένωναται ν διακένωνα περιλαμβάν διακένωνει και συν διακένωνοδευτική υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων με τη των διακένωνν διακένων οποία ο
         οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την μπορεί ν διακένωνα διευκριν διακένωνίζει τις & την δη των διακένωνλώσεις & την και πλη των διακένωνροφορίες & την που

  .     ,   παρέχει στο ΕΕΕΣ Η συν διακένωνοδευτική υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων υπογράφεται σύμφων διακένωνα με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σα
   79    . 4412/2016.προβλέπον διακένωνται στο άρθρο Α του ίδιου ν διακένων

)   ,   15  .β την εγγύηση συμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς & την του άρθρου της & την παρούσας & την

24.3    «  »    Ο ΕΡΓΟ η των διακένωνλεκτρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την υποφάκελος & την Ο ΕΡΓΟικον διακένωνομική Προσφορά περιέχει το αρχείο pdf, το
    ,     οποίο παράγεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- το υποσύστη των διακένωνμα αφού συμπλη των διακένωνρωθούν διακένων καταλλήλως & την οι σχετικές & την

φό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρμες & την  και υπογράφεται,      ,  τουλάχιστον διακένων με προη των διακένωνγμέν διακένωνη των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπογραφή η των διακένων
    ( ) .οποία υποστη των διακένωνρίζεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωναγν διακένωνωρισμέν διακένωνο εγκεκριμέν διακένωνο πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

24.4         /  Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που με τη των διακένωνν διακένων προσφορά υποβάλλον διακένωνται δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σια ή και ιδιωτικά
,   ,       έγγραφα αυτά γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτά σύμφων διακένωνα με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο

4.2   .β τη των διακένωνς & την παρούσας & την

24.5     ,  , Επισημαίνεται ό σύμπλεγματι οικονομικό σύμπλεγμας & την φορέας & την παράγει κατά περίπτωση από σύμπλεγμα
  -     το Υποσύστημα ΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημό σύμπλεγμασια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία

(« »)    ,   εκτυπώσεις & την των Δικαιολογητικών Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμμετοχή διαδικασία για την επιλογή ς & την Τεχνική διαδικασία για την επιλογή ς & την Προσφοράς & την
       Portable Document Formatκαι της & την Οικονομική διαδικασία για την επιλογή ς & την Προσφοράς & την σε μορφή διαδικασία για την επιλογή αρχείου

(PDF),       ,  ,τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά υπογεγραμμένα
,     ,   τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή υπογραφή διαδικασία για την επιλογή η οποία

   ( )   υποστηρίζεται από σύμπλεγμα αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό σύμπλεγμα και
    ( )  επισυνάπτονται στους & την αντίστοιχους & την ηλεκτρονικούς & την υπο φακέλους & την της & την

.προσφοράς & την
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 25: Άρθρο Υπεργολαβία

25.1           Ο ΕΡΓΟ προσφέρων διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την αν διακένωναφέρει στη των διακένωνν διακένων προσφορά του το τμήμα τη των διακένωνς & την
         ,  σύμβαση των διακένωνς & την που προτίθεται ν διακένωνα αν διακένωναθέσει υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- μορφή υπεργολαβίας & την σε τρίτους & την καθώς & την και

   .      τους & την υπεργολάβους & την που προτείν διακένωνει Αν διακένων ο αν διακένωνάδοχος & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τειν διακένωνε συγκεκριμέν διακένωνους & την
      , ,   υπεργολάβους & την κατά τη των διακένωνν διακένων υποβολή τη των διακένωνς & την προσφοράς & την του υποχρεούται κατά τη των διακένωνν διακένων υπογραφή

  ,     .  τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την εκτέλεση των διακένωνς & την ν διακένωνα προσκομίσει τη των διακένωνν διακένων υπεργολαβική σύμβαση των διακένων Η Διευθύν διακένωνουσα
       ’   ,   Υπη των διακένωνρεσία μπορεί ν διακένωνα χορη των διακένωνγήσει προθεσμία στον διακένων αν διακένωνάδοχο κατ αίτη των διακένωνσή του για τη των διακένωνν διακένων

         προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων τη των διακένωνς & την υπεργολαβικής & την σύμβαση των διακένωνς & την με τον διακένων αρχικώς & την προταθέν διακένωντα υπεργολάβο ή
,     ,       ,  ,άλλον διακένων που διαθέτει τα αν διακένωναγκαία κατά τη των διακένωνν διακένων κρίση των διακένων τη των διακένωνς & την υπη των διακένωνρεσίας & την αυτής & την προσό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντα

   .εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων συν διακένωντρέχει σοβαρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γος & την  159 

25.2      .  2    18    4412/2016  Η τήρη των διακένωνση των διακένων των διακένων υποχρεώσεων διακένων τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-
       .υπεργολάβους & την δεν διακένων αίρει τη των διακένωνν διακένων ευθύν διακένωνη των διακένων του κυρίου αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου

25.3 .................................................................... 

25.4   :Ηαν διακένωναθέτουσα αρχή

)α           ελέγχει τη των διακένωνν διακένων επαγγελματική καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα του υπεργολάβου ν διακένωνα εκτελέσει το προς & την
 ,       22.  (  75  .  1  .  ’   2  .αν διακένωνάθεση των διακένων τμήμα κατά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν άρθρο παρ περ α και ν διακένων

4412/2016)     ,    ,    και επαλη των διακένωνθεύει τη των διακένων μη των διακένων συν διακένωνδρομή στο πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπό σύμπλεγμα Δαδιάς- του των διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω αποκλεισμού
  22. .1, 22. .2  22. .9 (  73 . 1  2  74 . 4412.2016),  του άρθρου Α Α και Α άρθρα παρ και και ν διακένων σύμφων διακένωνα με

       23   (  79  81τα κατά περίπτωση των διακένων ειδικώς & την προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο τη των διακένωνς & την παρούσας & την άρθρα έως & την
. 4412/2016).ν διακένων  160

)β          απαιτεί υποχρεωτικά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα ν διακένωνα αν διακένωντικαταστήσει έν διακένωναν διακένων
,            υπεργολάβο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων του ελέγχου και τη των διακένωνς & την επαλήθευση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω περίπτωση των διακένωνς & την

( ),          α διαπιστών διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι δεν διακένων πλη των διακένωνρούν διακένωνται οι ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ροι επαγγελματικής & την καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την του
         .υπεργολάβου ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων συν διακένωντρέχουν διακένων οι ως & την άν διακένωνω λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι αποκλεισμού του

  25  :  -  Άρθρο Α Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ των διακένων συμβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων μερών διακένων που προκύπτει ή σχετίζεται με τη των διακένωνν διακένων
 /     /    /     ερμη των διακένωνν διακένωνεία και ή το κύρος & την και ή τη των διακένωνν διακένων εφαρμογή και ή τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την
           ,επιλύεται με τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων προσφυγής & την ή αγωγής & την στο διοικη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- εφετείο τη των διακένωνς & την περιφέρειας & την

            175  .στη των διακένωνν διακένων οποία έχει υπογράφει η των διακένων σύμβαση των διακένων σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο ν διακένων
4412/2016. 

[ ( )  ,     Η΄ Εναλλακτικά Ρή διαδικασία για την επιλογή τρα διαιτησίας & την κατό σύμπλεγμαπιν σύμφωνης & την γνώμης & την του οικείου
 Τεχνικού Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμβουλίου 161

          Τα συμβαλλό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα μέρη των διακένων συμφων διακένωνούν διακένων και συν διακένωναποδέχον διακένωνται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την οι διαφορές & την που
      /    /    /προκύπτουν διακένων ή σχετίζον διακένωνται με τη των διακένωνν διακένων ερμη των διακένωνν διακένωνεία και ή το κύρος & την και ή τη των διακένωνν διακένων εφαρμογή και ή
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   ,      /τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την επιλύον διακένωνται οριστικά από σύμπλεγμα Δαδιάς- διαιτη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δικαστήριο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ργαν διακένωνο
            το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη των διακένων διαιτη των διακένωνσία σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την που εκάστοτε

     .  (      ισχύουν διακένων για τις & την διαιτη των διακένωνσίες & την του Δη των διακένωνμοσίου Κατά παρέκκλιση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την διατάξεις & την που
     ,       ισχύουν διακένων για τις & την διαιτη των διακένωνσίες & την του Δη των διακένωνμοσίου η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα καθορίσει στο

 ,  ,        ση των διακένωνμείο αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- κατά περίπτωση των διακένων το περιεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο τη των διακένωνς & την διαιτη των διακένωντικής & την ρήτρας & την σύμφων διακένωνα με τον διακένων
  ,    ,      επιλεγέν διακένωντα φορέα διαιτη των διακένωνσίας & την περιέχον διακένων μεταξύ άλλων διακένων τους & την καν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνες & την που διέπουν διακένων τον διακένων

  ,     ,    ορισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων διαιτη των διακένωντών διακένων τους & την εφαρμοστέους & την καν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνες & την διαιτη των διακένωνσίας & την τη των διακένωνν διακένων έδρα του
  (  ),     (   διαιτη των διακένωντικού δικαστη των διακένωνρίου ή οργάν διακένωνου τις & την αμοιβές & την των διακένων διαιτη των διακένωντών διακένων εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων δεν διακένων ορίζον διακένωνται

    ),        από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την εφαρμοστέους & την καν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνες & την διαιτη των διακένωνσίας & την τη των διακένων γλώσσα στη των διακένωνν διακένων οποία θα διεξαχθεί η των διακένων
     ).διαιτη των διακένωνσία και κάθε άλλο σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- θέμα

 
      «    Η διεξαγωγή τη των διακένωνς & την διαιτη των διακένωνσίας & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στον διακένων Καν διακένωνον διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- Διαφάν διακένωνειας & την στις & την δυν διακένωνάμει

  - » (Συν διακένωνθήκη των διακένωνς & την Διαιτη των διακένωνσίες & την Επεν διακένωνδυτών διακένων Κρατών διακένων Rules on Transparency in Treaty based Investor-
State Arbitration)          τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την των διακένων Ην διακένωνωμέν διακένωνων διακένων Εθν διακένωνών διακένων για το Διεθν διακένωνές & την Εμπορικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Δίκαιο
(UNCITRAL),         οι διατάξεις & την του οποίου κατισχύουν διακένων των διακένων εφαρμοστέων διακένων καν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνων διακένων διαιτη των διακένωνσίας & την

     . 3   175 . 4412/2016,που καθορίζον διακένωνται σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου ν διακένων  

    /    Τη των διακένωνς & την προσφυγής & την στο διαιτη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- δικαστήριο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ργαν διακένωνο προη των διακένωνγείται στάδιο συμβιβαστικής & την
 .        επίλυση των διακένωνς & την διαφορών διακένων Για τη των διακένων συμβιβαστική επίλυση των διακένων τη των διακένωνς & την διαφοράς & την συγκροτείται

   ( ).        Συμβούλιο Επίλυση των διακένωνς & την Διαφορών διακένων ΣΕΔ Η αμοιβή κάθε μέλους & την του ΣΕΔ καθορίζεται
    18 .  4640/2019 ( ’  190),    .   σύμφων διακένωνα με το άρθρο ν διακένων Α περί αμοιβής & την διαμεσολαβη των διακένωντή Κατά τα

   . 7  8   176 . 4412/2016   . 4640/2019.λοιπά εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζον διακένωνται οι παρ και του άρθρου ν διακένων και ο ν διακένων

 26 :   Άρθρο Διάφορες & την ρυθμίσεις & την

26.1      ,    Η έγκριση των διακένων κατασκευής & την του δη των διακένωνμοπρατούμεν διακένωνου έργου αποφασίστη των διακένωνκε με τη των διακένωνν διακένων
. 17779/03-07-2014      . 5988/28-02-2019αριθμ και τη των διακένωνς & την επικαιροποίη των διακένωνση των διακένωνς & την με τη των διακένωνν διακένων αριθμ

  /   .Αποφάσεις & την τη των διακένωνς & την Δ ν διακένωνση των διακένωνς & την Δασών διακένων Έβρου

26.2            Ο ΕΡΓΟ Κύριος & την του Έργου μπορεί ν διακένωνα εγκαταστήσει για το έργο αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- Τεχν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
.     ,       Σύμβουλο Ο ΕΡΓΟ Αν διακένωνάδοχος & την του έργου έχει τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων ν διακένωνα διευκολύν διακένωνει τις & την

   ,       δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντες & την του Τεχν διακένωνικού Συμβούλου που πη των διακένωνγάζουν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων συμβατική σχέση των διακένων
   .τη των διακένωνς & την Υπη των διακένωνρεσίας & την με αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων

26.3  ,       ,  Ο ΕΡΓΟι προσφέρον διακένωντες & την με τη των διακένωνν διακένων υποβολή τη των διακένωνς & την προσφοράς & την τους & την αποδέχον διακένωνται
      αν διακένωνεπιφύλακτα τους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την τη των διακένωνς & την παρούσας & την Διακήρυξη των διακένωνς & την

26.  4          Η Αν διακένωναθέτουσα Αρχή εν διακένωνη των διακένωνμερών διακένωνει το φυσικό σύμπλεγμα Δαδιάς- πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπο που υπογράφει τη των διακένωνν διακένων
       ,     προσφορά ως & την προσφέρων διακένων ή ως & την ν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιμος & την εκπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σωπος & την προσφέρον διακένωντος & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων ίδια ή και

,  ’      ,    τρίτοι κατ εν διακένωντολή και για λογαριασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την θα επεξεργάζον διακένωνται προσωπικά
          δεδομέν διακένωνα που περιέχον διακένωνται στους & την φακέλους & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την και τα αποδεικτικά μέσα

    ,      ,   τα οποία υποβάλλον διακένωνται σε αυτήν διακένων στο πλαίσιο του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την Διαγων διακένωνισμού για το
        σκοπό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την αξιολό σύμπλεγμα Δαδιάς-γη των διακένωνση των διακένωνς & την των διακένων προσφορών διακένων και τη των διακένωνς & την εν διακένωνη των διακένωνμέρωση των διακένωνς & την έτερων διακένων

  ,         συμμετεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων σε αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων λαμβάν διακένωνον διακένωντας & την κάθε εύλογο μέτρο για τη των διακένων διασφάλιση των διακένων του
         από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρρη των διακένωντου και τη των διακένωνς & την ασφάλειας & την τη των διακένωνς & την επεξεργασίας & την των διακένων δεδομέν διακένωνων διακένων και τη των διακένωνς & την
      ,    προστασίας & την τους & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- κάθε μορφής & την αθέμιτη των διακένων επεξεργασία σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την

      .τη των διακένωνς & την κείμεν διακένωνη των διακένωνς & την ν διακένωνομοθεσίας & την περί προστασίας & την προσωπικών διακένων δεδομέν διακένωνων διακένων
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26. 5 ,         , Αν διακένων μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων οριστικοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την έκπτωση των διακένωνς & την του αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου σύμφων διακένωνα
      160   .  4412/2016,    με τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο του ν διακένων η των διακένων Προϊσταμέν διακένωνη των διακένων Αρχή

    ,      αποφασίσει τη των διακένωνν διακένων ολοκλήρωση των διακένων του έργου προσκαλεί τον διακένων επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο κατά σειρά
           μειοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την διαγων διακένωνισμού και του προτείν διακένωνει ν διακένωνα αν διακένωναλάβει αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την το έργο

   ,       ολοκλήρωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την έκπτωτη των διακένωνς & την εργολαβίας & την με τους & την ίδιους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την και προϋποθέσεις & την και
      .    βάσει τη των διακένωνς & την προσφοράς & την που υπέβαλε στον διακένων διαγων διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- Η σύμβαση των διακένων εκτέλεση των διακένωνς & την

,     (15)      συν διακένωνάπτεται εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την δεκαπέν διακένωντε η των διακένωνμερών διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων κοιν διακένωνοποίη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την
        πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταση των διακένωνς & την περιέλθει στη των διακένωνν διακένων Προϊσταμέν διακένωνη των διακένων Αρχή έγγραφη των διακένων και αν διακένωνεπιφύλακτη των διακένων αποδοχή

.          .  τη των διακένωνς & την Η άπρακτη των διακένων πάροδος & την τη των διακένωνς & την προθεσμίας & την θεωρείται ως & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-ρριψη των διακένων τη των διακένωνς & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταση των διακένωνς & την Αν διακένων ο
       ,   αν διακένωνωτέρω μειοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνς & την δεν διακένων δεχθεί τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταση των διακένων σύν διακένωναψη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την η των διακένων Προϊσταμέν διακένωνη των διακένων

      ,     Αρχή προσκαλεί τον διακένων επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνο κατά σειρά μειοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένων ακολουθών διακένωντας & την κατά τα λοιπά
  .       ,   τη των διακένωνν διακένων ίδια διαδικασία Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων και αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την απορρίψει τη των διακένωνν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταση των διακένων η των διακένων Προϊσταμέν διακένωνη των διακένων

             Αρχή για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωνάδειξη των διακένων αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου στο έργο προσφεύγει κατά τη των διακένωνν διακένων κρίση των διακένων τη των διακένωνς & την είτε στη των διακένωνν διακένων
      ,    αν διακένωνοικτή δη των διακένωνμοπρασία είτε στη των διακένων διαδικασία με διαπραγμάτευση των διακένων κατά τις & την οικείες & την

  . 4412/2016.διατάξεις & την του ν διακένων

          Η διαδικασία τη των διακένωνς & την παρούσας & την δεν διακένων εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που η των διακένων
  ,        Προϊσταμέν διακένωνη των διακένων Αρχή κρίν διακένωνει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι παραπάν διακένωνω προσφορές & την δεν διακένων είν διακένωναι ικαν διακένωνοποιη των διακένωντικές & την για

           τον διακένων κύριο του έργου ή έχουν διακένων επέλθει λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω εφαρμογής & την ν διακένωνέων διακένων καν διακένωνον διακένωνισμών διακένων αλλαγές & την
    ,        στον διακένων τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο κατασκευής & την του έργου εν διακένωνώ μπορεί ν διακένωνα εφαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται αν διακένωναλογικά και σε

   ,      περίπτωση των διακένων ολοκλήρωση των διακένωνς & την του έργου ύστερα από σύμπλεγμα Δαδιάς- αυτοδίκαιη των διακένων διάλυση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την
           κατό σύμπλεγμα Δαδιάς-πιν διακένων πτώχευση των διακένωνς & την του αν διακένωναδό σύμπλεγμα Δαδιάς-χου ή διάλυση των διακένων με υπαιτιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα του κυρίου του έργου

   .κατά τις & την κείμεν διακένωνες & την διατάξεις & την

26.6 ………………………………………….
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1        Για τη των διακένωνν διακένων έν διακένωνν διακένωνοια  των διακένων “κάτω  ”  των διακένων ορίων διακένων δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων, .  2 . 1 .πρβ άρθρο παρ περ
29   . του ν διακένων   4412/2016. 

2
           ,  Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που πη των διακένωνγή χρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένωνς & την είν διακένωναι ο τακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την η των διακένων

          αν διακένωναθέτουσα αρχή αν διακένωναγράφει τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- και τη των διακένων χρον διακένωνολογία τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την
,          υποχρέωση των διακένωνς & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων προκαλούμεν διακένωνη των διακένων δαπάν διακένωνη των διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται ν διακένωνα βαρύν διακένωνει το τρέχον διακένων

 ,          ,οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- έτος & την τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- καταχώρισής & την τη των διακένωνς & την στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα
           καθώς & την και τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την έγκριση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την πολυετούς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την σε περίπτωση των διακένων

         ,    που η των διακένων δαπάν διακένωνη των διακένων εκτείν διακένωνεται σε περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα του εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την οικον διακένωνομικά έτη των διακένων σύμφων διακένωνα με ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σα
  .  4   4  . .  80/2016 ( ’ 145),   προβλέπον διακένωνται στη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου του π δ Α περί διαδικασίας & την για

     .     τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την υποχρέωση των διακένωνς & την Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που πη των διακένωνγή
     ,   χρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένωνς & την είν διακένωναι το Πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-γραμμα Δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιων διακένων Επεν διακένωνδύσεων διακένων αν διακένωναγράφει τη των διακένων Συλλογική

    .Από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνΈν διακένωνταξη των διακένωνς & την και τον διακένων εν διακένωνάριθμο  ( .  53 . 2 .   . 4412/2016). Πρβλ άρθρο παρ περ ζ του ν διακένων
3      Συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται η των διακένων επων διακένωνυμία τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την/  αν διακένωναθέτον διακένωντος & την φορέα
4      M    '' ''  έσω τη των διακένωνς & την λειτουργικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την Επικοιν διακένωνων διακένωνία του υποσυστήματος & την
5            2  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιη των διακένωνμέν διακένωνου εν διακένωντύπου του Παραρτήματος & την του

  ( ) 2016/7    5Εκτελεστικού Καν διακένωνον διακένωνισμού ΕΕ τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την  2016  Ιαν διακένωνουαρίου για τη των διακένωνν διακένων
         (καθιέρωση των διακένων του τυποποιη των διακένωνμέν διακένωνου εν διακένωντύπου για το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Έγγραφο Προμήθειας & την L 3)

     . και παρέχεται αποκλειστικά σε η των διακένωνλεκτρον διακένωνική μορφή
         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με η των διακένωνμερομη των διακένωνν διακένωνία εν διακένωντό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την του χρον διακένωνικού διαστήματος & την κατά το

    .οποίο μπορούν διακένων ν διακένωνα υποβάλλον διακένωνται προσφορές & την
          Ο ΕΡΓΟ οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την δύν διακένωναται ν διακένωνα διευκριν διακένωνίζει τις & την δη των διακένωνλώσεις & την και πλη των διακένωνροφορίες & την που

      ,       παρέχει στο ΕΕΕΣ με συν διακένωνοδευτική υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων τη των διακένωνν διακένων οποία υποβάλλει μαζί με το
 ΕΕΕΣ A   2-5-2019,     πό σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την παρέχεται η των διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπη των διακένωνρεσία P), εκείνα ταromitheus

ESP), εκείνα ταDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)      που προσφέρει τη των διακένων δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα η των διακένωνλεκτρον διακένωνικής & την
        ( ).σύν διακένωνταξη των διακένωνς & την και διαχείριση των διακένωνς & την του Ευρωπαϊκού Εν διακένωνιαίου Εγγράφου Σύμβαση των διακένωνς & την ΕΕΕΣ
        Μπορείτε ν διακένωνα δείτε τη των διακένων σχετική αν διακένωνακοίν διακένωνωση των διακένων στη των διακένων Διαδικτυακή Πύλη των διακένων  του ΕΣΗΔΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .     (    Πρβλ και το Διορθωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Επίση των διακένωνμη των διακένων Εφη των διακένωνμερίδα τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & την
 L 17/65  23   2018)    ( ) 2016/7 Έν διακένωνωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την Ιαν διακένωνουαρίου στον διακένων Εκτελεστικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Καν διακένωνον διακένωνισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- ΕΕ για

         τη των διακένωνν διακένων καθιέρωση των διακένων του τυποποιη των διακένωνμέν διακένωνου εν διακένωντύπου για το Ευρωπαϊκό σύμπλεγμα Δαδιάς- Εν διακένωνιαίο Έγγραφο
 ,           Προμήθειας & την με το οποίο επιλύθη των διακένωνκαν διακένων τα σχετικά ζη των διακένωντήματα ορολογίας & την που υπήρχαν διακένων στο

       ,    αρχικό σύμπλεγμα Δαδιάς- επίση των διακένωνμο ελλη των διακένωνν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- κείμεν διακένωνο του Εκτελεστικού Καν διακένωνον διακένωνισμού Μπορείτε ν διακένωνα δείτε το
    σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Διορθωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- στη των διακένωνν διακένων ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθη των διακένων διαδρομή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
6  Η π  )      ,   ερίπτωση των διακένων ι συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται και περιλαμβάν διακένωνεται στη των διακένων Διακήρυξη των διακένων εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων

        αν διακένωναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα εγγράφων διακένων προς & την υποβολή από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την
 , .   .οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την π χ εγγυη των διακένωντικών διακένων επιστολών διακένων

7            Συμπλη των διακένωνρών διακένωνον διακένωνται τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων άλλα έγγραφα σύμβαση των διακένωνς & την ή τεύχη των διακένων που η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή κρίν διακένωνει
    αν διακένωναγκαία με σκοπό σύμπλεγμα Δαδιάς- ν διακένωνα περιγράψει   ή ν διακένωνα προσδιορίσει     στοιχεία τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την ή τη των διακένωνς & την

 διαδικασίας & την σύν διακένωναψη των διακένωνς & την.
8  .Πρβλ   67  . 4412/2016.άρθρο του ν διακένων
9      . . Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α π 4121/30-07-2020 «      Διευκριν διακένωνίσεις & την ως & την προς & την τη των διακένωνν διακένων τήρη των διακένωνση των διακένων των διακένων

       διατυπώσεων διακένων δη των διακένωνμοσιό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την στη των διακένων διαγων διακένωνιστική διαδικασία σε περίπτωση των διακένων τροποποίη των διακένωνση των διακένωνς & την
  » ( : 9 -2 )ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρων διακένων τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την ΑΔΑ ΩΡΗ Ο ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν ΧΖ)

10  .  18 . 2  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
11  .  12 . 1.2  Πρβλ άρθρο παρ τη των διακένωνς & την    .ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
12              Αν διακένων η των διακένων διεύθυν διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την υπη των διακένωνρεσίας & την που τη των διακένωνρεί το πρωτό σύμπλεγμα Δαδιάς-κολλο τη των διακένωνς & την Αν διακένωναθέτουσας & την Αρχής & την είν διακένωναι

      1,      διαφορετική από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων στο άρθρο αν διακένωναγράφεται στο παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ση των διακένωνμείο η των διακένων
 .σχετική διεύθυν διακένωνση των διακένων

13  .  72 . 1  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
14          Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που χρη των διακένωνσιμοποιείται εν διακένωνιαίο ποσοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- έκπτωση των διακένωνς & την απαλείφεται η των διακένων

   . 3.5. .  95 . 2 .   . 4412/2016,   περίπτωση των διακένων δ τη των διακένωνς & την παρ Πρβλ άρθρο παρ περ α του ν διακένων σύμφων διακένωνα με το
 «οποίο          αν κριτήριο ανάθεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




   ,        προσφορά μόνο βάσει τιμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οι οικονομικοί φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσφέρουν είτε συνολικό και
         ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προϋπολογιζόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δαπάνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το συνολικό

      ’     αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
           ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του

,         (%),   προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μονάδες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί τοις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εκατό ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση όταν
      ,       ». είναι μεγάλο το πλήθος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των τιμών μονάδας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση θα καταρτισθεί η σύμβαση

15        95 .  2 .   .    .Σε περίπτωση των διακένων εφαρμογής & την τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την του άρθρου παρ περ β υποπ Αα του ν διακένων
4412/2016 “   ”,     Ελεύθερη των διακένων συμπλήρωση των διακένων τιμολογίου οι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την περιλαμβάν διακένωνουν διακένων

     ( )       .στη των διακένωνν διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω περίπτωση των διακένων στ αν διακένωναφορά για τη των διακένωνν διακένων υποβολή του σχετικού τιμολογίου
16  .  12 . 1.2.1    . Πρβλ άρθρο παρ ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
17  .  12 . 1.2.2    . Πρβλ άρθρο παρ ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
18  .  12 . 2     . Πρβλ άρθρο παρ τη των διακένωνς & την ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
19   .  12 .2.     .Πρβλ άρθρο παρ τη των διακένωνς & την ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
20   ,            Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ως & την προς & την τις & την προθεσμίες & την για τη των διακένωνν διακένων ολοκλήρωση των διακένων των διακένων εν διακένωνεργειών διακένων τη των διακένωνς & την

        221   .Επιτροπής & την Διεν διακένωνέργειας & την Διαγων διακένωνισμού ισχύουν διακένων τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο Α του ν διακένων
4412/2016. 

21  .  13 . 2     . Πρβλ άρθρο παρ τη των διακένωνς & την ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
22  .  72 . 1   . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ ό σύμπλεγμα Δαδιάς-γδοο εδάφιο ν διακένων
23  .  221  . 1 .   . 4412/2016.Πρβλ άρθρο Α παρ περ β του ν διακένων
24 .   72 . 13 .4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
25 .  88 . 5Πρβλ άρθρο παρ  .   . 4412/2016περ α του ν διακένων
26             Ως & την προς & την τη των διακένων γν διακένωνωμοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένων τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την Διαγων διακένωνισμού για τη των διακένωνν διακένων εξέταση των διακένων των διακένων εξη των διακένωνγήσεων διακένων

    .   184/2020    15-21 των διακένων ασυν διακένωνήθιστα χαμη των διακένωνλών διακένων προσφορών διακένων πρβλ ΣτΕ ΕΑ και ιδίως & την σκέψεις & την
27 .  103 . 1 .   . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ εδ α του ν διακένων
28 .  103 . 1  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
29   .              Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ σχετικά με τη των διακένωνν διακένων η των διακένωνλεκτρον διακένωνική υπεύθυν διακένωνη των διακένων δήλωση των διακένων το άρθρο εικοστό σύμπλεγμα Δαδιάς- έβδομο τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-

20.3.2020 . . .,  (  68) -      1  .  4683/2020 ( 83)-  ΠΝΠ Α που κυρώθη των διακένωνκε με το άρθρο του ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της κατά τις & την
 1  2   :" παραγράφους & την και του οποίου      8  . 1599/1986 ( `Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

75)           μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του
 52  . 4635/2019,     «e-Dilosi».  άρθρου του ν μέσω της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η ηλεκτρονική

          υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
    .  2.     εικοστό τέταρτο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για

      . 1        τη χρήση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ του παρόντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έχει την ίδια ισχύ με τη
     11  . 2690/1999 ( ` 45).   βεβαίωση γνήσιου υπογραφής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Η ημερομηνία που

        αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
       Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 .        ,  υπεύθυνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δήλωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου η
  ,         ,ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τόσο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικό όσο και ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έντυπο έγγραφο

   ".συνιστά έγγραφο βέβαιης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χρονολογίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
30        . 2   259  .4412/2016Για τους & την φορείς & την του Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβλίου ΙΙ τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων
31        ,     92Ο ΕΡΓΟμοίως & την προβλέπεται και στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων υποβολής & την προσφορών διακένων σύμφων διακένωνα με το άρθρο

. 8  .4412/201παρ του ν διακένων
32  .  14 . 1.2     .Πρβλ άρθρο παρ τη των διακένωνς & την ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
33  .  103 . 2  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
34  .  103 . 3 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
35      .  7   8    78   .  4412/2016  (Με τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων των διακένων παρ και του άρθρου του ν διακένων λήψη των διακένων

 ).επαν διακένωνορθωτικών διακένων μέσων διακένων
36   .  104 . 2  3 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ και ν διακένων
37  .  103 . 6  . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
38  .  103 . 6 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
39  .  105 . 1 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων





40  .  105 . 2  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
41  .  105 . 3 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
42    «Η φράση των διακένων         έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο προσυμβατικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση από το Ελεγκτικό

,      324  327  .  4700/2020 ( ` 127)»Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   προστίθεται στη των διακένων
    ,     διακήρυξη των διακένων μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο στις & την περιπτώσεις & την εκείν διακένωνες & την στις & την οποίες & την προβλέπεται υποχρέωση των διακένων

 .προσυμβατικού ελέγχου
43  .  105 . 4 . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
44 .  105 . 5 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
45  .  105 . 5  . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
46  .  105 . 7 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
47  .  105 . 8 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
48  .  360 . 1  . 4412/2016  3 . 1  . . 39/2017.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων και παρ του π δ  

49   .  361  . 4412/2016  4  . . 39/2017.Πρβλ άρθρο του ν διακένων και του π δ
50  .  15    Πρβλ άρθρο ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣΔη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
51  .  363  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο του ν διακένων
52  .  364 . 1 . 4412/2016  6  . . 39/2017.Πρβλ άρθρο παρ Ν και του π δ
53  .  364 . 2  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
54  . . 1   365  . 4412/2016.Πρβλ παρ του άρθρου τουΝ
55  .  360 . 2  . 4412/2016  3 . 2  . . 39/2017, .  367 .Πρβλ άρθρα παρ του ν διακένων και παρ του π δ πρβλ άρθρο παρ

4 . 4412/2016.Ν
56   .  372 . 1 . 4412/2016. Πρβλ άρθρο παρ Ν
57  .      140 . 3  142 . 1 )  . 4782/2021Πρβλ τις & την μεταβατικές & την διατάξεις & την των διακένων άρθρων διακένων παρ και παρ β του ν διακένων

           ως & την προς & την τη των διακένωνν διακένων έν διακένωναρξη των διακένων εφαρμογής & την των διακένων ν διακένωνέων διακένων ειδικών διακένων δικον διακένωνομικών διακένων διατάξεων διακένων του άρθρου
138   .  4782/2021,         του ν διακένων με το οποίο επέρχον διακένωνται ση των διακένωνμαν διακένωντικές & την αλλαγές & την στις & την ισχύουσες & την

      372 . 4412/2016 .διατάξεις & την περί δικαστικής & την προστασίας & την του άρθρου Ν
58  .  372 . 6 . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ Ν
59   .   53 . 3 . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
60 .  80 . 10 . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
61  .  92 . 4  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
62  .  92 . 4   . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ Α του ν διακένων
63   Τίθεται μ         ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται για συγχρη των διακένωνματοδοτούμεν διακένωνο έργο από σύμπλεγμα Δαδιάς- πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την τη των διακένωνς & την

 .Ευρωπαϊκής & τηνΈν διακένωνωση των διακένωνς & την
64  1-1-2017     .  80/2016 ( ' 145 ),      13 Από σύμπλεγμα Δαδιάς- τέθη των διακένωνκε σε ισχύ το π δ Α το οποίο με το άρθρο κατάργη των διακένωνσε

 .  113/2010.το π δ
65 ,           Νό σύμπλεγμα Δαδιάς-μοι ΠΔ και υπουργικές & την αποφάσεις & την που εκδίδον διακένωνται μετά τη των διακένωνν διακένων έν διακένωναρξη των διακένων τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την

       61  . 4412/2016,   σύν διακένωναψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο του ν διακένων δεν διακένων αποτελούν διακένων μέρος & την
     .του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την

66        . .  ,    Όταν διακένων πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται για συγχρη των διακένωνματοδοτούμεν διακένωνο από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων ΕΕ έργο τούτο ν διακένωνα αν διακένωναγράφεται
στη των διακένων

           Διακήρυξη των διακένων και ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα ν διακένωνα αν διακένωναγράφεται ο τίτλος & την τη των διακένωνς & την Πράξη των διακένωνς & την και του Επιχειρη των διακένωνσιακού
         ,Προγράμματος & την στο πλαίσιο του οποίου είν διακένωναι εν διακένωνταγμέν διακένωνο το δη των διακένωνμοπρατούμεν διακένωνο έργο

           καθώς & την και τα ποσοστά συγχρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την του έργου από σύμπλεγμα Δαδιάς- εθν διακένωνικούς & την και
  (     ).  ,   εν διακένωνωσιακούς & την πό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρους & την με αν διακένωναφορά στο διαρθρωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ταμείο Επίση των διακένωνς & την η των διακένων σχετική
       ( )  ,συμπλήρωση των διακένων ακολουθεί τη των διακένων διακριτή ορολογία Συλλογικές & την Αποφάσεις & την ΣΑ έργων διακένων

   ,      (   εν διακένωνάριθμος & την έργου ή ΚΑΕ αν διακένωνάλογα τη των διακένωνν διακένων πη των διακένωνγή χρη των διακένωνματοδό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωνση των διακένωνς & την ΠΔΕ ή Τακτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την
).          ,   .προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την Για το ζήτη των διακένωνμα τη των διακένωνς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την δαπαν διακένωνών διακένων δη των διακένωνμοσίων διακένων επεν διακένωνδύσεων διακένων βλ

  5  .  80/2016.και άρθρο του π δ  .  53 .2 .  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ περ ζ ν διακένων
67          .Ο ΕΡΓΟι κρατήσεις & την προσαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζον διακένωνται αν διακένωνάλογα με τον διακένων φορέα εκτέλεση των διακένωνς & την του έργου
68   .  4 . 3    . 4013/2011,   Πρβλ άρθρο παρ έβδομο εδάφιο του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αν διακένωντικαταστάθη των διακένωνκε από σύμπλεγμα Δαδιάς-

  44  . 4605/2019.το άρθρο του ν διακένων
69  /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & ‘  Ή και η των διακένων Επιτροπή Διαγων διακένωνισμού κατά περίπτωση των διακένων πρβλ άρθρο παρ περ γ δ τη των διακένωνς & την





 -  ).ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιαΈργα
70  . Πρβλ ά  102ρθρο  . 4412/2016ν διακένων ,       42  . 4782/2021.ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αν διακένωντικαταστάθη των διακένωνκε με το άρθρο του ν διακένων

           42 . 4781/2021 Πρβλ και έκθεση των διακένων συν διακένωνεπειών διακένων ρυθμίσεων διακένων επί του ως & την άν διακένωνω άρθρου ν διακένων
71      4  .  4   .  80/2016  “    Σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ του π δ Αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένων υποχρεώσεων διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την

”  (   145 ):  “διατάκτες & την Α΄ όλη τη διάρκεια της  ,        Ο ΕΡΓΟι διακη των διακένωνρύξεις & την οι αποφάσεις & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την και οι συμβάσεις & την που
        συν διακένωνάπτον διακένωνται για λογαριασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων φορέων διακένων Γεν διακένωνικής & την Κυβέρν διακένωνη των διακένωνση των διακένωνς & την αν διακένωναφέρουν διακένων απαραίτη των διακένωντα

        ,   τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- και τη των διακένων χρον διακένωνολογία τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την υποχρέωση των διακένωνς & την τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς-
       ,      καταχώρισής & την τη των διακένωνς & την στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα καθώς & την και τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την

           από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την έγκριση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την πολυετούς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την σε περίπτωση των διακένων που η των διακένων δαπάν διακένωνη των διακένων εκτείν διακένωνεται σε
    περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα του εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την οικον διακένωνομικά έτη των διακένων.". ,      12 .  2 ) Επίση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ γ του

 .  : “ίδιου π δ ,  ,      Διακη των διακένωνρύξεις & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-που απαιτείται και αποφάσεις & την αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την που εκδίδον διακένωνται και
         , συμβάσεις & την που συν διακένωνάπτον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- φορείς & την τη των διακένωνς & την Γεν διακένωνικής & την Κυβέρν διακένωνη των διακένωνση των διακένωνς & την είν διακένωναι άκυρες & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων

            2,δεν διακένων έχει προη των διακένωνγη των διακένωνθεί αυτών διακένων η των διακένων έκδοση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένωνς & την υποχρέωση των διακένωνς & την του άρθρου
.  2  .παρ του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την  " .    5     “Πρβ και άρθρο του ως & την άν διακένωνω διατάγματος & την  Αν διακένωνάλη των διακένωνψη των διακένων δαπαν διακένωνών διακένων

 δη των διακένωνμοσίων διακένων επεν διακένωνδύσεων διακένων”
72        ,  Σε περίπτωση των διακένων που περιλαμβάν διακένωνον διακένωνται τυχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων δικαιώματα προαίρεση των διακένωνς & την διαμορφών διακένωνεται

      (  )   αν διακένωναλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γως & την η των διακένων εκτιμώμεν διακένωνη των διακένων αξία τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την προϋπολογισμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την και το
  ( .  6 . 1  132  . 1 . '  . 4412/2016).παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων άρθρο πρβ άρθρα παρ και παρ περ α του ν διακένων

73          Το ποσό σύμπλεγμα Δαδιάς- των διακένων απρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεπτων διακένων δαπαν διακένωνών διακένων επαν διακένωναϋπολογίζεται κατά τη των διακένωνν διακένων υπογραφή τη των διακένωνς & την
,      ,       σύμβαση των διακένωνς & την αν διακένωνάλογα με τη των διακένωνν διακένων προσφερθείσα έκπτωση των διακένων ώστε ν διακένωνα διατη των διακένωνρείται η των διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω

   15%      & ,   ποσοστιαία αν διακένωναλογία του επί τη των διακένωνς & την δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την εργασιών διακένων με ΓΕ Ο ΕΡΓΟΕ σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων
 3 .     156 . 4412/2016. παράγραφο περ β του άρθρου ν διακένων

74        43 . 21  . 4605/2019ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την συμπλη των διακένωνρώθη των διακένωνκε με το άρθρο παρ του ν διακένων
75        ,      Μπορεί η των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων τη των διακένωνς & την προθεσμίας & την ν διακένωνα ορίζεται διαφορετικά αν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γου χάρη των διακένων δεν διακένων

      ( .  147 .2 . 4412/2016).προβλέπεται η των διακένων άμεση των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων των διακένων εργασιών διακένων Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
76      .Με τη των διακένωνν διακένων επιφύλαξη των διακένων τη των διακένωνς & την επό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένωνς & την υποση των διακένωνμείωση των διακένωνς & την
77           Ο ΕΡΓΟι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την μπορεί ν διακένωνα επιτρέπουν διακένων τη των διακένωνν διακένων υποβολή εν διακένωναλλακτικών διακένων προσφορών διακένων

       13.4. (   57   .και στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων αυτή προσαρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-ζεται αν διακένωντιστοίχως & την το πρβλ άρθρο του ν διακένων
4412/2016 ).

78 .  88 . 1 . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
79 .  72 . 3  . 4412/2016Πρβ άρθρο παρ του ν διακένων
80           ,  Συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται αν διακένωνάλογα με το εάν διακένων προβλέπεται ή ό σύμπλεγμα Δαδιάς-χι η των διακένων χορήγη των διακένωνση των διακένων προκαταβολής & την η των διακένων

         (15%)    οποία μπορεί ν διακένωνα αν διακένωνέρχεται μέχρι του δεκαπέν διακένωντε τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την αξίας & την τη των διακένωνς & την
,     . . .      10  .   σύμβαση των διακένωνς & την χωρίς & την αν διακένωναθεώρη των διακένωνση των διακένων και ΦΠΑ Σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων παράγραφο εδ α του

 25   .  3614/2007  (     .  3    242   .άρθρου του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την προστέθη των διακένωνκε με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου του ν διακένων
4072/2012),       στις & την περιπτώσεις & την συγχρη των διακένωνματοδοτούμεν διακένωνων διακένων δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιων διακένων έργων διακένων στις & την

     .  διακη των διακένωνρύξεις & την υποχρεωτικά περιλαμβάν διακένωνεται δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα χορήγη των διακένωνση των διακένωνς & την προκαταβολής & την Η
           2014-2020υποχρέωση των διακένων αυτή εξακολουθεί ν διακένωνα ισχύει και για τα προγράμματα τη των διακένωνς & την περιό σύμπλεγμα Δαδιάς-δου

  . 15   59  . 4314/2014.δυν διακένωνάμει τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων
81 .  72 . 17  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
82 .   149  .  4412/2016.         Πρβλ άρθρο του ν διακένων Εάν διακένων η των διακένων εκτιμώμεν διακένωνη των διακένων αξία τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την έργου είν διακένωναι

    (1.000.000)    ,    μεγαλύτερη των διακένων του εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την εκατομμυρίου ευρώ ή τμήματό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την του τίθεται η των διακένων σχετική
        πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεψη των διακένων στο παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ση των διακένωνμείο τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την δη των διακένωνμοπράτη των διακένωνση των διακένωνς & την κάθε διαδικασίας & την

,            αν διακένωνάθεση των διακένωνς & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων ο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την παράδοση των διακένωνς & την του έργου ή του τμήματος & την είν διακένωναι μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερος & την κατά
   (10%)     .  δέκα τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- του προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνου στη των διακένων σύμβαση των διακένων     Το συν διακένωνολικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ύψος & την τη των διακένωνς & την

  ( )          (5%) πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένωνς & την καταβολής & την πριμ δεν διακένων μπορεί ν διακένωνα υπερβαίν διακένωνει το πέν διακένωντε τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την
     ,     . . .  αξίας & την τη των διακένωνς & την συμβατικής & την δαπάν διακένωνη των διακένωνς & την του έργου μη των διακένων συμπεριλαμβαν διακένωνομέν διακένωνου του ΦΠΑ Για

        (1.000.000)   συμβάσεις & την με εκτιμώμεν διακένωνη των διακένων αξία μικρό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερη των διακένων του εν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την εκατομμυρίου ευρώ η των διακένων
        .σχετική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεψη των διακένων εν διακένωναπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στη των διακένων διακριτική ευχέρεια τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την

83            Με από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων του Υπουργού Υποδομών διακένων και Μεταφορών διακένων μπορεί ν διακένωνα καθορίζεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ριο
 ,          ποσοστού έκπτωση των διακένωνς & την πάν διακένωνω από σύμπλεγμα Δαδιάς- το οποίο ο αν διακένωνάδοχος & την είν διακένωναι υποχρεωμέν διακένωνος & την ν διακένωνα

,      ,   ,  προσκομίζει επιπλέον διακένων τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετη των διακένων εγγύη των διακένωνση των διακένων κλιμακωτά





    . .  72 . 4   .αυξαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνη των διακένων βάσει του ποσοστού έκπτωση των διακένωνς & την Πρβλ άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο ν διακένων
4412/2016.

84   .  72 . 17  . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
85 .  160 . 9 .   . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ περ β του ν διακένων
86 .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ περ β του ν διακένων
87            Ο ΕΡΓΟι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την μπορούν διακένων ν διακένωνα ζη των διακένωντούν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την προσφέρον διακένωντες & την ν διακένωνα παράσχουν διακένων

«   »       Εγγύη των διακένωνση των διακένων καλής & την λειτουργίας & την για τη των διακένωνν διακένων αποκατάσταση των διακένων των διακένων ελαττωμάτων διακένων που
           αν διακένωνακύπτουν διακένων ή των διακένων ζη των διακένωνμιών διακένων που προκαλούν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- δυσλειτουργία των διακένων έργων διακένων κατά τη των διακένωνν διακένων

   ,      .περίοδο εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την λειτουργίας & την εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων προβλέπεται στα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την
           Το ύψος & την τη των διακένωνς & την εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την λειτουργίας & την καθορίζεται στα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την και

        (5%)     δεν διακένων μπορεί ν διακένωνα υπερβαίν διακένωνει το πέν διακένωντε τοις & την εκατό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την εκτιμώμεν διακένωνη των διακένωνς & την αξίας & την τη των διακένωνς & την
.           σύμβαση των διακένωνς & την Η επιστροφή τη των διακένωνς & την αν διακένωνωτέρω εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την λαμβάν διακένωνει χώρα μετά από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων

     ..     ολοκλήρωση των διακένων τη των διακένωνς & την περιό σύμπλεγμα Δαδιάς-δου εγγύη των διακένωνση των διακένωνς & την καλής & την λειτουργίας & την Ο ΕΡΓΟι εγγυη των διακένωντικές & την επιστολές & την
   ’      καλής & την λειτουργίας & την περιλαμβάν διακένωνουν διακένων κατ ελάχιστον διακένων τα αν διακένωναφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στη των διακένωνν διακένων παράγραφο

15.2    ,        .τη των διακένωνς & την παρούσας & την και επιπρό σύμπλεγμα Δαδιάς-σθετα τον διακένων αριθμό σύμπλεγμα Δαδιάς- και τον διακένων τίτλο τη των διακένωνς & την σχετικής & την σύμβαση των διακένωνς & την
.  72 . 10  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων

88  .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ περ α ν διακένων
89         Τα γραμμάτια σύσταση των διακένωνς & την χρη των διακένωνματικής & την παρακαταθήκη των διακένωνς & την του Ταμείου Παρακαταθη των διακένωνκών διακένων και

,          (Δαν διακένωνείων διακένων για τη των διακένωνν διακένων παροχή εγγυήσεων διακένων συμμετοχής & την και καλής & την εκτέλεση των διακένωνς & την εγγυοδοτική
)           παρακαταθήκη των διακένων συστήν διακένωνον διακένωνται σύμφων διακένωνα με τη των διακένωνν διακένων ειδική ν διακένωνομοθεσία που διέπει αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- και

    4  .   30  1926/3  1927 (“ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα βάσει του άρθρου του π δ τη των διακένωνς & την Δεκεμβρίου Ιαν διακένωνουαρίου Περί
        συστάσεως & την και αποδό σύμπλεγμα Δαδιάς-σεως & την παρακαταθη των διακένωνκών διακένων και καταθέσεων διακένων παρά τω Ταμείω

  ”).  .    .  .  2756/23-5-2017   Παρακαταθη των διακένωνκών διακένων και Δαν διακένωνείων διακένων Πρβλ Το με αρ πρωτ έγγραφο τη των διακένωνς & την
. . . . . ( : 7 -975).ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΔΑ ΝΣΡΟ ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

90 .   72  .  13,         4.1. .  Πρβλ άρθρο παρ καθώς & την και τα ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο ζ τη των διακένωνς & την
,     .παρούσας & την ως & την προς & την τις & την εγγυήσεις & την συμμετοχής & την

91            Η ελάχιστη των διακένων προθεσμία παραλαβής & την των διακένων προσφορών διακένων καθορίζεται σύμφων διακένωνα με το άρθρο
121  . 4412/2016.του ν διακένων

92            Ο ΕΡΓΟρίζεται ο χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνος & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων Αν διακένωναθέτουσα Αρχή κατ΄ όλη τη διάρκεια της εκτίμη των διακένωνση των διακένων των διακένων ιδιαιτεροτήτων διακένων τη των διακένωνς & την
.        , .  97 . 3διαδικασίας & την Για τον διακένων καθορισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- του χρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνου ισχύος & την τη των διακένωνς & την προσφοράς & την πρβ Άρθρο παρ

 .  4412/2016.του ν διακένων       :σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την του οποίου  «   Στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  ….,       δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων οι προσφορές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύουν και δεσμεύουν τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οικονομικούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

           φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ανέρχεται
’     (10)  ,         .κατ ελάχιστον σε δέκα μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση

,        Ειδικότερα στους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγωνισμούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
   ,        νομιμότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση άνω χρόνος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των προσφορών

   (3)   ».προσαυξάνεται κατά τρεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επιπλέον μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντίστοιχα  
93  .  97 . 1 . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
94     . (31)  (35) . 1   . 3  377    . 11Σύμφων διακένωνα με τις & την περ και παρ και τη των διακένωνν διακένων παρ άρθρου καθώς & την και τις & την παρ

 12   379  .  4412/2016,      και άρθρου ν διακένων εξακολουθεί η των διακένων υποχρέωση των διακένων δη των διακένωνμοσίευση των διακένωνς & την προκήρυξη των διακένωνς & την
   . 7  8  15 . 3669/2008,       .σύμφων διακένωνα με τις & την παρ και άρθρου ν διακένων σε συν διακένωνδυασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- με τις & την διατάξεις & την του ν διακένων

3548/2007,      στον διακένων περιφερειακό σύμπλεγμα Δαδιάς- και τοπικό σύμπλεγμα Δαδιάς- τύπο  31/12/2023μέχρι .
95  .   68 . 4412/2016.        Πρβλ άρθρο ν διακένων Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή επιλέξει τη των διακένων διαβούλευση των διακένων επί

           68των διακένων δη των διακένωνμοσιευμέν διακένωνων διακένων εγγράφων διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την σύμφων διακένωνα προς & την τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο
. 4412/2016,    20ν διακένων συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται το άρθρο Α,  .άλλως & την διαγράφεται

96 .  25  . 4412/2016.       Πρβλ Άρθρο του ν διακένων Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την δεν διακένων μπορούν διακένων
   /      . . . . .ν διακένωνα καλούν διακένων συγκεκριμέν διακένωνες & την τάξεις & την πτυχία τουΜΕΕΠ ή τουΜΗΕΕΔΕ

97  ’            11 Κατ αν διακένωντιστοιχία με τα ουσιώδη των διακένων χαρακτη των διακένωνριστικά του έργου σύμφων διακένωνα με το άρθρο τη των διακένωνς & την
 (           παρούσας & την αν διακένωναφέρεται η των διακένων κατη των διακένωνγορία ή οι κατη των διακένωνγορίες & την στις & την οποίες & την εμπίπτει το έργο

       45    . /  71/2019 ).σύμφων διακένωνα με τις & την διατάξεις & την του άρθρου του π δ τος & την
98      ,       Για τη των διακένωνν διακένων καταν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-η των διακένωνση των διακένων πρακτικών διακένων διαδικασιών διακένων ιδίως & την κατά τη των διακένωνν διακένων εξέταση των διακένων τη των διακένωνς & την συμμετοχής & την

   ,  .   «     τρίτων διακένων χωρών διακένων σε διαγων διακένωνισμούς & την βλ τις & την Κατευθυν διακένωντήριες & την γραμμές & την για τη των διακένων συμμετοχή





       », , 24.7.2019  τρίτων διακένων χωρών διακένων στη των διακένωνν διακένων αγορά δη των διακένωνμοσίων διακένων συμβάσεων διακένων τη των διακένωνς & την ΕΕ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνρυξέλλες & την C(2019)
5494 final. 

99        Σύμφων διακένωνα με το ισχύον διακένων κείμεν διακένωνο τη των διακένωνς & την ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
100               Για το έλεγχο των διακένων χωρών διακένων που έχουν διακένων συν διακένωνάψει συμφων διακένωνίες & την με τη των διακένωνν διακένων Έν διακένωνωση των διακένων δες & την τη των διακένωνν διακένων

  ιστοσελίδα τη των διακένωνς & την Επιτροπής & την
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

101   .  . 1  91 . 4412/2016.Πρβλ περ ε παρ άρθρου ν διακένων
102 .  73 . 1 .   . 4412/2016      107 . 6Πρβλ άρθρο παρ εδ α του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τροποποιήθη των διακένωνκε με το άρθρο περ

 .  4497/2017.   ,   ,     του ν διακένων Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι στο ΕΕΕΣ η των διακένων αν διακένωναφορά σε “τελεσίδικη των διακένων
 ”καταδικαστική από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων  ,       ,  ν διακένωνοείται δεδομέν διακένωνη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την ως & την άν διακένωνω ν διακένωνομοθετικής & την μεταβολής & την ως & την

“   ”,αμετάκλη των διακένωντη των διακένων καταδικαστική από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων         η των διακένων δε σχετική δήλωση των διακένων του οικον διακένωνομικού φορέα στο
 . .        .Μέρος & την ΙΙΙ Α του ΕΕΕΣ αφορά μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο σε αμετάκλη των διακένωντες & την καταδικαστικές & την αποφάσεις & την

103 .  73 . 1  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
104  .   73  .  2     .  4412/2016.    Πρβλ άρθρο παρ Α τελευταίο εδάφιο του ν διακένων Σχετική δήλωση των διακένων του

      προσφέρον διακένωντος & την οικον διακένωνομικού φορέα περιλαμβάν διακένωνεται στο ΕΕΕΣ
105            Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεψη των διακένων για παρέκκλιση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων υποχρεωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

      ( .  73 . 3  .αποκλεισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- αποτελεί δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την πρβλ Άρθρο παρ του ν διακένων
4412/2016).           ,  Σε περίπτωση των διακένων που δεν διακένων επιθυμεί ν διακένωνα προβλέψει τη των διακένων σχετική δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα η των διακένων

     αν διακένωναθέτουσα αρχή διαγράφει τη των διακένωνν διακένων παράγραφο .αυτή
106             Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεψη των διακένων για παρέκκλιση των διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων υποχρεωτικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

        ( .  73 .  3αποκλεισμό σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνς & την αποτελεί δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την πρβλ Άρθρο παρ
 . 4412/2016).          ,του ν διακένων Σε περίπτωση των διακένων που δεν διακένων επιθυμεί ν διακένωνα προβλέψει τη των διακένων σχετική δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα

       .η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή διαγράφει τη των διακένωνν διακένων παράγραφο αυτή
107      22. .4.     Ο ΕΡΓΟι λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι τη των διακένωνς & την παραγράφου Α αποτελούν διακένων δυν διακένωνη των διακένωντικούς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την αποκλεισμού σύμφων διακένωνα

   73  .  4  .  4412/2016.   ,      με το άρθρο παρ ν διακένων Κατά συν διακένωνέπεια η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή δύν διακένωναται ν διακένωνα
 ,  ,         επιλέξει έν διακένωναν διακένων περισσό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερους & την ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λους & την ή εν διακένωνδεχομέν διακένωνως & την και καν διακένωνέν διακένωναν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την

        αποκλεισμού συν διακένωνεκτιμών διακένωντας & την τα ιδιαίτερα χαρακτη των διακένωνριστικά τη των διακένωνς & την υπό σύμπλεγμα Δαδιάς- αν διακένωνάθεση των διακένων σύμβαση των διακένωνς & την
(   ,    ),      εκτιμώμεν διακένωνη των διακένων αξία αυτής & την ειδικές & την περιστάσεις & την κλπ με σχετική πρό σύμπλεγμα Δαδιάς-βλεψη των διακένων στο παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων

  . .ση των διακένωνμείο τη των διακένωνς & την διακήρυξη των διακένωνς & την
108          Σχετική δήλωση των διακένων του προσφέρον διακένωντος & την οικον διακένωνομικού φορέα περιλαμβάν διακένωνεται στο ΕΕΕΣ
109            Ση των διακένωνμειών διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ο αν διακένωνωτέρω εθν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γος & την αποκλεισμού συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται στο Μέρος & την ΙΙΙ

   ( Δ του ΕΕΕΣ          Άλλοι Λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γοι Αποκλεισμού που εν διακένωνδέχεται ν διακένωνα προβλέπον διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων εθν διακένωνική
     .    .  ν διακένωνομοθεσία του κράτους & την μέλους & την τη των διακένωνς & την α α ή του α φ ).

110 . . 3  8  . 3310/2005,      239  . 4782/2Πρβλ παρ άρθρου του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τροποποιήθη των διακένωνκε με το άρθρο του ν διακένων
111 .  73 . 6 . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
112  .  73 . 10 . 4412/2016, , . ’ . . 6271/30-11-2018 Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων Επίση των διακένωνς & την βλ υπ αριθμ πρωτ έγγραφο

  (  3 8 -09 )       24  2018τη των διακένωνς & την Αρχής & την ΑΔΑ Ψ Κ Ο ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν σχετικά με τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων ΔΕΕ τη των διακένωνς & την Ο ΕΡΓΟκτωβρίου
  C-124/2017στη των διακένωνν διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων  Vossloh,   38-41,  ιδίως & την σκέψεις & την   ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

113        22. .4      Υπεν διακένωνθυμίζεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι αν διακένωναφορά στη των διακένωνν διακένων παράγραφο Α θα γίν διακένωνει μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που
         .η των διακένων Αν διακένωναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την δυν διακένωνη των διακένωντικούς & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την αποκλεισμού

114           .   Σχετικά με τη των διακένωνν διακένων προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων αποδείξεων διακένων για τα επαν διακένωνορθωτικά μέτρα βλ τη των διακένωνν διακένων από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων
 14   2021     Cτη των διακένωνς & την η των διακένωνς & την Ιαν διακένωνουαρίου του ΔΕΕ στη των διακένωνν διακένων υπό σύμπλεγμα Δαδιάς-θεση των διακένων -387/19

115   73 . 7 . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ ν διακένων
116  .  ’ . 49341 -19/05/2020 (  385  , 25-05-2020),  Πρβλ από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων υπ αριθμ ΦΕΚ τεύχος & την ΥΟ ΕΡΓΟΔΔ η των διακένων οποία

          .  9   73  .εξακολουθεί ν διακένωνα ισχύει έως & την τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων τη των διακένωνς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την παρ του άρθρου του ν διακένων
4412/2016.

117        ,    Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα τα κριτήρια ποιοτικής & την επιλογής & την πλη των διακένωνν διακένων τη των διακένωνς & την καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την για
    ( . 75 . 2     .  76τη των διακένωνν διακένων άσκη των διακένωνση των διακένων επαγγελματικής & την δραστη των διακένωνριό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την αρ παρ σε συν διακένωνδυασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- με το αρ
 .  4412/2016),          του ν διακένων είν διακένωναι προαιρετικά για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή και πρέπει ν διακένωνα

          (  75 . 1 σχετίζον διακένωνται και ν διακένωνα είν διακένωναι αν διακένωνάλογα με το αν διακένωντικείμεν διακένωνο τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την άρθρο παρ του
. 4412/2016).   ,     ,   ν διακένων Σε κάθε περίπτωση των διακένων πρέπει ν διακένωνα διαμορφών διακένωνον διακένωνται κατά τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο ώστε ν διακένωνα μη των διακένωνν διακένων

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm




       περιορίζεται δυσαν διακένωνάλογα η των διακένων συμμετοχή των διακένων εν διακένωνδιαφερό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων οικον διακένωνομικών διακένων φορέων διακένων
 .        στους & την διαγων διακένωνισμούς & την Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των διακένων κριτη των διακένωνρίων διακένων

  ,        καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την των διακένων υποψη των διακένωνφίων διακένων είν διακένωναι αν διακένωναγκαίο ν διακένωνα τη των διακένωνρούν διακένωνται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την αν διακένωναθέτουσες & την
,     ,        αρχές & την οι θεμελιώδεις & την εν διακένωνωσιακές & την αρχές & την ιδίως & την η των διακένων αρχή τη των διακένωνς & την ίση των διακένωνς & την μεταχείριση των διακένωνς & την των διακένων

,    ,      συμμετεχό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων τη των διακένωνς & την αποφυγής & την των διακένων διακρίσεων διακένων τη των διακένωνς & την διαφάν διακένωνειας & την και τη των διακένωνς & την αν διακένωνάπτυξη των διακένωνς & την του
 .       22.  –  22.  ελεύθερου αν διακένωνταγων διακένωνισμού Τα κριτήρια επιλογής & την του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε εξετάζον διακένωνται

          κατά τη των διακένων διαδικασία ελέγχου τη των διακένωνς & την καταλλη των διακένωνλό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την του προσφέρον διακένωντος & την ν διακένωνα εκτελέσει τη των διακένων
 (  “on/off”). σύμβαση των διακένων κριτήρια

118   .  188 . 1  . 4635/2019,         105Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων με το οποίο επαν διακένωνήλθαν διακένων σε ισχύ τα άρθρα
 106  . 3669/2008,     . .   και του ν διακένων μέχρι τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων του π δ του άρθρου

119           Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την δεν διακένων μπορούν διακένων ν διακένωνα καλούν διακένων συγκεκριμέν διακένωνες & την
/     ,τάξεις & την πτυχία του ΜΕΕΠ ή       . .  71/2019,   από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την του π δ του Μη των διακένωντρώου

    ( . . . .).  . .   76 .  4,Εργολη των διακένωνπτικών διακένων Επιχειρήσεων διακένων Δη των διακένωνμοσίων διακένων Έργων διακένων ΜΗΕΕΔΕ Πρβλ άρθρο παρ
 . 4412/2016. του ν διακένων

120             Ο ΕΡΓΟι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την μπορούν διακένων ν διακένωνα επιβάλλουν διακένων απαιτήσεις & την που ν διακένωνα διασφαλίζουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι
        οικον διακένωνομικοί φορείς & την διαθέτουν διακένων τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναγκαία οικον διακένωνομική και χρη των διακένωνματοδοτική ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα

    .         για τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Όλες & την οι απαιτήσεις & την πρέπει ν διακένωνα σχετίζον διακένωνται και ν διακένωνα είν διακένωναι
      ( .  75 . 1   αν διακένωνάλογες & την με το αν διακένωντικείμεν διακένωνο τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την πρβ άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο και

.  75 .  3  .  4412/2016)αρ παρ του ν διακένων .        Ο ΕΡΓΟι εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω απαιτήσεις & την καθορίζον διακένωνται περιγραφικά στο
 ,    /      . . . . .  παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ση των διακένωνμείο χωρίς & την παραπομπή σε τάξεις & την πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗΕΕΔΕ Σε κάθε

          80  110 περίπτωση των διακένων και για το μεταβατικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα ισχύος & την των διακένων άρθρων διακένων έως & την του
.  3669/2008,        65   . .  71/2019    ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- προκύπτει από σύμπλεγμα Δαδιάς- το άρθρο του π δ και τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων

    ,   ,      έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την του τελευταίου επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα
         . .  71/2019,περιγράφει τις & την σχετικές & την απαιτήσεις & την αν διακένωνάλογα με τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο π δ
      76  . 4412/2016  τη των διακένωνρουμέν διακένωνων διακένων των διακένων ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων ρυθμίσεων διακένων του άρθρου του ν διακένων αν διακένωναφορικά με

            τις & την πέραν διακένων των διακένων προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων απαιτήσεων διακένων για τη των διακένωνν διακένων εγγραφή και κατάταξη των διακένων σε τάξη των διακένων των διακένων
   .  71/2019 (  112),    οικείων διακένων μη των διακένωντρώων διακένων του π δ Α΄ όλη τη διάρκεια της αν διακένωντίστοιχου προϋπολογισμού αν διακένωνά κατη των διακένωνγορία

.έργου
121  Ο ΕΡΓΟ            ι αν διακένωναθέτουσες & την αρχές & την μπορούν διακένων ν διακένωνα επιβάλλουν διακένων απαιτήσεις & την που ν διακένωνα διασφαλίζουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι οι

         οικον διακένωνομικοί φορείς & την διαθέτουν διακένων τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναγκαία τεχν διακένωνική και επαγγελματική ικαν διακένωνό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα για
   .          τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την Όλες & την οι απαιτήσεις & την πρέπει ν διακένωνα σχετίζον διακένωνται και ν διακένωνα είν διακένωναι

      ( .  75 . 1   αν διακένωνάλογες & την με το αν διακένωντικείμεν διακένωνο τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την πρβ άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο και
.  75  .  4   .  4412/2016)αρ παρ του ν διακένων .       Ο ΕΡΓΟι εν διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γω απαιτήσεις & την καταρχάς & την καθορίζον διακένωνται

   ,     /     περιγραφικά στο παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένων ση των διακένωνμείο χωρίς & την παραπομπή σε τάξεις & την πτυχία του ΜΕΕΠ ή του
. . . .    /   .       ΜΗΕΕΔΕ ούτε σε βαθμίδες & την κατη των διακένωνγορίες & την του ΜΕΚ Σε κάθε περίπτωση των διακένων και για το

      80  110  .  3669/2008,  μεταβατικό σύμπλεγμα Δαδιάς- χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- διάστη των διακένωνμα ισχύος & την των διακένων άρθρων διακένων έως & την του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την
     65   . .  71/2019       αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- προκύπτει από σύμπλεγμα Δαδιάς- το άρθρο του π δ και τη των διακένωνν διακένων πλήρη των διακένων έν διακένωναρξη των διακένων ισχύος & την του

,  ,         τελευταίου επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή μπορεί ν διακένωνα περιγράφει τις & την σχετικές & την
      . . 71/2019,απαιτήσεις & την αν διακένωνάλογα με τα προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο π δ    τη των διακένωνρουμέν διακένωνων διακένων των διακένων ειδικό σύμπλεγμα Δαδιάς-τερων διακένων
   76  . 4412/2016      ρυθμίσεων διακένων του άρθρου του ν διακένων αν διακένωναφορικά με τις & την πέραν διακένων των διακένων προβλεπό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνων διακένων

            .απαιτήσεων διακένων για τη των διακένωνν διακένων εγγραφή και κατάταξη των διακένων σε τάξη των διακένων των διακένων οικείων διακένων μη των διακένωντρώων διακένων του π δ
71/2019 (  112),     .Α΄ όλη τη διάρκεια της αν διακένωντίστοιχου προϋπολογισμού αν διακένωνά κατη των διακένωνγορία έργου . 

122   :  Προαιρετική επιλογή  .  22.       Η παρ Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την
       82  . 4412/2016.  αρχής & την και συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται σύμφων διακένωνα με το άρθρο του ν διακένων Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι

             ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την οι απαιτήσεις & την πρέπει ν διακένωνα σχετίζον διακένωνται και ν διακένωνα είν διακένωναι αν διακένωνάλογες & την με το αν διακένωντικείμεν διακένωνο τη των διακένωνς & την
 (  75 . 1 . 4412/2016).σύμβαση των διακένωνς & την άρθρο παρ ν διακένων

123              Το εδάφιο αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- προστίθεται κατά τη των διακένωνν διακένων κρίση των διακένων τη των διακένωνς & την αν διακένωναθέτουσας & την αρχής & την σύμφων διακένωνα με το
 78 . 1  . 4412/2016,  .άρθρο παρ του ν διακένων άλλως & την διαγράφεται

124      . Προαιρετική επιλογή συμπλήρωση των διακένωνς & την του εδαφίου      78 . 2  .Σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ του ν διακένων
4412/2016,          στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων συμβάσεων διακένων έργων διακένων οι Αν διακένωναθέτουσες & την Αρχές & την μπορούν διακένων ν διακένωνα

          απαιτούν διακένων τη των διακένωνν διακένων εκτέλεση των διακένων ορισμέν διακένωνων διακένων κρίσιμων διακένων καθη των διακένωνκό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντων διακένων απευθείας & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τον διακένων ίδιο τον διακένων
.προσφέρον διακένωντα





125           ,  Ως & την προς & την τον διακένων τρό σύμπλεγμα Δαδιάς-πο υποβολής & την των διακένων αποδεικτικών διακένων μέσων διακένων του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την άρθρου τα οποία
 /         .  έχουν διακένων συν διακένωνταχθεί παραχθεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- τους & την ίδιους & την τους & την οικον διακένωνομικούς & την φορείς & την πρβλ ά  8ρθρο

. 3  . . παρ τη των διακένωνς & την με αρ 117384/26-10-2017 . . .ΚΥΑ
126    79Πρβ άρθρο Α . 4 . 4412/2016, παρ ν διακένων
127           Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων αν διακένωνωτέρω δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα εν διακένωναπό σύμπλεγμα Δαδιάς-κειται στη των διακένων διακριτική ευχέρεια του

 .         οικον διακένωνομικού φορέα Εξακολουθεί ν διακένωνα υφίσταται η των διακένων δυν διακένωνατό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα ν διακένωνα υπογράφεται το ΕΕΕΣ
         από σύμπλεγμα Δαδιάς- το σύν διακένωνολο των διακένων φυσικών διακένων προσώπων διακένων που αν διακένωναφέρον διακένωνται στα    τελευταία δύο εδάφια του

 73 . 1   . 4412/2016.άρθρου παρ του ν διακένων
128  .  79  . 4412/2016Πρβλ άρθρο Α ν διακένων
129 . . . .   19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, . 28Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ ΔΕΕ από σύμπλεγμα Δαδιάς-φαση των διακένων τη των διακένωνς & την σκ
130  .   754/2020, 753/2020 (  )Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ εν διακένωνδεικτικά ΣτΕ Δ Τμήμα
131  .  79 . 8,       73  2  . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ σε συν διακένωνδυασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- με άρθρο παρ Α ν διακένων
132            Εφιστάται η των διακένων προσοχή των διακένων αν διακένωναθετουσών διακένων αρχών διακένων στο ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι πρέπει ν διακένωνα ζη των διακένωντείται η των διακένων

    προσκό σύμπλεγμα Δαδιάς-μιση των διακένων δικαιολογη των διακένωντικών διακένων προς & την από σύμπλεγμα Δαδιάς-δειξη των διακένων μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο     των διακένων λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γων διακένων αποκλεισμού και των διακένων
       .  ,κριτη των διακένωνρίων διακένων επιλογής & την που έχουν διακένων τεθεί στη των διακένωνν διακένων παρούσα διακήρυξη των διακένων Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται
,  ,     ,    .  79 . 5  . 4412/2016,  περαιτέρω ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή δύν διακένωναται κατά το αρ παρ του ν διακένων ν διακένωνα

  ,         ζη των διακένωντεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- προσφέρον διακένωντες & την σε οποιοδήποτε χρον διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς- ση των διακένωνμείο κατά τη των διακένων διάρκεια τη των διακένωνς & την
,      ,    διαδικασίας & την ν διακένωνα υποβάλλουν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λα ή ορισμέν διακένωνα δικαιολογη των διακένωντικά ό σύμπλεγμα Δαδιάς-ταν διακένων αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- απαιτείται για

    .τη των διακένωνν διακένων ορθή διεξαγωγή τη των διακένωνς & την διαδικασίας & την
133  .  12  80  .4412/2016.Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
134      73 . 2    . 4412/2016 : “Σύμφων διακένωνα με το άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο του ν διακένων   Αν διακένων ο οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την

          ,  φορέας & την είν διακένωναι Έλλη των διακένωνν διακένωνας & την πολίτη των διακένωνς & την ή έχει τη των διακένωνν διακένων εγκατάστασή του στη των διακένωνν διακένων Ελλάδα οι
          υποχρεώσεις & την του που αφορούν διακένων τις & την εισφορές & την κοιν διακένωνων διακένωνικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την καλύπτουν διακένων τό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο τη των διακένωνν διακένων

     κύρια ό σύμπλεγμα Δαδιάς-σο και τη των διακένωνν διακένων επικουρική ασφάλιση των διακένων."
135  .  12  80  .4412/2016.Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
136           Ο ΕΡΓΟι υπεύθυν διακένωνες & την δη των διακένωνλώσεις & την του παρό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωντος & την τεύχους & την υπογράφον διακένωνται και γίν διακένωνον διακένωνται αποδεκτές & την

      4.2. )   σύμφων διακένωνα με τα οριζό σύμπλεγμα Δαδιάς-μεν διακένωνα στο άρθρο β τη των διακένωνς & την παρούσας & την
137          .Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή τη των διακένωνν διακένων επιλέξει ως & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γο αποκλεισμού
138  .  12  80  .4412/2016.Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
139  .   . .  Πρβλ το με α π 2440/22-04-2021    «   έγγραφο τη των διακένωνς & την Αρχής & την Εν διακένωνιαίο Πιστοποιη των διακένωντικό σύμπλεγμα Δαδιάς- Δικαστικής & την

» ( : 9 -7 6).Φερεγγυό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντας & την ΑΔΑ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνΚΩΟ ΕΡΓΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Δ
140        Η πλατφό σύμπλεγμα Δαδιάς-ρμα τη των διακένωνς & την Ευρωπαϊκής & την Επιτροπής & την eCertis    για τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναζήτη των διακένωνση των διακένων ισοδύν διακένωναμων διακένων

  -   .   ,   ,  πιστοποιη των διακένωντικών διακένων άλλων διακένων κρατών διακένων μελών διακένων τη των διακένωνς & την ΕΕ είν διακένωναι διαθέσιμη των διακένων χωρίς & την κό σύμπλεγμα Δαδιάς-στος & την στη των διακένων
.  διαδρομή https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  .       Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων ΕΑΑΔΗΣΥ είν διακένωναι ο
           αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διος & την εθν διακένωνικό σύμπλεγμα Δαδιάς-ς & την φορέας & την για τη των διακένωνν διακένων καταχώρη των διακένωνση των διακένων και τήρη των διακένωνση των διακένων των διακένων στοιχείων διακένων του eCertis για

 .  .    .  .  2282/25-4-2018     τη των διακένωνν διακένων Ελλάδα Πρβλ το με αριθμ πρωτ σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς- έγγραφο τη των διακένωνς & την Αρχής & την στον διακένων
  ακό σύμπλεγμα Δαδιάς-λουθο σύν διακένωνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
141       ,    /   ,   Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή τις & την επιλέξει ό σύμπλεγμα Δαδιάς-λες & την ή κάποια ες & την εξ αυτών διακένων ως & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γους & την

.αποκλεισμού
142      ,     ,   Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων μπορέσει ν διακένωνα αποδείξει με κατάλλη των διακένωνλα

,        ,   μέσα ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι συν διακένωντρέχει κάποια από σύμπλεγμα Δαδιάς- τις & την περιπτώσεις & την αυτές & την αποκλείει οποιον διακένωνδήποτε
          . οικον διακένωνομικό σύμπλεγμα Δαδιάς- φορέα από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένων συμμετοχή στη των διακένων διαδικασία σύν διακένωναψη των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την δη των διακένωνμό σύμπλεγμα Δαδιάς-σιας & την σύμβαση των διακένωνς & την

143         .Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων η των διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή τη των διακένωνν διακένων επιλέξει ως & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γο αποκλεισμού
144 .  8 . 3310/2005  . . 82/1996.  Πρβλ άρθρο ν διακένων και π δ
145              Για τις & την αλλοδαπές & την αν διακένωνών διακένωνυμες & την εταιρείες & την ιδρυθείσες & την σε κράτος & την μέλος & την τη των διακένωνς & την ΕΕ σχετικό σύμπλεγμα Δαδιάς-

      2012/30/  (είν διακένωναι το Παράρτη των διακένωνμα Ι τη των διακένωνς & την οδη των διακένωνγίας & την ΕΕ L315/91)     με τη των διακένωνν διακένων οποία αν διακένωναδιατυπώθη των διακένωνκε η των διακένων
 77/91/  (       26/1). .Ο ΕΡΓΟδη των διακένωνγία ΕΟ ΕΡΓΟΚ Επίση των διακένωνμη των διακένων Εφη των διακένωνμερίδα των διακένων Ευρωπαϊκών διακένων Κοιν διακένωνοτήτων διακένων αρ Ν Πρβλ

 303/2020 ( ).ΣτΕ επταμελής & την
146  .  .  3   8   .  3310/2005,       239  .Πρβλ παρ άρθρου του ν διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-πως & την τροποποιήθη των διακένωνκε με το άρθρο του ν διακένων

4782/21.

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true




147  .  12  80  .4412/2016.Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
148           . .  71/2019  (  112).η των διακένων οποία εκδίδεται σύμφων διακένωνα με τις & την ειδικές & την διατάξεις & την του π δ Α΄ όλη τη διάρκεια της

        Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι τα πτυχία των διακένων εγγεγραμμέν διακένωνων διακένων στο Μη των διακένωντρώο Εργολη των διακένωνπτικών διακένων
 ( . . . .),       3Επιχειρήσεων διακένων ΜΕΕΠ που είν διακένωναι σε ισχύ κατά τη των διακένωνν διακένων η των διακένων  2019  Ιουλίου εξακολουθούν διακένων ν διακένωνα

   1ισχύουν διακένων ως & την τη των διακένωνν διακένων η των διακένων  2021,      Σεπτεμβρίου εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων πλη των διακένωνρούν διακένωνται οι προϋποθέσεις & την του
       2ν διακένωνομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως & την και τη των διακένωνν διακένων α  2019 ( .  65 . 1 Ιουλίου Πρβλ άρθρο παρ του

.  71/2019 (  112)     . 5   144  . 4764/2020π δ Α΄ όλη τη διάρκεια της ως & την αν διακένωντικαταστάθη των διακένωνκε με τη των διακένωνν διακένων παρ του άρθρου του ν διακένων
(  256). Α΄ όλη τη διάρκεια της

149  .  12  80  .4412/2016. Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
150  .  76 . 4  . 4412/2016Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
151         22.   Εφό σύμπλεγμα Δαδιάς-σον διακένων έχει αν διακένωναφερθεί σχετική απαίτη των διακένωνση των διακένων στο άρθρο Ε συμπλη των διακένωνρών διακένωνεται αν διακένωναλό σύμπλεγμα Δαδιάς-γως & την

    82  . 4412/2016.σύμφων διακένωνα με το άρθρο του ν διακένων
152  .  12  80  . 4412/2016.Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
153     86 . 4635/2019    : Σύμφων διακένωνα με το άρθρο ν διακένων στο ΓΕΜΗ εγγράφον διακένωνται υποχρεωτικά

.       . 4548/2018 ( ` 104),α η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 3190/1955 ( ` 91),β η Εταιρεία Περιορισμένης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευθύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 4072/2012 ( ` 86),γ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.      (    )    δ η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη απλή ή κατά μετοχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εταιρεία που προβλέπονται

 . 4072/2012 ( ` 86),      ,στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
.      .  1667/1986 ( `  196)  (    ε ο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) στον οποίο περιλαμβάνονται ο

,      ),αλληλασφαλιστικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο πιστωτικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ο οικοδομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
    .   . . .      .  4430/2016 ( ` 205)  .   . . . .  στ η Κοιν ΣΕΠ που συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και ζ η Κοι ΣΠΕ που

   . 2716/1999 ( ` 96),συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
     .       (  784   270  . 4072/2012) η η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό άρθρο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)Κ και του ν
    .          θ ο Ευρωπαϊκός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Όμιλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό

2137/1985/  (  ΕΟΚ ΕΕΕΚ L. 199,  διορθωτικό L. 247)       ,και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
     .        2157/2001/  (  ι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ ΕΕΕΚ L. 294)

      ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
     .         1435/2003/ια η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό

 (  ΕΚ ΕΕΕΚ L. 207)       ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
      .           ιβ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

     29   ( ) 2017/1132 (  εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που αναφέρονται στο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ ΕΕ L 169/30.6.2017)
     -     ( . .),και έχουν έδρα σε κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεσηΈνωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

 .           ιγ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
             εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των

      `,αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ
 .     ,      ιδ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση πράξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

             στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσώπων που έχουν την κύρια
            `εγκατάσταση ή την έδρα τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση περιπτώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιβ

 `,και ιγ
 .          293  3  .ιε η των διακένων Κοιν διακένωνοπραξία που καταχωρίζεται σύμφων διακένωνα με το άρθρο παράγραφος & την του ν διακένων

4072/2012
154 .  12  80  .4412/2016. Πρβλ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
155        20 .  5  .  3669/2008Σύμφων διακένωνα με τη των διακένων διάταξη των διακένων του άρθρου παρ του ν διακένων : “    Για τη των διακένων συμμετοχή σε

       διαγων διακένωνισμούς & την δη των διακένωνμοσίων διακένων έργων διακένων χορη των διακένωνγείται σε κάθε εργολη των διακένωνπτική επιχείρη των διακένωνση των διακένων
  . . .  «  »,   ,     εγγεγραμμέν διακένωνη των διακένων στο ΜΕΕΠ εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα πτυχίου η των διακένων οποία σε συν διακένωνδυασμό σύμπλεγμα Δαδιάς- με τη των διακένων

         . . .,βεβαίωση των διακένων εγγραφής & την που εκδίδεται από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υπη των διακένωνρεσία τήρη των διακένωνση των διακένωνς & την του ΜΕΕΠ  συν διακένωνιστά
«    επίση των διακένωνμο κατάλογο αν διακένωναγν διακένωνωρισμέν διακένωνων διακένων εργολη των διακένωνπτών διακένων [...]    και απαλλάσσει τις & την εργολη των διακένωνπτικές & την

         επιχειρήσεις & την από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων υποχρέωση των διακένων ν διακένωνα καταθέτουν διακένων τα επιμέρους & την δικαιολογη των διακένωντικά στους & την
.”  διαγων διακένωνισμούς & την  ,      22   (   .Επιση των διακένωνμαίν διακένωνεται ό σύμπλεγμα Δαδιάς-τι σύμφων διακένωνα με το άρθρο Τροποποιήσεις & την του Ν

4412/2016 ) . 66  . 4441/2016 (  227 ] “περ του ν διακένων Α΄ όλη τη διάρκεια της .      31 α Το πρώτο εδάφιο τη των διακένωνς & την περίπτωση των διακένωνς & την τη των διακένωνς & την
 1   377   : «31)  . 3669/2008 (  116),παραγράφου του άρθρου αν διακένωντικαθίσταται ως & την εξής & την του Ν Α΄ όλη τη διάρκεια της





   80   110,          πλη των διακένωνν διακένων των διακένων άρθρων διακένων έως & την τα οποία παραμέν διακένωνουν διακένων σε ισχύ μέχρι τη των διακένωνν διακένων έκδοση των διακένων του
    83,   4  5   20  προεδρικού διατάγματος & την του άρθρου των διακένων παραγράφων διακένων και του άρθρου και τη των διακένωνς & την

 1    176παραγράφου α του άρθρου ».
156            Στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων ό σύμπλεγμα Δαδιάς-μως & την που η των διακένων Εν διακένωνη των διακένωνμερό σύμπλεγμα Δαδιάς-τη των διακένωντα Πτυχίου δεν διακένων καλύπτει τις & την εισφορές & την

 ,     .επικουρικής & την ασφάλιση των διακένωνς & την τα σχετικά δικαιολογη των διακένωντικά υποβάλλον διακένωνται ξεχωριστά
157             Μό σύμπλεγμα Δαδιάς-ν διακένωνο στη των διακένωνν διακένων περίπτωση των διακένων που έχει επιλεγεί από σύμπλεγμα Δαδιάς- τη των διακένωνν διακένων αν διακένωναθέτουσα αρχή ως & την λό σύμπλεγμα Δαδιάς-γος & την

.αποκλεισμού
158  .  12  80  .4412/2016.Πρβ παράγραφο άρθρου του ν διακένων
159 .  165 . 3  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν διακένων
160   .  58  . 4412/2016 Πρβλ άρθρο του ν διακένων
161    176 .  4412/2016.     ,    Πρβλ άρθρο ν διακένων Στα έγγραφα τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την για έργα προϋπολογισμού

    (10.000.000)  ,      αν διακένωνώτερου των διακένων δέκα εκατομμυρίων διακένων ευρώ μπορεί ν διακένωνα εγκριθεί και ν διακένωνα
          περιλη των διακένωνφθεί ρήτρα περί διαιτη των διακένωντικής & την επίλυση των διακένωνς & την κάθε διαφοράς & την που προκύπτει σχετικά με

 ,        .τη των διακένωνν διακένων εφαρμογή τη των διακένωνν διακένων ερμη των διακένωνν διακένωνεία ή το κύρος & την τη των διακένωνς & την σύμβαση των διακένωνς & την    Για έργα κατώτερου
,         προϋπολογισμού απαιτείται για τη των διακένων συμπερίλη των διακένωνψη των διακένων αν διακένωντίστοιχη των διακένωνς & την ρήτρας & την η των διακένων σύμφων διακένωνη των διακένων γν διακένωνώμη των διακένων

   .         .  του αρμό σύμπλεγμα Δαδιάς-διου τεχν διακένωνικού συμβουλίου Μπορεί ν διακένωνα τεθεί στο ση των διακένωνμείο αυτό σύμπλεγμα Δαδιάς- ή στη των διακένωνν διακένων ΕΣΥ Στα
        ,   συμβατικά τεύχη των διακένων που έχει περιλη των διακένωνφθεί ρήτρα περί διαιτη των διακένωντικής & την επίλυση των διακένωνς & την δύν διακένωναται ν διακένωνα

     ,    προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής & την επίλυση των διακένωνς & την κάθε διαφοράς & την που προη των διακένωνγείται τη των διακένωνς & την
   προσφυγής & την στη των διακένων διαιτη των διακένωνσία
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