
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.   42/2017          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 7163/14-3-2017 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για το έργο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ µελ 12/2016, προϋπολογισµού 30.881,66, 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού.   
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6  Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Μπίγγας Στεφανος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  
9. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 
233/2016 Α∆Σ αποφασίσθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ µελ 12/2016, 
προϋπολογισµού 30.881,66 από πιστώσεις ΣΑΤΑ (2014-2015) µε συνοπτική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης. Επίσης 
µε την 16/2017 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση από τον ΚΑ 30.7331.0121 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την 
αντιµετώπιση των δαπανών του έργου. Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014-2015.  Ως εκ τούτου 
υπάρχει η ανάγκη για την έγκριση των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση 
την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016. Επιπλέον υπάρχει η ανάγκη συγκρότησης της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού . 
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων  άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης 
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης & 
τις διατάξεις του Ν 4412/2016 έγινε η κλήρωση της επιτροπής και συντάχθηκε το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό στο 
οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των κληρωθέντων υπαλλήλων. 
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 

 Αριθµ. απόφ.   42/2017 
 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:        
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’, Της υπ' αριθ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
3. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
4. την 233/2016 Α∆Σ 
5.την υπ’αριθµ 12/2016 µελέτη καθώς και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης 
6. το υπ’αριθµ 7530/17-3-2017 πρακτικό κλήρωσης  
7. την υπ’αριθµ 16/2017 ΑΟΕ 
8. τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 
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και µετά διαλογική συζήτηση των µελών αυτής, σύµφωνα µε την οποία 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή ,τα τεύχη δηµοπράτησης και  καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου µε τίτλο : «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ µελ 12/2016 από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014-2015, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  
και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016, ως εξής: 

 
i.i Ο ∆ήµος Εορδαίας 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
τη με  συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου 

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ"  
 

Εκτιµώµενης αξίας  24.904,57 Ευρώ 
(̟λέον Φ.Π.Α.), 

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

 
καλεί 

 
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υ̟οβάλουν ̟ροσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του ως άνω έργου. 
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ii.Πίνακας Περιεχοµένων 
iii. iv. 

v.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
vi. vii. viii. 

ix.Άρθρο 1 x.Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας xi. 
xii. xiii. xiv. 
xv.Άρθρο 2 xvi.Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών xvii. 

xviii. xix. xx. 
xxi.Άρθρο 3 xxii.Υ̟οβολή Φακέλου Προσφοράς xxiii. 

xxiv. xxv. xxvi. 

xxvii.Άρθρο 4 
xxviii. 

xxix.∆ιαδικασία υ̟οβολής και αξιολόγησης των ̟ροσφορών –  
xxx.Κατακύρωση– Σύναψη σύµβασης - Ενστάσεις 

xxxi. 

xxxii. xxxiii. xxxiv. 
xxxv. xxxvi. xxxvii. 

xxxviii.Άρθρο 5 
xxxix.Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συµφωνητικό – Σειρά 

ισχύος 
xl. 

xli. xlii. xliii. 
xliv.Άρθρο 6 xlv.Γλώσσα διαδικασίας xlvi. 

xlvii. xlviii. xlix. 
l.Άρθρο 7 li.Εφαρµοστέα νοµοθεσία lii. 

liii. liv. lv. 
lvi.Άρθρο 8 lvii.Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.̟. – Πληρωµή Αναδόχου lviii. 
lix. lx. lxi. 

lxii.Άρθρο 9 lxiii.Συµ̟λήρωση – α̟οσαφήνιση ̟ληροφοριών και δικαιολογητικών lxiv. 
lxv. lxvi. lxvii. 

lxviii.Άρθρο 10 lxix.Α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης lxx. 

lxxi. 
lxxii. 
lxxiii.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

lxxiv. 

lxxv.Άρθρο 11 
lxxvi.Τίτλος, ̟ροϋ̟ολογισµός, τό̟ος, ̟εριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά  

lxxvii.του έργου 
lxxviii. 

lxxix. lxxx. lxxxi. 
lxxxii.Άρθρο 12 lxxxiii.Προθεσµία εκτέλεσης του έργου lxxxiv. 
lxxxv. lxxxvi. lxxxvii. 

lxxxviii.Άρθρο 13 lxxxix.∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης – Όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών xc. 
xci. xcii. xciii. 

xciv.Άρθρο 14 xcv.Κριτήριο Ανάθεσης  xcvi. 
xcvii. xcviii. xcix. 

c.Άρθρο 15 ci.Εγγύηση συµµετοχής  cii. 
ciii. civ. cv. 
cvi.Άρθρο 16 cvii.Χορήγηση ̟ροκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ) cviii. 
cix. cx. cxi. 

cxii.Άρθρο 17 cxiii.Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  cxiv. 

cxv.Άρθρο 17Α 
cxvi. 

cxvii.Έκδοση εγγυητικών 
 

cxviii. 

cxix.Άρθρο 18 cxx.Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών cxxi. 
cxxii. cxxiii. cxxiv. 
cxxv.Άρθρο 19 cxxvi.Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών cxxvii. 

cxxviii. cxxix. cxxx. 
cxxxi.Άρθρο 20 cxxxii.∆ηµοσιότητα – ∆α̟άνες δηµοσίευσης cxxxiii. 

cxxxiv. 
cxxxv. 

cxxxvi.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
cxxxvii. 

cxxxviii.Άρθρο 21 cxxxix.∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης cxl. 
cxli. cxlii. cxliii. 
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cxliv.Άρθρο 22 cxlv.Κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής cxlvi. 
cxlvii. cxlviii. cxlix. 

cl.Άρθρο 23 cli.Α̟οδεικτικά µέσα ̟οιοτικής ε̟ιλογής clii. 
cliii. cliv. clv. 
clvi.Άρθρο 24 clvii.Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς  clviii. 

clix. 
clx. 

clxi.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
clxii. 

clxiii.Άρθρο 25 
 

clxiv.Άρθρο 26         

clxv.Υ̟εργολαβία 
 
∆ιάφορες ρυθµίσεις 

clxvi. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία ε̟ικοινωνίας ii 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Εορδαίας.  

Οδός  : 25ης Μαρτίου 15 
Ταχ.Κωδ. : 50200 
Τηλ. : 2463027066 
Telefax : 2463027088 
E-mail : popideli@ptolemaida.gr 
Πληροφορίες:  : Ευτέρ̟η ∆εληγεώργη 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Εορδαίας. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Εορδαίας.  
1.4 Προϊστάµενη Αρχή : ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Εορδαίας. 
1.5 ∆ιευθύνουσα ή Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία : ∆/νση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών δήµου Εορδαίας. 

 

Η δηµο̟ρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας στο 1ο χλµ. 

Πτολεµαΐδας – Ασβεστό̟ετρας την Πέµ̟τη  04/05/2017, ώρα 09:30 ̟.µ. και α̟ό την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίαςiii 

 
1.6 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας 
Εφόσον οι ανωτέρω υ̟ηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, υ̟οχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους ̟ροσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υ̟ηρεσίες ή/και τα α̟οφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, υ̟οχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους ̟ροσφέροντες ή στον 
ανάδοχο τα στοιχεία των υ̟ηρεσιών ή α̟οφαινόµενων οργάνων, τα ο̟οία κατά τον νόµο α̟οτελούν 
καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων ̟ου υ̟εισέρχονται στα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της ̟ερι̟τ. 14 της ̟αρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον 
̟αρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα : 
α) η µε αρ. …. ̟ροκήρυξη σύµβασης ό̟ως δηµοσιεύθηκε στο υ̟’ αριθµό …… τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 
συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης iv (δεν α̟αιτείται στην συνο̟τική διαδικασία) 
β) η ̟αρούσα διακήρυξη, 
γ)  το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς, 
ε) ο ̟ροϋ̟ολογισµός δηµο̟ράτησης,  
στ) το τιµολόγιο δηµο̟ράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υ̟οχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υ̟οχρέωσεων  
θ) το τεύχος συµ̟ληρωµατικών τεχνικών ̟ροδιαγραφών, 
ι) το υ̟όδειγµα ….v 
ια) το τεύχος τεχνικής ̟εριγραφής, 
ιβ) η τεχνική µελέτη, 
ιγ) τυχόν συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες και διευκρινίσεις ̟ου θα ̟αρασχεθούν α̟ό την αναθέτουσα αρχή  ε̟ί 
όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................vi 

 

 

2.2  Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να έχουν άµεση και ̟λήρη ̟ρόσβαση στη συγγραφή υ̟οχρεώσεων και στα λοι̟ά 
έγγραφα της σύµβασης µέσω της ιστοσελίδας του δήµου στη διεύθυνση: http://www.ptolemaida.gr Έντυ̟ο 
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οικονοµικής ̟ροσφοράς οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ̟αραλαµβάνουν έως και µια ηµέρα ̟ριν το διαγωνισµό 
α̟ό τo γραφείo της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-04-2017 viiοι αναθέτουσες αρχές ̟αρέχουν σε όλους τους 
̟ροσφέροντες ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες σχετικά 
µε τις ̟ροδιαγραφές και ο̟οιαδή̟οτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις  28/04/2017viii 
 
Άρθρο 3 Υ̟οβολή φακέλου ̟ροσφοράς 

 
3.1. Οι φάκελοι των ̟ροσφορών υ̟οβάλλονται µέσα στην ̟ροθεσµία του άρθρου 18 είτε (α) µε κατάθεσή 
τους στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη ε̟ιστολή ̟ρος την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε 
κατάθεσή τους στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 

Πτολεμαΐδα). Σε ̟ερί̟τωση ταχυδροµικής α̟οστολής ή κατάθεσης στο ̟ρωτόκολλο, οι φάκελοι ̟ροσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν ̟ρωτοκολληθεί στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ̟ου διεξάγει τον 
διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 18 της 
̟αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του ̟εριεχοµένου των ̟ροσφορών ̟ου 
α̟οστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα ̟αραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον ο̟οίο ̟ρέ̟ει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού 
Προσφορά 

του ….. 
για το έργο : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ" 

µε αναθέτουσα αρχή το δήµο Εορδαίας 
και ηµεροµηνία λήξης ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφορών 04-05-2017.ix 

Ο κυρίως φάκελος της ̟ροσφοράς συνοδεύεται α̟ό αίτηση υ̟οβολής ̟ροσφοράς  στο διαγωνισµό, η ο̟οία 
αναγράφει το διαγωνισµό τον ο̟οίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του ̟ροσφέροντος (µεµονωµένου ή  ένωσης), 
δηλαδή ε̟ωνυµία (ή ονοµατε̟ώνυµο φυσικού ̟ροσώ̟ου), α̟αραίτητα στοιχεία ε̟ικοινωνίας (ταχυδροµική 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την ̟ροσφορά υ̟οβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρό̟ο ̟ου δε µ̟ορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο 
αντιλη̟τό ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο ο̟οίος ̟εριέχει τα οικονοµικά 
στοιχεία της ̟ροσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της ̟αρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε̟ίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της ̟αρ. 2. 
3.4. Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟οβολής του άρθρου 18 της ̟αρούσας, δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 της ̟αρούσας. 
3.5.  Για τυχόν ̟ροσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα,x η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο ̟ρακτικό της 
την εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή ( ηµεροµηνία και ακριβή ώρα ̟ου ̟εριήλθε η ̟ροσφορά στην κατοχή της ή ̟ου 
̟αρελήφθη η συστηµένη ε̟ιστολή α̟ό την αναθέτουσα αρχή ή ̟ου κατατέθηκε στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής) και τις α̟ορρί̟τει ως µη κανονικές.. 
3.6. Οι ̟ροσφορές υ̟ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο α̟ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε ̟ερί̟τωση 

νοµικών ̟ροσώ̟ων, α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά, είτε α̟ό 

όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 

Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 

(συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής. 
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Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υ̟οβολής και αξιολόγησης των ̟ροσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης- 
Ενστάσεις 
 
4.1 Υ̟οβολή και αξιολόγηση των ̟ροσφορών -  Έγκριση ̟ρακτικού  
 
α) Η έναρξη υ̟οβολής των ̟ροσφορών ̟ου κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται α̟ό τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα ̟ριν α̟ό την ώρα λήξης της 

̟ροθεσµίας του άρθρου 18 της ̟αρούσας. Η ̟αραλαβή µ̟ορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η 

υ̟οβολή, ̟ου έχει εµ̟ρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακο̟ή λόγω του ̟λήθους των ̟ροσελθόντων 

ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της ̟αραλαβής κηρύσσεται ε̟ίσης α̟ό τον Πρόεδρο της 

Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, µε ̟ροειδο̟οίηση ολίγων λε̟τών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη ̟ροσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού ε̟ικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής  για να δια̟ιστώσει αν έχουν υ̟οβληθεί ̟ροσφορές κατά την ̟αρ. 1 του άρθρου 3 της ̟αρούσας 
(σηµειώνεται ότι, τόσο στο ̟ρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υ̟οβολής και 
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται α̟ό τον υ̟εύθυνο υ̟άλληλο) και σε καταφατική ̟ερί̟τωση 
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και ̟αραλαµβάνει τις ̟ροσφορές για να τηρηθεί η υ̟όλοι̟η 
διαδικασία του διαγωνισµού. 

 
β) Οι ̟ροσφορές ̟ου ̟αραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό ̟ρακτικό της 
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, στο ο̟οίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά ̟ροσέλευσης, η ε̟ωνυµία του οικονοµικού 
φορέα, η τάξη και κατηγορία του xi, ο εξουσιοδοτηµένος εκ̟ρόσω̟ος, καθώς και τα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα για 
τις σύµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της 
̟αρούσας .xii Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, ό̟ως καταχωρίσθηκαν στο 
̟ρακτικό και µονογράφονται α̟ό τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού. 
 
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών, η 
µονογραφή τους α̟ό τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των ε̟ί µέρους 
στοιχείων τους, τα ο̟οία ε̟ίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω ̟ρακτικό.  
 
δ)  Στη συνέχειαxiii, xiv η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής του 

προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης. 
 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση 
προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά 
μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 
 

ε) Στη συνέχεια, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της ̟αρούσας 
την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας α̟ό τον ̟ρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου 
αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των ̟ροσφορών και του ελέγχου των 
εγγυητικών ε̟ιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) ̟ρώτες κατά σειρά µειοδοσίας ̟ροσφορές. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις ε̟όµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σ̟ουδαίος λόγος για 
την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα ̟ου κοινο̟οιείται εγγράφως στους ̟ροσφέροντες, ανακοινώνεται µε 
τοιχοκόλληση στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της υ̟ηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµ̟λήρωσης και 
υ̟οβολής τους. 
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στ) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, ̟ριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του ̟ρακτικού της, ε̟ικοινωνεί µε 
τους εκδότες ̟ου αναγράφονται στις υ̟οβληθείσες εγγυητικές ε̟ιστολές, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την 
εγκυρότητά τους. Αν δια̟ιστωθεί ̟λαστότητα εγγυητικής ε̟ιστολής, ο υ̟οψήφιος α̟οκλείεται α̟ό τον 
διαγωνισµό, υ̟οβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία ̟ειθαρχικής 
δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και ε̟όµενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η ̟εριγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο ̟ρακτικό της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού ή σε ̟αράρτηµά του ̟ου 
υ̟ογράφεται α̟ό τον Πρόεδρο και τα µέλη της.  
Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού ̟ρακτικού µε το α̟οτέλεσµα της 
διαδικασίας, µε το ο̟οίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υ̟οβάλλει 
στην αναθέτουσα αρχή η ο̟οία το εγκρίνειxv.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί την α̟όφαση σε όλους τους ̟ροσφέροντες µε κάθε ̟ρόσφορο µέσο ε̟ί α̟οδείξει. 
Κατά της α̟όφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 4.3 της ̟αρούσης. 
 
η) Ε̟ισηµαίνεται ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟ροσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή 
ε̟ιλέγει τον (̟ροσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες 
̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου 
υ̟έβαλαν τις ισότιµες ̟ροσφορές.  
 
4.2        Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υ̟ογραφή σύµβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιεί εγγράφως τον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο 
̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»), να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας, 15 ηµερών,xvi τα 
δικαιολογητικά ̟ου καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της ̟αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει 
την ως άνω ̟ροθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό ε̟αρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκα̟έντε (15) ε̟ι̟λέον 
ηµέρες. Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται στο ̟ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο 
ο̟οίος ̟αραδίδεται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού.  

Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν, ̟αρέχεται 
̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει εντός ̟έντε ηµερών α̟ό την 
κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ως άνω 
̟ροθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό ε̟αρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκα̟έντε (15) ε̟ι̟λέον ηµέρες. 

 

i) Αν κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν µε το 
Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα, των 
̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ή  
iii) αν α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύονται οι όροι και οι 
̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της ̟αρούσας, xvii 

ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη ̟ροσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις ̟ροϋ̟οθέσεις τις 
ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι ̟ληροί, 
οι ο̟οίες ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες έλαβε γνώση ο ̟ροσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδο̟οίησης για την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν 
κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, ̟ου είχε ̟ροσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 
15 της ̟αρούσας. 

 

Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν 
̟ροσκοµίζει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν 
α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
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Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ̟ρακτικού α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή  (α̟οφαινόµενο όργανο αναθέτουσας 
αρχής) για τη λήψη α̟όφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού 
αναδόχου ως εκ̟τώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί αµέσως την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των ̟ρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα εκτός α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο µε 
κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεοµοιοτυ̟ία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ε̟ί α̟οδείξει. Όσοι υ̟έβαλαν 
̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του ̟ροσωρινού αναδόχου στα Γραφεία της 
∆/νσης Τ.Υ ( 1Ο χιλ. Πτολεµαΐδας – Ασβεστο̟ετρας)  εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµέρα ̟ου 
κοινο̟οιήθηκε σε αυτούς ε̟ί α̟οδείξει η α̟όφαση κατακύρωσης. xviii 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36  του 
ν. 4129/2013xix εφόσον α̟αιτείται, ο ̟ροσωρινός ανάδοχος υ̟οβάλει ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23.3-23.10 της ̟αρούσας µετά α̟ό σχετική ̟ρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται α̟ό 
την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον δια̟ιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής του 
άρθρου 21, τα κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού, κοινο̟οιείται 
η α̟όφαση κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο και καλείται να ̟ροσέλθει σε ορισµένο τό̟ο και χρόνο για την 
υ̟ογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
̟ρόσκλησης, ̟ροσκοµίζοντας, και την α̟αιτούµενη εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης.           

 

Εάν ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στην ειδική 
̟ρόκληση, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική 
ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση  β της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016.  
 
 
 

4.3 Ενστάσεις 
 
Σε ̟ερί̟τωση ένστασης κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ̟ροθεσµία άσκησής της είναι ̟έντε (5) 
ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υ̟οβάλλεται µέχρι ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν α̟ό την 
καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών του άρθρου 18 της ̟αρούσας. 
Η ένσταση υ̟οβάλλεται ενώ̟ιον της αναθέτουσας αρχής, η ο̟οία α̟οφασίζει, ύστερα α̟ό γνώµη της 
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του ̟ρώτου εδαφίου και ύστερα α̟ό γνώµη του Τεχνικού 
Συµβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την ά̟ρακτη 
̟άροδο της ο̟οίας τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ένστασης. Για το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
α̟αιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή ̟αραβόλου υ̟έρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το ̟αράβολο αυτό α̟οτελεί δηµόσιο έσοδο. Το ̟αράβολο ε̟ιστρέφεται µε 
̟ράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή α̟ό το α̟οφασίζον διοικητικό όργανο. 
∆ιαφορές ̟ου αναφύονται α̟ό ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις, οι ο̟οίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 
31.3.2017, διέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συµφωνητικό– Σειρά  
 ισχύος 

 
Σχετικά µε την υ̟ογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 
4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα ̟αρακάτω. Σε 
̟ερί̟τωση ασυµφωνίας των ̟εριεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµο̟ράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήµατα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋ̟ολογισµός ∆ηµο̟ράτησης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ̟ροαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 
σύµβασης ̟ου έχουν συνταχθεί σε ̟ερισσσότερες γλώσσες, ε̟ικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 
υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα α̟οδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα ̟ου αφορούν αλλοδα̟ούς οικονοµικούς φορείς και ̟ου θα 
κατατεθούν α̟ό τους ̟ροσφέροντες στην ̟αρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα ε̟ικυρωµένα,  και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µ̟ορεί να γίνει είτε α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
α̟ό το αρµόδιο ̟ροξενείο, είτε α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του ν. 
4194/2013 (Κώδικας ̟ερί ∆ικηγόρων), είτε α̟ό ορκωτό µεταφραστή της χώρας ̟ροέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υ̟ηρεσία. 

6.3.  Ε̟ιτρέ̟εται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδή̟οτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού ̟ου αφορά 
αλλοδα̟ή Ε̟ιχείρηση µε τη µορφή ε̟ικυρωµένης φωτοτυ̟ίας ̟ροερχόµενης είτε α̟ό το νόµιµο 
ε̟ικυρωµένο έγγραφο α̟ό το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του ̟ροσφέροντος, είτε α̟ό το ̟ρωτότυ̟ο 
έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η ε̟ικύρωση 
αυτή ̟ρέ̟ει να έχει γίνει α̟ό δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του ν. 
4194/2013 (Κώδικας ̟ερί ∆ικηγόρων).  

6.4.    Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ̟α-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό ̟εριεχόµενο 
µ̟ορούν να υ̟οβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται α̟ό µετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η ̟ροφορική ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να διευκολύνει την 
ε̟ικοινωνία των αλλοδα̟ών υ̟αλλήλων του µε την  αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την ̟αρουσία 
διερµηνέων. 
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Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 
7.1. Για τη δηµο̟ράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις 

των ̟αρακάτω νοµοθετηµάτων: 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των ̟αραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της ̟αραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικο̟οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την 
̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τρο̟ο̟οίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 
297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα̟τυξιακών 
̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007 -2013», xx 

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

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

 - του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοι̟ές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», 

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

τους µε κλήρωση»,xxi 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις», 
           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυ̟ογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοι̟ές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” ό̟ως ισχύει , 
- του ̟.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικο̟οίηση διατάξεων για την ̟ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 
- του ̟.δ 80/2016 “Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xxii 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την α̟οτρο̟ή     καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το ̟.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικο̟οίηση ων µετοχών 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 
νοµικών ̟ροσώ̟ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 
υ̟’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, xxiii καθώς και η α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υ̟’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις ο̟οίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”.  

 

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

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξειςxxiv, καθώς και λοι̟ές διατάξεις ̟ου 
αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας καθώς και το σύνολο 
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, ̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
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̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει ̟ροσαρµογές άρθρων της 
διακήρυξης (̟έραν των όσων ήδη ̟ροβλέ̟ονται ρητώς στο κείµενο της ̟ρότυ̟ης διακήρυξης) µ̟ορούν να 
̟ροστίθενται και να ̟εριλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι α̟όλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά 
νοµοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.̟.- Πληρωµή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό  ΣΑΤΑ , ΚΑ 30.7331.0121 
  xxv 
 Το έργο υ̟όκειται στις κρατήσειςxxvi ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα έργα αυτά, ̟εριλαµβανοµένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υ̟έρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 ̟αρ 3 ν. 4013/2011.   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.̟. του Αναδόχου και οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό φόρους, δασµούς κ.λ.̟. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
8.3. Οι ̟ληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της 

Ε.Σ.Υ. Η ̟ληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9: Συµ̟λήρωση – α̟οσαφήνιση ̟ληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ̟ληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
̟ιστο̟οιητικά ̟ου έχουν ̟αραληφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 10: Α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης - Έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης 
 
Α̟όφαση µε αρ.̟ρωτ. 6636/2017 για την ανάληψη υ̟οχρέωσης/έγκριση δέσµευσης ̟ίστωσης για το οικονοµικό 
έτος 2017 και µε αρ. 1 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων  και εγκρίθηκε µε την υ̟’αριθµ. …/2017 ΑΟΕ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Τίτλος, ̟ροϋ̟ολογισµός, τό̟ος, ̟εριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ" 

  
11.1. Προϋ̟ολογισµός ∆ηµο̟ράτησης του έργου 
 

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός δηµο̟ράτησης του έργου ανέρχεται σε 30.881,66 Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆α̟άνη Εργασιών 18.352,67 € 

ΑΔΑ: Ψ6ΑΠΩΡ6-ΖΚΘ



Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.303,48 €. 
Α̟ρόβλε̟ταxxvii (̟οσοστού 15% ε̟ί της δα̟άνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.248,42 €, 
̟ου αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 ̟αρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
 
.............................................................xxviii 
 
Στο ανωτέρω ̟οσό ̟ροβλέ̟εται αναθεώρηση στις τιµές ̟οσού 0,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 
4412/2016. 
 
Ρήτρα ̟ρόσθετης καταβολής ( ̟ριµ ), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 0,00 € (εφόσον 
̟ροβλέ̟εται). 
 
 

11.2.        Τό̟ος εκτέλεσης του έργου  
 
 Στη ∆.Κ. Πτολεµαίδας, στις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου Αδέσ̟οτων Σκύλων, σε εκτός σχεδίου 

̟εριοχή, στο τµήµα του υ̟’ αρ. 5159 αγροτεµαχίου της Κτηµατικής Περιοχής Πτολεµαΐδας 

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Το έργο αφορά αφορά εργασίες για τη συντήρηση των  κτιριακών εγκαταστάσεων του Καταφυγίου σκύλων 
του ∆ήµου Εορδαίας και του ̟εριβάλλοντα χώρου. 
Το έργο ̟εριλαµβάνει τις εξής εργασίες κατασκευής: 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ: διαµόρφωση του κατά µήκος των κτιρίων φιλοξενίας φρεατίου 
συλλογής ακαθάρτων ώστε να δοθεί η κατάλληλη κλίση και να οδηγούνται στο βόθρο χωρίς να λιµνάζουν. 
Αφού διαµορφωθεί η κλίση θα το̟οθετηθεί ̟λαστικός σωλήνας Φ200 κοµµένος στο ήµισυ κατά µήκος ̟ου 
θα εφαρµόζει στα ̟λαϊνά τοιχώµατα του φρεατίου. Ε̟ισκευή των δύο εισόδων στην ̟ερίφραξη του 
γη̟έδου. Κατασκευή διαδρόµων ̟λάτους 1,20 µ µε σκυρόδεµα. Οι διάδροµοι θα συνδέουν ̟εριµετρικά τα 
κτίρια για την ε̟ίσκεψη σε αυτά. 

Β. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Το κτίριο του ιατρείου θα ̟ρέ̟ει να α̟ολυµανθεί µε α̟ολύµανση 
τύ̟ου «βόµβα». Ακολούθως θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: κατεδάφιση εσωτερικού τοίχου για τη 
διαµόρφωση χώρων, κατασκευή νέας τοιχο̟οιίας, ε̟ιχρίσµατα (νέας τοιχο̟ιίας), χρωµατισµοί εσωτερικοί 
και εξωτερικο, βερνικοχρωµατισµοί τοίχων του ιατρείου, του αναρρωτηρίου και του χώρου αναµονής σε 
ύψος 1,50 µ α̟ό το δά̟εδο 

Γ. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΩΩΝ: το̟οθέτηση υδρορροών στα κτίρια φιλοξενίας των ζώων για 
την α̟οµάκρυνση των όµβριων υδάτων  

 
Ε̟ισηµαίνεται ότι, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµο̟ρατούµενων έργων  δεν ̟ρέ̟ει να 

µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στην ̟αρ. 4 του άρθρου 132 
ν. 4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Ε̟ιτρέ̟εται η χρήση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών µε τους ακόλουθους όρους και ̟εριορισµούς: 

• ∆εν τρο̟ο̟οιείται το «βασικό σχέδιο» της ̟ροκήρυξης, ούτε οι ̟ροδιαγραφές του έργου, ό̟ως ̟εριγράφονται 
στα συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης.  

• ∆εν θίγεται η ̟ληρότητα, ̟οιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• ∆εν χρησιµο̟οιείται για την ̟ληρωµή νέων εργασιών ̟ου δεν υ̟ήρχαν στην αρχική σύµβαση.  

• ∆εν υ̟ερβαίνει η δα̟άνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 
̟οσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δα̟άνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 
̟οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δα̟άνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών 
και α̟ρόβλε̟τες δα̟άνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υ̟όψη µόνο οι µεταφορές 
δα̟άνης α̟ό µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 
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• Τα ̟οσά ̟ου εξοικονοµούνται, εφόσον υ̟ερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισό̟οσα τη 
δα̟άνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και α̟ρόβλε̟τες δα̟άνες. Για τη χρήση των «ε̟ί 
έλασσον δα̟ανών» α̟αιτείται σε κάθε ̟ερί̟τωση η σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό 
εισήγηση του φορέα υλο̟οίησης. 

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός των έργων στα ο̟οία εφαρµόζεται η ̟αράγραφος αυτή αναλύεται σε οµάδες εργασιών, οι 
ο̟οίες συντίθενται α̟ό εργασίες ̟ου υ̟άγονται σε ενιαία υ̟οσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, 
έχουν ̟αρόµοιο τρό̟ο κατασκευής και ε̟ιδέχονται το ίδιο ̟οσοστό έκ̟τωσης στις τιµές µονάδας τους. Με 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και Μεταφορών, η ο̟οία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή σε όλα τα ως 
άνω έργα, ̟ροσδιορίζονται οι οµάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες α̟ό την ηµέρα ό̟ου θα οριστούν 
ε̟ιβλέ̟οντες µηχανικοί για τις εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν xxix.  
Οι α̟οκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύµβασης - Όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών 
 
13.1 Η ε̟ιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία του συνο̟τικού 

διαγωνισµού» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις του νόµου αυτού. 
  
13.2 Η οικονοµική ̟ροσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υ̟οβληθεί σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 125  του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε ̟ροσφέρων µ̟ορεί να υ̟οβάλει µόνο µία ̟ροσφορά. xxx 
  
13.4  ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών.xxxi 
 
13.5 ∆ε γίνονται δεκτές ̟ροσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης. 
 
 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής  
 
15.1 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν α̟αιτείται η κατάθεση α̟ό τους συµµετέχοντες 

οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της ̟αρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 
ε̟ιστολής συµµετοχής,  

 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα ̟ρόσθετης καταβολής (Πριµ)xxxii 
 
16.1 ∆ενxxxiii  ̟ροβλέ̟εται η χορήγηση ̟ροκαταβολής στον Ανάδοχο .xxxiv 
 
16.2 ∆εν ̟ροβλέ̟εται  η ̟ληρωµή ̟ριµ στην ̟αρούσα σύµβαση . 
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 

72 ̟αρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της ο̟οίας καθορίζεται σε ̟οσοστό  5%  ε̟ί της αξίας της σύµβασης, 

χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ό̟ως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η ο̟οία συνε̟άγεται αύξηση της 

συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να καταθέσει ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση, συµ̟ληρωµατική 

εγγύηση το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 

όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει υ̟έρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του 

Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικο̟οίηση της έκ̟τωσης του αναδόχου. Η 

ένσταση του αναδόχου κατά της α̟οφάσεως δεν αναστέλλει την είσ̟ραξη του ̟οσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 

15.2 της ̟αρούσας και ε̟ι̟ρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

..........................................xxxv 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ενωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται 
α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή του αναδόχου α̟ό ένα ή ̟ερισσότερους εκδότες της 

̟αρα̟άνω ̟αραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών 

 

Ως ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών xxxviορίζεται η 04-05-2017, ηµέρα Πέµ̟τη Ώρα 

λήξης της υ̟οβολής ̟ροσφορών ορίζεται η 10:00 ̟.µ.  
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η α̟οσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα 

αυτή δεν έχει υ̟οβληθεί καµία ̟ροσφορά, η α̟οσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα 

µετατίθενται σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ηµέρα, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. Η α̟όφαση αυτή κοινο̟οιείται 

εγγράφως, ̟έντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν 

τα έγγραφα της σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών ή δεν 

υ̟οβληθούν ̟ροσφορές, µ̟ορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων 

των δύο ̟ροηγούµενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών 

Κάθε υ̟οβαλλόµενη ̟ροσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του 

ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι (6) µηνώνxxxvii, α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των 

̟ροσφορών. 

 

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆α̟άνες δηµοσίευσης 

   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στην Διαύγεια  καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα φορέα (www.ptolemaida .gr) σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 
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2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της ̟αρούσας, σε ̟ροσφέροντα ο ο̟οίος δεν 
α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή βάσει της ̟αρ. Α του άρθρου 22 της ̟αρούσας και ̟ληροί τα κριτήρια ε̟ιλογής 
των ̟αρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 της ̟αρούσας. 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης σύµβασης  
  

21. 1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ή ενώσεις αυτών ̟ου δραστηριο̟οιούνται στην Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδοµικών (ΟΙΚ), οδο̟οιίας (Ο∆Ο)και Η/Μ (ΑΤΗΕ), εγγεγραµµένες στα 
νοµαρχιακά µητρώα ε̟ιχειρήσεις µε συµ̟λήρωση εννεαετίας α̟ό τη λήψη του ̟τυχίου στα οικοδοµικά, 
ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούνται α̟ό κατόχους σχετικών αδειών µε δωδεκαετή και άνω κατασκευαστική εµ̟ειρία στα 
οικοδοµικά, ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούνται α̟ό εµ̟ειροτέχνες µε δεκατετραετή κατασκευαστική εµ̟ειρία στα 
οικοδοµικά και ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούνται α̟ό υ̟οµηχανικούς ή ̟τυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ µετά τριετία α̟ό 
τη λήψη του ̟τυχίου xxxviiiκαι ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή 
̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
21.2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.xxxix, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υ̟ό τους όρους των ̟αρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των ̟αρ. 
1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν α̟αιτείται α̟ό τις εν λόγω ενώσεις να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή 
̟ροσφοράς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή ̟ρέ̟ει να είναι τέτοια ̟ου να 
εξασφαλίζεται η ύ̟αρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (̟χ κοινο̟ραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής xl 
 

Οι µεµονωµένοι ̟ροσφέροντες ̟ρέ̟ει να ικανο̟οιούν όλα τα κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής. Στην ̟ερί̟τωση 

ένωσης οικονοµικών φορέων, η ̟λήρωση των α̟αιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β ̟ρέ̟ει να ικανο̟οιείται α̟ό 

κάθε µέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι α̟οκλεισµού 

Κάθε ̟ροσφέρων α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο 

̟ρόσω̟ό του (αν ̟ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του (αν ̟ρόκειται 

̟ερί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας α̟ό τους λόγους των ̟αρακάτω ̟ερι̟τώσεων: 

22.A.1. Όταν υ̟άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 

 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία 

ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
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2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως 

ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα 

διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την 

κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται ε̟ίσης όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ̟ροσω̟ικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιστον τους 

διαχειριστές. 

Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και 

δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η 

αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν, τόσο την κύρια, όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση. 

∆εν α̟οκλείεται ο ̟ροσφέρων, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει, συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων 

ή των ̟ροστίµων, είτε υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους ̟ιο κάτω ε̟ιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος ό̟ως δηµόσιας υγείας ή 

̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος xli(συµ̟ληρώνονται α̟ό την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρµόζονται οι ̟αράγραφοι  

22.A.1 και 22.A.2  

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο α̟οκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ̟οσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο ̟ροσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 

̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο̟οίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο 
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εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς του 

άρθρου 18 της ̟αρούσας, δεν εφαρµόζεται xliiη ̟αράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), 

̟ροσφέρων σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:xliii 

(α) έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία 

̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις 

νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο ο̟οίος βρίσκεται σε µια εκ των 

καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟αρα̟άνω ̟ερί̟τωση, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει 

α̟οδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας (̟αρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υ̟άρχουν ε̟αρκώς εύλογες ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µ̟ορεί να 

θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα, 

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά 

την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

µ̟ορεί να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα, 

(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ̟ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της 

̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών 

̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κριτηρίων 

ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις ̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου 

α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της ̟αρούσας,  

(η) εάν ο οικονοµικός φορέας ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο 

̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να ̟αράσχει εξ αµελείας ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου 

ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει σε αµφιβολία την 

ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός 

φορέας εάν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος 

α̟οκλεισµού) xliv 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή α̟οκλείει οικονοµικό φορέα σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων αυτού 

είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.  

22.Α.7. Οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 1 και 4 
xlvµ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία ̟ροκειµένου να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν 

την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος α̟οκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται α̟ό τους 
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οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού 

αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανε̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το 

σκε̟τικό της α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, µε τελεσίδικη α̟όφαση, α̟ό τη 

συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται στην εν λόγω α̟όφαση στο κράτος - µέλος στο 

ο̟οίο ισχύει η α̟όφαση. 

22.Α.8. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά την ̟ροηγούµενη 

̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονοµικός φορέας ̟ου του έχει ε̟ιβληθεί, µε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ̟οινή του α̟οκλεισµού α̟οκλείεται αυτοδίκαια και α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό). 

 Κριτήρια ε̟ιλογής (22.Β – 22.∆) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας, α̟αιτείται  οι οικονοµικοί 

φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό ε̟αγγελµατικό µητρώο ̟ου τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα α̟αιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 

Εργολη̟τικών Ε̟ιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 

της ̟αρούσας. Οι ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟αιτείται να 

είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του ̟αραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκειαxlvi 

(α)  ........................................................................................... 

 

β) ................................................................................... 

 

22.∆. Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότηταxlvii 

(α) ........................................................................................... 

(β) .......................................................................................... 

 

 

22.Ε. Πρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισηςxlviii 

............................................................................................................................... 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµ̟ειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την 

τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µ̟ορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια ̟ου σχετίζονται µε τους τίτλους σ̟ουδών και τα ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα ̟ου 

ορίζονται στην ̟ερί̟τωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την 

σχετική ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µ̟ορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
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µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υ̟ηρεσίες για τις ο̟οίες α̟αιτούνται οι συγκεκριµένες 

ικανότητες. 

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

µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε̟άρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι α̟ό κοινού 

υ̟εύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µ̟ορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων 

στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε̟άρκειας και τα 

κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα).  

Η εκτέλεση της συµβάσεως έργου xlix γίνεται υ̟οχρεωτικά α̟ό τον ̟ροσφέροντα ή, αν η ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται 

α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, α̟ό έναν α̟ό τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Άρθρο 23: Α̟οδεικτικά µέσα ̟οιοτικής ε̟ιλογής 
 

23.1 Κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016, το ο̟οίο α̟οτελεί ενηµερωµένη υ̟εύθυνη δήλωση, µε 
τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ̟ρος αντικατάσταση των ̟ιστο̟οιητικών ̟ου 
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, ε̟ιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας ̟ληροί τις ακόλουθες 
̟ροϋ̟οθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε µία α̟ό τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της ̟αρούσας, 
β) ̟ληροί τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής τα ο̟οία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της ̟αρούσας. 
 
Σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µ̟ορεί να ζητηθεί α̟ό τους ̟ροσφέροντες να 
υ̟οβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της ε̟όµενης ̟αραγράφου, όταν αυτό α̟αιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υ̟οβάλλεται χωριστά α̟ό κάθε µέλος της ένωσης.  

 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή ̟ερισσότερων φορέων 
υ̟οβάλλει µαζί µε το δικό του, τo Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆),  για κάθε φορέα στις 
ικανότητες του ο̟οίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Α̟οδεικτικά µέσα) 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής, ό̟ως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της 
̟αρούσας, κρίνονται κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (β) της ̟αρούσας. Αν στις ειδικές 
διατάξεις ̟ου διέ̟ουν την έκδοσή τους, δεν ̟ροβλέ̟εται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα 
εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός  έξι (6) µηνών ̟ου ̟ροηγούνται της ηµεροµηνίας υ̟οβολής των 
δικαιολογητικών της ̟ρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις ̟ου τυχόν ̟ροσκοµίζονται για ανα̟λήρωση 
δικαιολογητικών, ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι (6) µηνών ̟ου ̟ροηγούνται της 
ηµεροµηνίας υ̟οβολής των δικαιολογητικών της ̟ρόσκλησης.l 
 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της ̟αρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των ο̟οίων στηρίζεται ο ̟ροσφέρων 
οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υ̟οχρεούνται στην υ̟οβολή των δικαιολογητικών ̟ου α̟οδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού του άρθρου 22 Α της ̟αρούσας και ότι ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής 
κατά ̟ερί̟τωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονοµικός φορέας υ̟οχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του ο̟οίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν ̟ληροί το σχετικό κριτήριο ε̟ιλογής ή για τον ο̟οίο συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού των 
̟αραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα α̟οδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιητικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες 
α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η ο̟οία 
διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
α̟οθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα ̟ροε̟ιλογής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
εµ̟εριέχεται στο Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή ̟ου έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
23.3 ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 22 Α.   

 

Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 22Α οι οικονοµικοί φορείς 
̟ροσκοµιζουν αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την ̟αράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της ̟αρούσας: α̟όσ̟ασµα του ̟οινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι 
̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και τα 
̟ρόσω̟α των τελευταίων δύο εδαφίων  της ̟αραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την ̟αράγραφο Α.2 του άρθρου 22: ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας, ̟ερί του ότι έχουν εκ̟ληρωθεί οι υ̟οχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενηµερότητα)li σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 
νοµοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά ̟ου 
υ̟οβάλλονται είναι  

- φορολογική ενηµερότητα ̟ου εκδίδεται α̟ό το Υ̟ουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον 
οικονοµικό φορέα και για τις κοινο̟ραξίες στις ο̟οίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα ̟ου είναι σε εξέλιξη. Οι 
αλλοδα̟οί ̟ροσφέροντες θα υ̟οβάλλουν υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί του ότι δεν έχουν υ̟οχρέωση καταβολής φόρων 
στην Ελλάδα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου έχουν τέτοια υ̟οχρέωση θα υ̟οβάλλουν σχετικό α̟οδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενηµερότητα ̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 
ενηµερότητα καλύ̟τει τις ασφαλιστικές υ̟οχρεώσεις του ̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή 
νοµικό ̟ρόσω̟ο για το ̟ροσω̟ικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα ̟ου εκτελεί µόνος του ή σε 
κοινο̟ραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του ̟ου έχουν υ̟οχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.   Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας 
και ε̟ικουρικής ασφάλισης) για το ̟ροσω̟ικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους 
ασφαλισµένους – µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοι̟ό ̟ροσω̟ικό). ∆εν γίνονται α̟οδεκτά ως α̟όδειξη ενηµερότητας 
της ̟ροσφέρουσας εταιρίας, α̟οδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη ̟ου στελεχώνουν το ̟τυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. Οι αλλοδα̟οί ̟ροσφέροντες (φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α), ̟ου δεν υ̟οβάλουν τα άνω α̟οδεικτικά, 
υ̟οβάλλουν υ̟εύθυνη δήλωση ̟ερί του ότι δεν α̟ασχολούν ̟ροσω̟ικό, για το ο̟οίο υ̟άρχει υ̟οχρέωση 
ασφάλισης σε ηµεδα̟ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν α̟ασχολούν τέτοιο ̟ροσω̟ικό, ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν 
σχετικό α̟οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. . 

(γ) για την ̟αράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς ̟ου είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 
το ̟ιστο̟οιητικό ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, ̟αύση εργασιών, ̟τωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική 
διαχείριση, δεν έχουν υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο ̟ρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα και το ̟ιστο̟οιητικό ότι δεν έχει τεθεί υ̟ό εκκαθάριση εκδίδεται α̟ό το οικείο ̟ρωτοδικείο 
για τα νοµικά ̟ρόσω̟α εκτός Α.Ε. και α̟ό το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύµφωνα µε τις 
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κείµενες διατάξεις ό̟ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά ̟ρόσω̟α δε φέρουν ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί µη θέσης σε 
εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υ̟ό των ̟ερ. (α), (β) και (γ) ̟ιστο̟οιητικά ή ό̟ου τα ̟ιστο̟οιητικά 
αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις υ̟ό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό 
µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη 
βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  

Στην ̟ερί̟τωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή ότι τα ̟ιστο̟οιητικά αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις 
̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στα υ̟ό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της ̟αρούσας. 

Αν δια̟ιστωθεί µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υ̟όψη ̟ιστο̟οιητικά, η ̟ροσφορά 
του διαγωνιζόµενου α̟ορρί̟τεται.  

(ε) Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου Α.4του άρθρου 22, υ̟οβάλλεται ε̟ικαιρο̟οιηµένη υ̟εύθυνη 
δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή 
εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
̟ροσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι οριζόµενοι λόγοι α̟οκλεισµού.  

Ειδικά για την ̟ερί̟τωση θ της ̟αραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις ̟ου είναι 
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υ̟οβάλλονται ̟ιστο̟οιητικά χορηγούµενα α̟ό τα αρµόδια ε̟ιµελητήρια και φορείς 
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) α̟ό τα ο̟οία α̟οδεικνύεται ότι τα ̟ρόσω̟α µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. ̟ου στελεχώνουν 
την εργολη̟τική ε̟ιχείρηση, δεν έχουν δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα. 

(στ) ∆ικαιολογητικά της ̟αρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής του λόγου α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου Α.5 του άρθρου 22  υ̟οβάλλονται, 
εφόσον ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία:  

∆ικαιολογητικά ονοµαστικο̟οίησης µετοχών. [Εξαιρούνται της υ̟οχρέωσης αυτής οι εταιρείες ̟ου είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υ̟οβάλλουν ̟ερί τούτου υ̟εύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου τους].  

- Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα 
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ̟ροσκοµίζουν µόνο την αναλυτική κατάσταση µε τα 
στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), ό̟ως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το ̟ολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την 
ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς καθώς η α̟αίτηση για την υ̟οβολή του ̟ιστο̟οιητικού α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, καλύ̟τεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23.9 της ̟αρούσας. 

β) Οι αλλοδα̟ές ανώνυµες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, 
̟ροσκοµίζουν :  

αα) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, ό̟ως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το ̟ολύ 30 εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή 
της ̟ροσφοράς.  
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γγ) Κάθε άλλο στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η ονοµαστικο̟οίηση µέχρι φυσικού ̟ροσώ̟ου των 
µετοχών, ̟ου έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς.      

γ) Οι αλλοδα̟ές ε̟ιχειρήσεις, ̟ου δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην ο̟οία έχουν την έδρα τους 
ονοµαστικές µετοχές, υ̟οβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση ̟ερί µη υ̟οχρέωσης ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών α̟ό αρµόδια αρχή, εφόσον υ̟άρχει 
σχετική ̟ρόβλεψη, διαφορετικά ̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. 

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

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

δδ) Αν δεν ̟ροσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους ̟ου οι µέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υ̟εισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται 
ωστόσο να α̟οδείξει τη δυνατότητα υ̟οβολής της κατάστασης µετόχων και µόνο στην ̟ερί̟τωση αυτή η εταιρεία 
α̟οκλείεται α̟ό την ̟αρούσα διαδικασία. 

 

Για την ̟ερί̟τωση του άρθρου 22.Α.9. της ̟αρούσας διακήρυξης, υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους – 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του ̟ροσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
α̟όφαση α̟οκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω, ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης υ̟οβάλλεται η υ̟εύθυνη δήλωση της κοινής α̟όφασης των Υ̟ουργών 
Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005» . 

 

23.4. ∆ικαιολογητικά α̟όδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας του 
άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας, οι ̟ροσφέροντες ̟ου 
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υ̟οβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠlii στην Α1 τάξη και άνω, για έργα 
κατηγορίας οικοδοµικών (ΟΙΚ) οδο̟οίας (Ο∆Ο) και Η/Μ (ΑΤΗΕ), εγγεγραµµένες στα νοµαρχιακά µητρώα 
ε̟ιχειρήσεις µε συµ̟λήρωση εννεαετίας α̟ό τη λήψη του ̟τυχίου στα οικοδοµικά, ε̟ιχειρήσεις ̟ου ασκούνται 
α̟ό κατόχους σχετικών αδειών µε δωδεκαετή και άνω κατασκευαστική εµ̟ειρία στα οικοδοµικά, ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
ασκούνται α̟ό εµ̟ειροτέχνες µε δεκατετραετή κατασκευαστική εµ̟ειρία στα οικοδοµικά και ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
ασκούνται α̟ό υ̟οµηχανικούς ή ̟τυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ µετά τριετία α̟ό τη λήψη του ̟τυχίου .  
 
(β) Οι ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι  σε λοι̟ά κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ροσκοµίζουν τις 
δηλώσεις και ̟ιστο̟οιητικά ̟ου ̟εριγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι ̟ροσφέροντες ̟ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ροηγούµενη  ̟ερί̟τωση και 
έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων,  ̟ροσκοµίζουν ̟ιστο̟οιητικό αντίστοιχου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού µητρώου. Στην ̟ερί̟τωση 
̟ου χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της ̟αρούσας. 

 
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Ε̟άρκειας του άρθρου 22.Γ 
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Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµικη ε̟άρκεια των οικονοµικών φορέων α̟οδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραµµένες εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), α̟ό τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της ̟αρούσας. 
(ii) Για το 22.Γ (β) ........................ liii 

 

 
(β) Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
̟ιστο̟οιητικό α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται 
α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην ̟αράγραφο 9 
του ̟αρόντος άρθρου . 
 
Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ου δεν είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
̟ιστο̟οιητικό α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης κατά ατα ανωτέρω, υ̟οβάλλουν ως δικαιολογητικά 
τα........................liv 
 
23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Ε̟αγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
 
Η τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων α̟οδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραµµένες εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
  (i) για το 22. ∆ (α), α̟ό τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της ̟αρούσας 
  (ii) για το 22.∆ (β) .............................................................lv 
 
(β) Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
̟ιστο̟οιητικό α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α 
̟ιστο̟οίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να 
̟ροσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το 
̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 
4412/2016 και στην ̟αράγραφο 9 του ̟αρόντος άρθρου . 
 
Οι αλλοδα̟οί οικονοµικοί φορείς ̟ου δεν είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν 
̟ιστο̟οιητικό α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης κατά τα ανωτέρω, υ̟οβάλλουν ως δικαιολογητικά 
τα...........................................lvi 
 
  
23.7. ∆ικαιολογητικά για ̟ρότυ̟α διασφάλισης ̟οιότητας και ̟ρότυ̟α ̟εριβαλλοντικής διαχείρισης του 

άρθρου 22.Εlvii 
................................................................................................................................................ 
 
23.8. Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµο̟οίησης του ̟ροσωρινού αναδόχου: 
Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου, υ̟οβάλλονται τα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η 

εξουσία υ̟ογραφής του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου  
Εάν ο ̟ροσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο ο̟οίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα 
τρο̟ο̟οιήσεις αυτού ή ε̟ικυρωµένο αντίγραφο κωδικο̟οιηµένου καταστατικού (εφόσον υ̟άρχει) 
3. ΦΕΚ στο ο̟οίο έχει δηµοσιευτεί το ̟ρακτικό ∆Σ εκ̟ροσώ̟ησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ ̟ερί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο ο̟οίο µ̟ορεί να ̟εριέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό ̟ροβλέ̟εται α̟ό το καταστατικό του υ̟οψηφίου αναδόχου) για υ̟ογραφή 
και υ̟οβολή ̟ροσφοράς σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του φορέα την 
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̟ροσφορά και τα λοι̟ά α̟αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως 
αντίκλητος, 
5. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ̟ερί τρο̟ο̟οιήσεων του καταστατικού / µη 
λύσης της εταιρείας, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί το ̟ολύ τρείς (3) µήνες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟οβολής ̟ροσφορών. 
 
Εάν ο ̟ροσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τρο̟ο̟οιητικά, 
2. Πιστο̟οιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ̟ερί των τρο̟ο̟οιήσεων του καταστατικού. 
Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασης τους στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένα, α̟ό την ο̟οία και εκδίδεται το σχετικό 
̟ιστο̟οιητικό. 
 

 
23.9. Ε̟ίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων 
 
(α) Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν ̟ιστο̟οίηση 
α̟ό οργανισµούς ̟ιστο̟οίησης ̟ου συµµορφώνονται µε τα ευρω̟αϊκά ̟ρότυ̟α ̟ιστο̟οίησης, κατά την 
έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µ̟ορούν να ̟ροσκοµίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής εκδιδόµενο α̟ό την αρµόδια αρχή ή το ̟ιστο̟οιητικό ̟ου 
εκδίδεται α̟ό τον αρµόδιο οργανισµό ̟ιστο̟οίησης. 
Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των ο̟οίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον ε̟ίσηµο κατάλογο ή η ̟ιστο̟οίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η ̟ιστο̟οιούµενη εγγραφή στους ε̟ίσηµους καταλόγους α̟ό τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
̟ιστο̟οιητικό, ̟ου εκδίδεται α̟ό τον οργανισµό ̟ιστο̟οίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις α̟αιτήσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής, τις ο̟οίες καλύ̟τει ο ε̟ίσηµος κατάλογος ή το ̟ιστο̟οιητικό. 
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµους καταλόγους α̟αλλάσσονται α̟ό την 
υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών ̟ου αναφέρονται στο ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής τους.  
 
(β) Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ̟ροσκοµίζουν «Ενηµερότητα 
Πτυχίου» εν ισχύ, α̟αλλάσσονται α̟ό την υ̟οχρέωση υ̟οβολής των δικαιολογητικών lviii: 
- α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της ̟αρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης.  Για τα λοι̟ά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί 
αυτοτελώς α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, καθόσον τα ̟ρόσω̟α αυτά δεν καλύ̟τονται α̟ό την 
Ενηµερότητα Πτυχίου. lix 
- φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της ̟αρούσας.lx 
- τα ̟ιστο̟οιητικά α̟ό το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της ̟αρούσας υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση όµως ότι καλύ̟τονται ̟λήρως ( όλες οι ̟ροβλε̟όµενες ̟ερι̟τώσεις ) α̟ό την Ενηµερότητα 
Πτυχίου. 
- το ̟ιστο̟οιητικό α̟ό το αρµόδιο ε̟ιµελητήριο όσον αφορά το λόγο α̟οκλεισµού του άρθρου 22. Α.4. (θ).lxi 
- το ̟ιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 
- τα  α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης  της εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης. 
   
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιο α̟ό τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, ̟ροσκοµίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του ̟τυχίου 
του ̟ροσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο ̟ροσφέρων ̟ροσκοµίζει ε̟ι̟λέον της 
Ενηµερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.  
 
23.10. ∆ικαιολογητικά για την α̟όδειξη δάνειας εµ̟ειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οικονοµικός φορέας ε̟ιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η α̟όδειξη 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους ̟όρους, γίνεται µε την ̟ροσκόµιση σχετικού συµφωνητικού των 
φορέων αυτών για τον σκο̟ό αυτό. 
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Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος ̟ροσφοράς (̟ροσφορά) των διαγωνιζοµένων ̟εριλαµβάνει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ̟εριέχει τα ακόλουθα:  

 - α) Το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆) 
 
 
 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε 
οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 
 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» ̟εριέχει συµ̟ληρωµένο το χορηγηθέν α̟ό την αναθέτουσα αρχή 
έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της ̟αρούσας. 

 
Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η αναγραφή ολογράφως του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που 
επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα 
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει 
την ορθή οικονομική προσφορά.   
 
24.4  Οι ̟ροσφορές υ̟ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο α̟ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε ̟ερί̟τωση 
νοµικών ̟ροσώ̟ων, α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτών. Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή 
̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την 
ένωση είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
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i.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 
 

Άρθρο 25: Υ̟εργολαβία 
 

25.1. Ο ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην ̟ροσφορά του το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθεται να 
αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει. 
25.2. Η τήρηση των υ̟οχρεώσεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 α̟ό υ̟εργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
25.3. .................................................................... lxii 
 
25.4. Η αναθέτουσα αρχή  
α) ε̟αληθεύει υ̟οχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 22 Α της ̟αρούσας για τους 
υ̟εργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα ̟ροσόντα για την εκτέλεση του έργου ̟ου αναλαµβάνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ). 
β) α̟αιτεί υ̟οχρεωτικά α̟ό τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υ̟εργολάβο, όταν α̟ό την ως άνω 
ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού του και ότι δεν καλύ̟τει τα αντίστοιχα ̟ροσόντα για 
την εκτέλεση του έργου ̟ου αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθµίσεις  

 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµο̟ρατούµενου έργου, α̟οφασίστηκε µε την αριθµ. 233/2016 Α̟όφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
26.2  Ο Κύριος του Έργου µ̟ορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του 
έργου, έχει την υ̟οχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό 
τη συµβατική σχέση της Υ̟ηρεσίας µε αυτόν. 
26.3...........................................................................................lxiii 
 
  

   

   

  

  

  

ΑΔΑ: Ψ6ΑΠΩΡ6-ΖΚΘ



 
 
 
 

                                                 
i  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ii  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί 
στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή 
τυχόν σύγχυσης. 
iii Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
iv Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
v  Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα εγγράφων 
προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 
vi  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψουν ή να 

προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
vii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
viii  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
ix  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
x  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. 
(ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε 
η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
xi  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες 
σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
xii Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
xiii  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως 

έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την 
ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

xiv Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα 
άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 

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

xvi  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε μεγαλύτερη των 
είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
xvii  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xviii  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το 
χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
xix  Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
 
xx Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
xxi Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
xxiii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
xxiv Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 

του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
xxv  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                      
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο 
το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με 
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, 
ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και 
άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
xxvi Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxvii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε 

να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
156 ν. 4412/2016.  

xxviii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
xxix Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
xxx Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxxi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 
αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
xxxii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
xxxiii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 

ΑΔΑ: Ψ6ΑΠΩΡ6-ΖΚΘ



                                                                                                                                                                                           
(όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις 
διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα 
προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

xxxiv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

xxxv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της 
παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xxxvi  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xxxvii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xxxviii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 

4412/2016). 
xxxix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xl  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των 
υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
xli  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας 

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

διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

xlii  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας 

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

διαγράφει την παράγραφος  αυτή. 

xliii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
xliv  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ. 
 
xlv  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
xlvi  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 
σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xlvii  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και 
τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
xlviii  Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 

του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 

παρ. 1 ν. 4412/2016). 
xlix  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του 
ανωτέρω εδαφίου ). 
l  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές 
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε 
σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
li  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση."  

lii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η 

αντίστοιχη πρόβλεψη. 
liii    Για το 22.Γ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν, κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ  (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ( βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήρια 
Οδηγία συμπλήρωσης πρότυπης Διακήρυξης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών  ). 
liv  Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη 
σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση 
πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ). 
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lv  Για το 22.Δ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ ( Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (βλ. αναλυτικότερα βλ. ΚΟ για τη 
συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται 
να εκδοθεί). 
lvi Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη 
σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση 
πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
lvii  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
lviii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( 
Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 
377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
lix  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lx  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
lxi  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
lxii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η 

φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 

υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα 

ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι 

ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται 

αναλόγως.  
lxiii  Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για 
επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 

 

 
 

 

 
 

2. Συγκροτεί τριµελή  Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ( Επιτροπή ∆ιαγωνισµού) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης 
δηµοσίας σύµβασης,  κατ’ εφαρµογή του Ν 4412/2016, για το έργο µε  τίτλο «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ 
µελ 12/2016,  ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΚΑΡΟΓ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΝΤΣΑΡΙ∆ΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΜΠΟΓ∆ΑΝΗ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡ ΜΗΧΑΝ 

2 ΕΥΤΕΡΠΗ ∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΗ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΛΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Ευδοκία Καρογδανίδου µε αναπληρώτρια την Καλλιρρόη Μπογδανη 
Οι αρµοδιότητες της οποίας ορίζονται στο αρ 221 του Ν 4412/2016 καθώς και στα σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης του έργου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  42/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

1. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
2. Καιδης Αποστολος 
3. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
4. Ιορδανιδης Φωτιος 
5  Γεώργιος Κοκκινίδης 
6. Μπίγγας Στεφανος 
7. Γεώργιος Καραίσκος 
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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