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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/17.12.2018
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,  στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα, ύστερα
από την αριθμ.πρωτ. 4644/13.12.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  6
μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου   1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                  (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4. Αντώνιος Παούρης
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
6. Ελευθέριος Τζουβάρας

            
       

            
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ και ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ, 2018-2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1  ο     θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής
:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της πα-

ραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες

τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιο-

λόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλή-

λους ή ειδικούς επιστήμονες».

2. Βάσει της υπ΄αριθμ. 275/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τε-

χνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ,  2018-2019,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  με  αριθ.

4077/2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ  18PROC003961762).

3.  Την 29η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο

Δημαρχείο  Κέας  η επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού: (1)Αθηνά  Μορφωνιού, ΤΕ  Εφοριακών,

(2)Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ 29 Οδηγός, (3)Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 5/2018 απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που

κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.

4.  Με  το  με  αρ.πρωτ.:  4428/29-11-2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,  η Επιτροπή γνωμοδότησε ως

εξής:

 Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 117622 της εταιρείας GAND OIL   ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   
ΜΟΝ.ΕΠΕ αφορά ΤΟ ΤΜΗΜΑ “Β. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”, είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

 Η προσφορά με Αριθμό συστήματος 118500 της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ 
που αφορά ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ “Α.ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ Β.ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”, 
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
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5. Με το με αρ.πρωτ.: 4429/29-11-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ, η Επιτροπή 

γνωμοδότησε ως εξής:

 Την ανάδειξη της εταιρείας ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ  ως προσωρινού  αναδόχου, για
μερική  προμήθεια,  ήτοι  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  γιατί  η  προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους
όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και μοναδική (για ποσό 110.017,06 (με ΦΠΑ)).

 Την ανάδειξη της εταιρείας   GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου,
για μερική προμήθεια, ήτοι ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η  οικονομικότερη  (για ποσό
2.024,52 (με ΦΠΑ)).

6. Βάσει της υπ΄αριθμ. 287/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
ανωτέρω πρακτικά και αποφασίστηκε ομόφωνα:

 η ανάδειξη της εταιρείας  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ  ως προσωρινού  αναδόχου, για
μερική  προμήθεια,  ήτοι  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ  γιατί  η  προσφορά  του  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους
όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και μοναδική (για ποσό 110.017,06 (με ΦΠΑ)).

 η ανάδειξη της εταιρείας  GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου, για
μερική προμήθεια, ήτοι ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  είναι  η  οικονομικότερη  (για  ποσό
2.024,52 (με ΦΠΑ)).

7. Με την υπ΄αριθ. 4464/3.12.18 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τις ανάδοχες
εταιρείες να υποβάλουν,  εντός  δέκα (10) ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται
στην παράγραφο “2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα” της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  θα  υποβληθούν  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  ηλεκτρονικά  μέσω  του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf  και  θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν  εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.

8.Στην  Ιουλίδα  την 14η  Δεκεμβρίου  2018,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  10:30 συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  στο  Δημαρχείο  Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού για  να αποσφραγίσει  και  να
αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
       ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ:4659/14-12-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019  ”     

Στην Ιουλίδα την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε  σε τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,  η
οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  5/2018 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
προκειμένου  να  προβεί  στην  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ  
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  
2018-2019  ”   και  με  τους  όρους  της  με  Αριθμ.  Διακήρυξης  4077/2018-ΑΔΑΜ:
18PROC003961762.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1)Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών,
2)Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ 29 Οδηγός,
3)Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

1.Με  το  υπ’  αριθ.  4429/29-11-2018 πρακτικό  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  και
ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ
2018-2019, αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι οι κατωτέρω: 

 Η  εταιρεία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΙΚΕ  για  μερική προμήθεια,  ήτοι
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ και για ποσό 110.017,06 (με ΦΠΑ).

 Η   εταιρεία   GAND  OIL  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΜΟΝ.ΕΠΕ για  μερική προμήθεια,  ήτοι
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και για ποσό 2.024,52 (με ΦΠΑ),

2. Με την υπ΄αριθ.  4464/3.12.18 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τις
ανάδοχες εταιρείες να υποβάλουν,   εντός  δέκα (10) ημερών τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο “2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα ” της ανωτέρω
διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου “  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου.



3. Οι προσωρινοί  ανάδοχοι υπέβαλλαν  εμπρόθεσμα στο γραφείο πρωτοκόλλου τους παρακάτω
φακέλους , λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ

4641/13.12.2018

2 GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ 4581/10.12.2018

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι:

Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την εταιρεία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ είναι τα ακόλουθα:

1 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

2 Υπεύθυνη Δήλωση (περί λόγων αποκλεισμού)

3 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτώχευσης 

4 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης

5 Ποινικό μητρώο (μηδενικό)

6 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Δραστηριοτήτων της εταιρείας

7 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου  περί μη κατάθεσης δικογράφου  αίτησης για
υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

8 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

9 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

10 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκπροσώπου

11 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας εταιρείας

12 Αδεια λειτουργίας επιχείρησης

13 ΓΕΜΗ

14 Καταστατικό εταιρείας 

15 Υπεύθυνη Δήλωση (αρθ.74)
  

Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:

1 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

2 Υπεύθυνη Δήλωση (περί λόγων αποκλεισμού)

3 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτώχευσης 

4 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης

5 Ποινικό μητρώο (μηδενικό)

6 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Δραστηριοτήτων της εταιρείας



7 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου  περί μη κατάθεσης δικογράφου  αίτησης για
υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

8 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

9 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

10 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκπροσώπου

11 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας εταιρείας

12 Αδεια λειτουργίας επιχείρησης

13 ΓΕΜΗ

14 Καταστατικό εταιρείας 

15 Υπεύθυνη Δήλωση (αρθ.74)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και
σ’  έντυπη  μορφή  από  την  εταιρία  ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  ΙΚΕ  είναι  πλήρη  και
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Β)   Τα  δικαιολογητικά  που  υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από  την  εταιρεία  GAND  OIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ είναι τα ακόλουθα:

1 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)

2 Τροποποίηση καταστατικού

3 Γενικό πιστοποιητικό (ΓΕΜΗ)

4 ΦΕΚ Σύστασης

5 Πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)

6 Εκτύπωση ΑΑΔΕ Στοιχείων μητρώου επιχείρησης

7 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

8 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης

9 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου  αίτησης για
υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

10 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτώχευσης 

11 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου   αίτησης
σχεδίου αναδιοργάνωσης

12 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

13 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου   αίτησης
συνδιαλλαγής-εξυγίανσης

14 Βεβαίωση  Ασφαλιστικής  ενημερότητας  εκπροσώπου  (ΕΦΚΑ)-έως
31.12.2018

15 Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας 

16 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας εταιρείας

17 Ποινικό μητρώο 

18 Υπεύθυνη Δήλωση
  
Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου και  σε  μονογραφή  των
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα
ακόλουθα:



1 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)

2 Τροποποίηση καταστατικού

3 Γενικό πιστοποιητικό (ΓΕΜΗ)

4 ΦΕΚ Σύστασης

5 Πιστοποιητικό μητρώου επιχειρήσεων (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ)

6 Εκτύπωση ΑΑΔΕ Στοιχείων μητρώου επιχείρησης

7 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

8 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης

9 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου  αίτησης για
υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

10 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτώχευσης 

11 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου   αίτησης
σχεδίου αναδιοργάνωσης

12 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή

13 Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου   αίτησης
συνδιαλλαγής-εξυγίανσης

14 Βεβαίωση  Ασφαλιστικής  ενημερότητας  εκπροσώπου  (ΕΦΚΑ)-έως
31.12.2018

15 Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας 

16 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας εταιρείας

17 Ποινικό μητρώο (μηδενικό)

18 Υπεύθυνη Δήλωση

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ
έντυπη  μορφή  από  την  εταιρία   GAND  OIL  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ   είναι  πλήρη  και
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ στην εταιρεία GAND OIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ για συνολικό ποσό 2.024,52 (με ΦΠΑ) γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ στην εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
για  συνολικό  ποσό  110.017,06  (με  ΦΠΑ)  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 4077/2018 διακήρυξης

3) Το  πρακτικό  4428/29-11-2018  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών-τεχνικών

προσφορών

4)Το πρακτικό  4429/29-11-2018 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών



5)Το πρακτικό 4659/14-12-2018 αποσφράγισης και αξιολόγησης  δικαιολογητικών κατακύρωσης

6) Τις υπ’ αριθμ. 612,613,614,615,616,και 617  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

7) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,1,1,1,1 και 1 /2018.

8) την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

να:

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ στην εταιρεία  GAND OIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ για συνολικό ποσό 2.024,52 (με ΦΠΑ) γιατί η προσφορά της
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι
η  οικονομικότερη και  κατέθεσε  εμπρόθεσμα  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

 ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΝΤΙΖΕΛ-ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ στην εταιρεία ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ
για συνολικό ποσό 110.017,06 (με ΦΠΑ) γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κατέθεσε εμπρόθεσμα όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 293/2018



ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ-
ΚΥΡΩΣΗΣ και ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κα-
τακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημο-
τικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 257/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού

διαγωνισμού  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ  18PROC003780768)

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες:

.ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   με

αριθμό συστήματος  114830,

.ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ  , με αριθμό συστήματος 115393.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.  5/2018  απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το υπ’ αριθμόν 4060/05.11.2018 πρακτικό αξιολόγησης

προς την οικονομική επιτροπή για:

 Την ανάδειξη της εταιρείας ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ  ως προσωρινού  αναδόχου,
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές
προδιαγραφές και είναι η μοναδική (για ποσό 26.027,60 (με ΦΠΑ)).

 Την ανάδειξη της εταιρείας  ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ   ως  προσωρινού   αναδόχου,   γιατί  η  προσφορά  του  είναι

πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η

μοναδική (για ποσό 83.948,00 (με ΦΠΑ). 

Με την υπ΄αριθ. 276/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..


-οι  προσωρινοί  ανάδοχοι  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ και  ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  κλήθηκαν  με  ηλεκτρονική

πρόσκληση (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της

πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  από  την  παράγραφο

“2.2.8.2.Αποδεικτικά  μέσα”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “2.2.3.Λόγοι αποκλεισμού” της διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω

του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός

τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους  εντός  σφραγισμένου

φακέλου.

-ενώ  για  το  ΤΜΗΜΑ 3  της  υπ’ αριθ.3593/2018  Διακήρυξης,  δηλ.  για  το  μεταχειρισμένο

τριαξονικό  ανατρεπόμενο  φορτηγό  ,    ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ  η  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  

σύμβασης.

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 4457/30-11-2018 πρακτικό, προχώρησε σε αποσφράγιση

του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, και

διαπίστωσε τα παρακάτω:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ .πιστοποιητικό π  οινικού μητρώου  ,
έκδοσης  τουλάχιστον  του
τελευταίου  τριμήνου.  Η
υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  αα)
στις  περιπτώσεις  εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και  προσωπικών  εταιρειών
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους
διαχειριστές, ββ)  στις
περιπτώσεις  ανωνύμων
εταιρειών  (Α.Ε.),  τον
Διευθύνοντα  Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας),

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..


περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι
στην  παράγραφο  4  του
άρθρου  “2.2.3.  Λόγοι
αποκλεισμού”της
διακήρυξης,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε
βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

.Πιστοποιητικό  του  οικείου  
επιμελητηρίου όπου  θα
φαίνεται  η  εγγραφή  τους  σε
αυτό και  το  ειδικό  αντικείμενο
των εργασιών τους, το οποίο αν
δεν  συνάδει  με  το  είδος  των
υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί
σε  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντος.

.Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης
σύστασης  και  εκπροσώπησης,
στην  περίπτωση  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει
τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης.

2 ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

.πιστοποιητικό π  οινικού μητρώου  ,

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας),

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
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να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι
στην  παράγραφο  4  του
άρθρου  “2.2.3.  Λόγοι
αποκλεισμού”της
διακήρυξης,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε
βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

.Πιστοποιητικό  αρμόδιας  
δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής από  το  οποίο  να
προκύπτει:
-για τα νομικά πρόσωπα:
ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική
διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης  σε  πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική
εκκαθάριση  ή  αναγκαστική
διαχείριση  ή  πτωχευτικό
συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε
άλλη ανάλογη διαδικασία.

.Πιστοποιητικό  του  οικείου  
επιμελητηρίου όπου  θα
φαίνεται  η  εγγραφή  τους  σε
αυτό και  το  ειδικό  αντικείμενο
των εργασιών τους, το οποίο αν
δεν  συνάδει  με  το  είδος  των
υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί
σε  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντος.

.Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης
σύστασης  και  εκπροσώπησης,
στην  περίπτωση  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει



τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ .πιστοποιητικό π  οινικού μητρώου  ,
έκδοσης  τουλάχιστον  του
τελευταίου  τριμήνου.  Η
υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  αα)
στις  περιπτώσεις  εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και  προσωπικών  εταιρειών
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους
διαχειριστές, ββ)  στις
περιπτώσεις  ανωνύμων
εταιρειών  (Α.Ε.),  τον
Διευθύνοντα  Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας),

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι
στην  παράγραφο  4  του
άρθρου  “2.2.3.  Λόγοι
αποκλεισμού”της
διακήρυξης,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
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μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε
βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

.Πιστοποιητικό  του  οικείου  
επιμελητηρίου όπου  θα
φαίνεται  η  εγγραφή  τους  σε
αυτό και  το  ειδικό  αντικείμενο
των εργασιών τους, το οποίο αν
δεν  συνάδει  με  το  είδος  των
υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί
σε  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντος.

.Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης
σύστασης  και  εκπροσώπησης,
στην  περίπτωση  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει
τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης.

2 ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

.πιστοποιητικό π  οινικού μητρώου  ,

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας),

.πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά
περίπτωση αρχής,  από το οποίο
να προκύπτει πως είναι ενήμεροι
προς  τις  φορολογικές
υποχρεώσεις τους,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  συντρέχουν  στο
πρόσωπό  του  οι  οριζόμενοι
στην  παράγραφο  4  του
άρθρου  “2.2.3.  Λόγοι
αποκλεισμού”της
διακήρυξης,

.υπεύθυνη  δήλωση   του
προσφέροντος  οικονομικού
φορέα  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού  του  κράτους  -
μέλους ή της χώρας καταγωγής
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ή της χώρας εγκατάστασής του
ότι  δεν  έχει  εκδοθεί  σε
βάρος  του  απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

.Πιστοποιητικό  αρμόδιας  
δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής από  το  οποίο  να
προκύπτει:
-για τα νομικά πρόσωπα:
ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική
διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης  σε  πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική
εκκαθάριση  ή  αναγκαστική
διαχείριση  ή  πτωχευτικό
συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε
άλλη ανάλογη διαδικασία.

.Πιστοποιητικό  του  οικείου  
επιμελητηρίου όπου  θα
φαίνεται  η  εγγραφή  τους  σε
αυτό και  το  ειδικό  αντικείμενο
των εργασιών τους, το οποίο αν
δεν  συνάδει  με  το  είδος  των
υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί
σε  αποκλεισμό  του
συμμετέχοντος.

.Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης
σύστασης  και  εκπροσώπησης,
στην  περίπτωση  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει
τα  κατά  περίπτωση
νομιμοποιητικά  έγγραφα
σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης.

“Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν εμπροθέσμως σε φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου, Φάκελο

με δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (για  την  εταιρεία  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ     αρ.πρωτ.

4442,-29/11/2018 και για την εταιρεία  ΠΑΥΛΟΣ Ι ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ        αρ.πρωτ.  4350,/22/11./2018)  Συνεπώς,  η  κατάθεσή  τους  ήταν

εμπρόθεσμη.”

Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής συμπέραναν:

Α) την πληρότητα τόσο του ηλεκτρονικού όσο και του φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών

που  κατέθεσε  ο  προσωρινός  Ανάδοχος  ΠΑΥΛΟΣ  Ι  ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ και  πρότεινε  την  μερική  κατακύρωση  του  διαγωνισμού   για  την
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προμήθεια    Καινούριου  ελαστιχοφόρου  φορτωτή  (μετά  μηχανισμού  και  τροχού  διάνοιξης  

αυλάκων) συνολικής τιμής   67.700,00   € - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Β) ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του προσωρινού

Αναδόχου  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ, ΔΕΝ ήταν πλήρη και για το λόγο αυτό η επιτροπή

προσκάλεσε,  εκ  νέου  την  εταιρεία  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΗΛΙΑΣ     με  την  υπ΄αριθ.

4462/03.12.18 Πρόσκληση και σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της αριθ.3593/03.10.2018 Διακήρυξης

να  υποβάλει,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών τα  δικαιολογητικά  που  δεν  προσκομίστηκαν.

Συγκεκριμένα:

“Πρόσκληση υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών κατακύρωσης”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τον  ΣΤΡΟΥΜΠΟ ΣΑΒΒΑ  ,   ως προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού για
μερική προμήθεια από την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  να υποβάλει, επιπλέον δικαιολογητικά,  τα οποία  λόγω της
φύσης τους, προβλέπεται ότι ο χρόνος έκδοσής τους δε θα μπορεί να είναι μικρότερος των 15
ημερών.
Συγκεκριμένα  ο  ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ καλείται  να  υποβάλλει  ηλεκτρονικά,  μέσω  του
ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείων pdf  μέχρι 18/12 τα κάτωθι:

Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  ότι  δεν  έχει  κηρυχθεί  σε  διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  περί  μη  κατάθεσης  δικογράφου  αίτησης
πτώχευσης 

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  προσκομίζονται κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου  και  όχι
πέραν την 21/12/18.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει την 21η Δεκεμβρίου 2018,

ώρα 10:30, στο Δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε

με την υπ’ αριθ 5/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.”

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=344868&tradingPartnerId=333582&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=UniWz2zFU1r1dfBEn1XvcQ..


Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 3593/03.10.2018 διακήρυξης

3) Τα  πρακτικά  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών-τεχνικών  προσφορών  και

οικονομικών προσφορών

4) Τις υπ’ αριθ. 551, 552, 553  αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,1,1/2018.

6) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  4457/30-11-2018 Πρακτικού αξιολόγησης  δικαιολογητικών

κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού  και 

β. Την μερική    κατακύρωση   του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία  ΠΑΥΛΟΣ Ι

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  έναντι αμοιβής  83.948,00 (με

ΦΠΑ),  γιατί  η  προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις

τεχνικές  προδιαγραφές και  κατέθεσε  εμπρόθεσμα  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά

κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 294/2018

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=4188&tradingPartnerId=21979&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1436606124&oapc=7&oas=5Ni6cQm7dvrweyf2duIqqg..


ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη  προσωρινού ανάδοχου του
συνοπτικού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κα-
τακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημο-
τικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Βάσει της υπ΄αριθμ. 277/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για

την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ

Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ

Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ ,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ  18PROC004020765),  με  ημερομηνία  διενέργειας

διαγωνισμού 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:30.

Την 29η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,
1)Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών,
2)Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ 29 Οδηγός,
3)Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  5/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
γνωμοδότησε ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    Αρ.πρωτ.:4435/29-11-2018

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΠΛΟΥ

Η διαδιακασία της Αποσφράγισης των Προσφορών στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού
της  29ης  Νοεμβρίου  για  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ”, θα πρέπει να αναβληθεί για την 3η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, λόγω:

1. 24ωρης    ΑΠΕΡΓΙΑΣ της  Π  ΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ    Ν  ΑΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ     ΤΗΝ 27η
Νοεμβρίου.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΠΛΟΥ  των  πλοίων  από  το  Λιμάνι  του  Λαυρίου,  την  29η
Νοεμβρίου,

https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/16869/panellhnia-naytikh-omospondia
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/16869/panellhnia-naytikh-omospondia
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/16869/panellhnia-naytikh-omospondia
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/16869/panellhnia-naytikh-omospondia
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/26708/24wrh-apergia


με συνέπεια να μην καθίσταται εφικτή η υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους φορείς που
εδρεύουν  εκτός  γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου  και  προκειμένου  να  διαφυλαχτεί  το  δημόσιο
συμφέρον  με  παράλληλη  διαφύλαξη  του  ανόθευτου  και  θεμιτού  ανταγωνισμού  μεταξύ  των
οικονομικών  φορέων,  καθώς  και  της  τήρησης  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
παρεπόμενης υποχρέωσης διαφάνειας.

Η εν λόγω απόφαση τίθεται προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή κατά τη πρώτη
συνεδρίαση.”

Με  την  με  αρ.288/2018 απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  ενέκρινε  την  ανωτέρω
γνωμοδότηση και ορίστηκε επανάληψη της διαδικασίας την Δευτέρα   3/12/18 και ώρα 10:30 π.μ.  

Την  3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον
Δήμο  Κέας  η  επιτροπή  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού   για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ
Κ Ε Α Σ  και  συνέταξε  το  με  αρ.πρωτ.  4474/3.12.2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1)Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Εφοριακών,
2)Νικόλαος Κορασίδης, ΔΕ 29 Οδηγός,
3)Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες:

Α/Α Στοιχεία Υποψήφιου ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΩΤΗΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 4377/26.11.2018
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 4389/27.11.2018
3 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. 4461/03.12.2018

Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν τα εξής δικαιολογητικά :

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΩΤΗΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ  ΤΕΥΔ *
 Βεβαίωση  ασφαλιστικής

ενημερότητας εταιρείας με ημ/
νια λήξης 20/12/2018

 Φορολογική  ενημερότητα
εταιρείας  με  ημ/νια  λήξης
21/12/2018

 Βεβαίωση  ασφαλιστικής
ενημερότητας  ΕΦΚΑ
ΣΩΤΗΡΧΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με
ημ/νια λήξης 28/02/2019

 Βεβαίωση  ασφαλιστικής
ενημερότητας  ΕΦΚΑ
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με ημ/



νια λήξης 28/02/2019
 ΜΗΔΕΝΙΚΟ   ΠΟΙΝΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ  ΣΩΤΗΡΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΜΗΔΕΝΙΚΟ   ΠΟΙΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ  ΣΩΤΗΡΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ

 ΓΕΜΗ με ημ/νια 01.06.2018
 Εκτύπωση  ΤΑΧΙΣ  με  τη

δραστηριότητα  της
επιχείρησης

 κατάσταση προσωπικού
 Αδεια  κυκλοφορίας  κλειστού

φορτηγού  για  την  μεταφορά
ανταλλακτικών-εργαλείων

 Πτυχίο  Μηχανοτεχνίτη
Αυτοκινήτων  του
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 Βεβαίωση  Επιμόρφωσης
Τεχνικού  Ασφαλείας  του
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 Απόφαση  χορήγησης  άδειας
λειτουργίας  συνεργείου
συντήρησης  και  επισκευής
μηχανικών  μερών  επιβατικών
και  ελαφρών  φορτηγών
αυτοκινήτων

 επικυρωμένα  φωτοτυπικά
αντίγραφα τροποποιήσεων επί
του  καταστατικού  της
εταιρείας

 Πληρεξούσιο  για  πράξεις
διαχείρησης  και
εκπροσώπησης  της  εταιρείας
από τον ΣΩΤΗΡΧΟ ΙΩΑΝΝΗ

 Υπεύθυνη Δήλωση Διαχ/στή 
 Φωτοτυπία  ΑΔΤ  Σωτήρχου

Γεωργίου
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  ΤΕΥΔ *

 Βεβαίωση  ασφαλιστικής
ενημερότητας εταιρείας με ημ/
νια λήξης 24/05/2019

 Φορολογική  ενημερότητα
εταιρείας  με  ημ/νια  λήξης
27/12/2018

 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ με ημ/νια
21.11.2017  καταχώρησης
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  (μετά
τροποποιήσεων)



3 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.  ΤΕΥΔ *
 Υπεύθυνη Δήλωση Διαχ/στή
 Απόφαση  χορήγησης  άδειας

λειτουργίας  συνεργείου
συντήρησης  και  επισκευής
μηχανικών  μερών  και
αμαξωμάτων  αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών  και
μοτοποδηλάτων

 βεβαίωση  Επιμόρφωσης
Τεχνικού  Ασφαλείας
ΜΠΟΥΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

 Κατάσταση προσωπικού
 Πτυχίο  μηχανοτεχνίτη  του

ΜΠΟΥΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 Τροποποίηση καταστατικού
 Άδεια  κυκλοφορίας  ανοικτού

φορτηγού 

*Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι  o υποψήφιος είχε υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολητικά  συμμετοχής,  δηλ.  το  Τυποποιημένο  έντυπο  υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  όπως
προβλέπεται  στην  παρ.4  του άρθρου 79 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις  οδηγίες  της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα
της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της
σύμβασης (άρθρο 104, Ν.4412/16).

4. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,   με  τους  όρους  που
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.3. και στο Παράρτημα Ι. 

“Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ  1   :  «Ανταλλακτικά  απορριμματοφόρων  μετά  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής»,
εκτιμώμενης αξίας   19.206,45€ πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.609,55, ήτοι σύνολο 23.816,00€ 

Το τμήμα 1 αφορά τα κάτωθι απορριμματοφόρα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ  1ης
κυκλ.

 
ΚΗΥ2277 MERCEDES 385070-14-133016 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1994

ΚΗΙ9870 DAIMLER AG WDB9320031L276032 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2008

ΚΗΥ2288 NISSAN VSKM131FTRA370103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1995

ΚΗΗ4672 MAN VA0E63ZZZ2L031075 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2013

καθώς επίσης και όσα τυχόν  απορριμματοφόρα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 2  : «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης
αξίας  7.516,13 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 1.803,87, ήτοι σύνολο 9.320,00€



Το τμήμα 2 αφορά τα κάτωθι φορτηγά-ημιφορτηγά του Δήμου:

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ  1ης
κυκλ.

ΚΗΥ6737 TOYOTA JT1POLH8009111271 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1999

ΚΗΙ9892 FORD WF0XXXTTFXD67404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ) 2008

ΚΗΥ2290 MERCEDES 383013-14-684404 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡ/ΝΟ) 1989

ΚΗΙ1514 MAZDA JMZUF8UE200719696 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2000

KHH6990 PIAGGIO ZAPS8500000552590 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 2002

καθώς επίσης και όσα τυχόν  φορτηγά προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΤΜΗΜΑ 3  : «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής» εκτιμώμενης
αξίας  20.137,10 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 4.832.90, ήτοι σύνολο 24.970,00€

Το τμήμα 3 αφορά τα κάτωθι μηχανήματα έργου του Δήμου:

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ  1ης
κυκλ.

ΜΕ62678 KOMATSU FKI93F21562 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2001

ΜΕ47438 CATERPILLAR 09Y 02509 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 1995

ΜΕ90780 PIAGGIO ZAPS8500000568425 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2006

ΜΕ121490 ΗΒΜ 3200310507 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 1997

καθώς επίσης και όσα τυχόν  μηχανήματα έργου  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του χρόνου

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ανταλλακτικά  πυροσβεστικών οχημάτων μετά εργασιών συντήρησης και επισκευής»
εκτιμώμενης αξίας 12.298,39 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσό 2.951,61,  ήτοι σύνολο 15.250,00€

Το τμήμα 4 αφορά τα κάτωθι πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα του Δήμου:

Αρ.κυκλοφορ. ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣ  1ης
κυκλ.

ΚΗΙ9863 FIAT ZCFC5090005603930 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2007

ΚΗΙ4810 MAZDA JMZUF8UL200715360 ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΥΡΟΣΒ. 1998

ΚΗΗ4650 MERCEDES WDB9301421L472281 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 2010

ΚΗΗ6989 DODGE ZM39KT100SPS1842 ΦΟΡΤΗΓΟ (ANOIKTO) 1993

καθώς επίσης και όσα τυχόν  πυροσβεστικά-φορτηγά οχήματα  προμηθευτεί ο Δήμος κατά τη διάρκεια του
χρόνου”



Όλα  τα  οχήματα  και  μηχανήματα,  όπως  περιγράφονται  στον  παραπάνω  πίνακα,  είναι  διαφόρων
εργοστασίων κατασκευής και ως εκ τούτου τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται, θα πρέπει να είναι των
αντίστοιχων εργοστασίων κατασκευής των οχημάτων και των μηχανημάτων απαραιτήτως, με εξαίρεση
όσα, πιθανόν, δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά
και  η  παραγγελία  τους  θα  έχει  ως  συνέπεια  την  καθυστέρηση  την  επισκευής,  τότε  θα  μπορούν  να
τοποθετούνται ανταλλακτικά του εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά
με τα γνήσια και θα έχουν σήμανση CE.”

Με βάση τα παραπάνω, οι υποψήφιοι κατέθεσαν τα εξής δικαιολογητικά:

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΩΤΗΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Για την απόδειξη ότι:  Αποδεικτικό Κατατεθέν Μέσο:

Πρόκειται για συνεργείο συντήρησης και επισκευής
μηχανικών βλαβών οχημάτων 

Άδεια λειτουργίας 

Διαθέτει  ειδικό  όχημα  με  το  οποίο  θα  κάνει  την
περισυλλογή  των  οχημάτων  της  υπηρεσίας  που
χρήζουν  επισκευαστικών  εργασιών  (ιδιόκτητο  ή
μισθωμένο) 

Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι
αναλαμβάνουν  την  περισυλλογή
και  μεταφορά  των
ακινητοποιημένων  οχημάτων  του
Δήμου με συνεργαζόμενη εταιρεία
O.B.B.O

Εφόσον  πρόκειται  για  συνεργείο  εκτός  των
γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου,  ο  υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  επιπλέον  δικό του
όχημα  στο  οποίο  θα  υπάρχουν  τελευταίας  γενιάς
διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, τα οποία θα
μπορούν  να  καλύψουν  οποιαδήποτε  εργασία
(κινητό συνεργείο)

Άδεια  κυκλοφορίας  κλειστού
φορτηγού  για  την  μεταφορά
ανταλλακτικών-εργαλείων

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Για την απόδειξη ότι:  Αποδεικτικό Κατατεθέν Μέσο:

Πρόκειται για συνεργείο συντήρησης και επισκευής
μηχανικών βλαβών οχημάτων 

Άδεια λειτουργίας 

Διαθέτει  ειδικό  όχημα  με  το  οποίο  θα  κάνει  την
περισυλλογή  των  οχημάτων  της  υπηρεσίας  που
χρήζουν  επισκευαστικών  εργασιών  (ιδιόκτητο  ή
μισθωμένο) 

3 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.

Για την απόδειξη ότι:  Αποδεικτικό Κατατεθέν Μέσο:

Πρόκειται για συνεργείο συντήρησης και επισκευής
μηχανικών βλαβών οχημάτων 

Άδεια λειτουργίας 

Διαθέτει  ειδικό  όχημα  με  το  οποίο  θα  κάνει  την
περισυλλογή  των  οχημάτων  της  υπηρεσίας  που

Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι
αναλαμβάνουν  την  περισυλλογή



χρήζουν  επισκευαστικών  εργασιών  (ιδιόκτητο  ή
μισθωμένο) 

και  μεταφορά  των
ακινητοποιημένων  οχημάτων  του
Δήμου με συνεργαζόμενη εταιρεία
O.B.B.O

Εφόσον  πρόκειται  για  συνεργείο  εκτός  των
γεωγραφικών  ορίων  του  Δήμου,  ο  υποψήφιος
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  επιπλέον  δικό του
όχημα  στο  οποίο  θα  υπάρχουν  τελευταίας  γενιάς
διαγνωστικά μηχανήματα και εργαλεία, τα οποία θα
μπορούν  να  καλύψουν  οποιαδήποτε  εργασία
(κινητό συνεργείο)

Άδεια κυκλοφορίας

Τα μέλη της Επιτροπής συμπεραίνουν σχετικά:

 Η προσφορά της εταιρείας  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΩΤΗΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή 

 Η προσφορά της εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή 

 Η προσφορά της εταιρείας  ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

Αφού η Επιτροπή αξιολόγησε και  τις  τεχνικές  προσφορές  προχώρησε στην  αποσφράγιση των
οικονομικών  προσφορών  την  ίδια  μέρα  και  συνέταξε  το  με  αριθ.  4475/03-12-2018
πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ως κατωτέρω:

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν έχουν ως εξής:

Α/Α Όνομα ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ.ΣΩΤΗΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων 

μετά εργασιών
συντήρησης και

επισκευής

23.816,00€ 0%

Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων μετά εργασιών 

συντήρησης και 

επισκευής

9.320,00€ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων μετά

εργασιών συντήρησης

 και επισκευής

24.970,00€ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

Ανταλλακτικά  

πυροσβεστικών οχημάτων 

μετά εργασιών 

15.250,00€ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ



συντήρησης και

επισκευής

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ &
ΣΙΑ ΕΕ

Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων 

μετά εργασιών
συντήρησης και

επισκευής

23.816,00€ 0%

Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων μετά εργασιών 

συντήρησης και 

επισκευής

9.320,00€ 0%

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων μετά

εργασιών συντήρησης

 και επισκευής

24.970,00€ 0%

Ανταλλακτικά  

πυροσβεστικών οχημάτων 

μετά εργασιών 

συντήρησης και

επισκευής

15.250,00€ 0%

3 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε Ανταλλακτικά
απορριμματοφόρων 

μετά εργασιών
συντήρησης και

επισκευής

23.816,00€ 11%

Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων μετά εργασιών 

συντήρησης και 

επισκευής

9.320,00€ 11%

Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων μετά

εργασιών συντήρησης

 και επισκευής

24.970,00€ 11%

Ανταλλακτικά  

πυροσβεστικών οχημάτων 

μετά εργασιών 

συντήρησης και

επισκευής

15.250,00€ 11%



Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 4246/2018: ΑΔΑΜ 18PROC004020765 Διακήρυξη του Δημάρχου, 
2. τις υποβληθείσες προσφορές,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. τις  με  αριθ. 623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633  και  634  αποφάσεις  ανάληψης
υποχρέωσης,
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2,3,1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη της εταιρείας:
 ΑΦΟΙ  ΜΠΟΥΤΣΗ  Ο.Ε ως  προσωρινού  αναδόχου  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε Τ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ  Κ Α Ι
Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν        Τ Ο Υ  
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ             με προσφερόμενη συνολική τιμή 65.286,84€ (συμπλ.ΦΠΑ) γιατί
η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές
προδιαγραφές και είναι η οικονομικότερη.

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει

τους προσωρινούς μειοδότες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 4246/2018: ΑΔΑΜ 18PROC004020765 Διακήρυξη του Δημάρχου, 
2. τις υποβληθείσες προσφορές,
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
4. τις με αριθ. 623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633 και 634 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2,3,1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1
6.  το  με  αρ.πρωτ.  4474/3.12.2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7. το  με  αριθ.  4475/03-12-2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8. Οτι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση
ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ)

1. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ. 4474 πρακτικού   αποσφράγισης  δικαιολογητικών  συμμετοχής-
τεχνικής προσφοράς, της επιτροπής διαγωνισμού,



2. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ. 4475 πρακτικού  αποσφράγισης  οικονομικών  προσφορών  και
ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, της επιτροπής διαγωνισμού.

3.  Την  ανάδειξη  της  εταιρείας  ΑΦΟΙ  ΜΠΟΥΤΣΗ  Ο.Ε  ως  προσωρινού  αναδόχου  της
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α Ν ΤΑ Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  ( Μ Ε ΤΑ  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Σ
Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ )  Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ ΑΤ Ω Ν - Μ Η Χ Α Ν Η Μ ΑΤ Ω Ν        Τ Ο Υ  
Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ε Α Σ             με  προσφερόμενη  συνολική  τιμή  65.286,84€ (συμπλ.ΦΠΑ)  γιατί  η
προσφορά  της  είναι  πλήρης,  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και είναι η οικονομικότερη.

Κατά  της  παρούσας  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα   με  την  παράγραφο  3.4. της
διακήρυξης.

“Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης  κατά της διακήρυξης,  η ένσταση υποβάλλεται μέχρι  πέντε (5)  ημέρες πριν  από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η  ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης”

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 295/2018



ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοι-
κτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2019-
2020”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     



               ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην  προμήθεια ανταλλα-
κτικών για επισκευή (3) οχημάτων του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει

αιτιολογημένα για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις  ”.     

Τέλος, σύμφωνα με  άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή

λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει

να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της

αντίστοιχης επιτροπής.”

Ο Δήμαρχος με την υπ΄αριθμ. 852/12-12-2018 , ενέκρινε :

 την  κατεπείγουσα  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας  ανταλλακτικών  για  τα  οχήματα  με

αρ.κυκλ. ΚΗΥ 2290, ΚΗΥ 6737 και ΚΗΗ 6990, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

που εδρεύει στο Μεσολίβαδο Κορησσίας, με ΑΦΜ 800156383 και ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, έναντι

συνολικής  αμοιβής  ποσού  2.998,44ευρώ  (συμπερ.  ΦΠΑ  24%),  σε  βάρος  του  Κ.Α.

30.6671.0004 με τίτλο “Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων”

-λόγω  του γεγονότος ότι  έχουν υποστεί βλάβη τα οχήματα με αρ.κυκλοφ.  ΚΗΥ 2290,

ΚΗΥ 6737 και ΚΗΗ 6990 φορτηγά οχήματα, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άμεση

και επιτακτική ανάγκη κίνησης των οχημάτων, η οποία ΔΕΝ απορρέει από παράλειψη ή

έλλειψη  προγραμματισμού  και  επιμέλειας  του  Δήμου  αλλά  οφείλεται  σε  έκτακτη

περίσταση και

-του  γεγονότος  ότι  η  Υπηρεσία  έχει  προβεί  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό για

σύμβαση  Προμήθειας  ανταλλακτικών  (μετά  εργασιών  επισκευής  και

συντήρησης)  των  οχημάτων  του  Δήμου  Κέας,  ο  οποίος  βρίσκεται  ακόμα  σε

εξέλιξη,



Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 την  περίπτωση  δ  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  όπως  αυτή

τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018,

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

 την υπ΄αριθμ. 852/12.12.2018  απόφαση Δημάρχου

 την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2018  και

συγκεκριμένα  στον  ΚΑ  30.6671.0004  με  τίτλο  “Ανταλλακτικά  για  έκτακτες  επισκευές

μεταφορικών μέσων” με ποσό 2.998,44 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

 την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  852/12.12.2018 απόφαση Δημάρχου,  με  θέμα “Έγκριση δαπάνης και

διάθεση  πίστωσης  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για  απευθείας  ανάθεση  προμήθειας

ανταλλακτικών για επισκευή (3) οχημάτων του Δήμου”

Η  ανωτέρω  πίστωση  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  30.6671.0004  με  τίτλο  “Ανταλλακτικά  για  έκτακτες

επισκευές μεταφορικών μέσων” με ποσό 2.998,44 ευρώ (συμπερ.ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 296/2018

     

                               



ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Αποκατάσταση κερκί-
δων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας”.  [Εισηγητής : Δή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε

τα εξής :

Θέτω  υπόψη  σας  τη  μελέτη  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου  γηπέδου
μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας” και  τους  όρους  της  διακήρυξης  ανοικτής  διαδικασίας
(κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη
δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Αποκατάσταση κερκίδων και  επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ στην  Κορησσία  νήσου Κέας” σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  27 “Ανοικτή
Διαδικασία”  του  Ν.  4412/2016,  προϋπολογισμού  μελέτης  99.000,00  € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και με δυνατότητα αναθεώρησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την από Αύγουστο 2017 μελέτη
όπως  μας  διαβιβάστηκε  με  το  με  αριθ.πρωτ.  20606/582/02.03.2018  έγγραφο  του  Τμήματος
Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας  Ν. Αιγαίου – Γενική  Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ.  166/2018 απόφασή  του  έχει  κάνει  αποδοχή  της
προαναφερόμενης μελέτης που αφορά στην υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία νήσου Κέας”.

Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω
των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη
δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Αποκατάσταση κερκίδων και  επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ στην  Κορησσία  νήσου Κέας” σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  27 “Ανοικτή
Διαδικασία”  του  Ν.  4412/2016,  προϋπολογισμού  μελέτης  99.000,00  €  συμπ.  ΦΠΑ  και  με
δυνατότητα αναθεώρησης.

Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.7336.0010 του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2018 και υπόλοιπου ποσού 98.900,00 € από αντίστοιχο Κ.Α.
του  προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2019.

Η  Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  θα  είναι  το  Τμήμα
Εκτέλεσης  Έργων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου.  Η δημοπρασία  θα
διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων,  ενώπιον  της  ετήσιας
επιτροπής  διαγωνισμών  έργων  της  Περιφέρειας  Ν.Αιγαίου  έτους  2018  (132/2018  απόφ.  Ο.Ε.
Περιφέρειας  Ν.Αιγαίου  με  ΑΔΑ:  Ψ5ΨΑ7ΛΞ-2ΣΨ). Η  προκήρυξη  σύμβασης  και  η  παρούσα
Διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της
ΠΝΑΙ  (http://www.pnai.gov.gr/Νέα  Ανακοινώσεις)  και  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  http://
www.kea.gr. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Παραθέτουμε Σχέδιο της Διακήρυξης:



   
“

                                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ
ΚΗΜΔΗΣ

Κέα  : ……–……–2018
   Αριθ. πρωτ.:

ΕΡΓΟ:      ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ  ΜΠΑΣΚΕΤ  ΣΤΗΝ
ΚΟΡΗΣΣΙΑ        

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i

Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ( Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων 2018 στη 
ΣΑΕ 016)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο  Δ ή μ ο ς  Κ έ α ςΟ  Δ ή μ ο ς  Κ έ α ς

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ”

Εκτιμώμενης αξίας  99.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α.  24% ),

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

.Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κέας
Οδός : Πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας 
Ταχ.Κωδ. : 84100
Τηλ. : 22813 62702 - 62705
Telefax : 22810 61120
E-mail : [dtek@1730.syzefxis.gov.gr]
Πληροφορίες: : Χρήστος Στριγγάρης 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Κέας
               Φορέας κατασκευής του έργου: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Δ.Τ.Ε.Κ.)

Προϊσταμένη Αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο Κέας ή η οικεία Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε. 3852/2010

  Διευθύνουσα  ή  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  :  Διεύθυνση  Τεχνικών έργων Κυκλάδων –  Τμήμα
εκτέλεσης   έργων

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

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

.Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για
τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣiii,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, 
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το υπόδειγμα ….iv

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ιβ) η τεχνική μελέτη,
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί
όλων των ανωτέρω
ιδ) ............................v

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις

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


2.3  Εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εγκαίρως,  ήτοι  έως  την ......vi  η  αναθέτουσα  αρχή  παρέχει  σε  όλους  τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …/…/…vii

.Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζεται  στο
άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  τη
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-
2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του
άρθρου  27  σχετικά  με   χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της  προσφοράς,  τα στοιχεία  εκείνα  που έχουν  εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης  πληροφορίας,  ως
συνημμένο της  ηλεκτρονικής του προσφοράς.  Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.  

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

3.5   Ο  χρήστης  –  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  τους  ανωτέρω  (υπο)φακέλους  μέσω  του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

α)  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που  περιλαμβάνονται  στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται

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


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

β)  Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής viii.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

γ)  Οι  προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  υποσυστήματος  και  επισυνάπτοντας,  στον  ηλεκτρονικό  χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφέροντες  δύνανται  να  προβαίνουν,  μέσω  των  λειτουργιών  του  υποσυστήματος,  σε
εκτύπωση  ελέγχου  ομαλότητας  των  επιμέρους  ποσοστών  έκπτωσης  ανά  ομάδα  εργασιών,  στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνέχεια,  οι  προσφέροντες  παράγουν  από  το  υποσύστημα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες
με  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή με  χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης
της  ηλεκτρονικής  προσφοράς  σε  σχέση  με  τα  παραχθέντα  ηλεκτρονικά  αρχεία  (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά
υποβάλλεται   στο  υποσύστημα.  Διαφορετικά,  η  προσφορά  δεν  υποβάλλεται  και  το  υποσύστημα
ενημερώνει  τους  προσφέροντες  με  σχετικό  μήνυμα  σφάλματος  στη  διεπαφή  του  χρήστη  των
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.ix

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

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



Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία

◦ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα. 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο
18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”. 

γ)  Στον  ηλεκτρονικό  χώρο  «Συνημμένα   Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού»,  αναρτάται  από  την  Επιτροπή
Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

δ)  Ακολούθως,  η Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει,  κατά  σειρά  μειοδοσίας,σε  έλεγχο  της  ολόγραφης  και
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της
παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. 
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.

ε)  Όλες  οι  οικονομικές προσφορές,  μετά τις  τυχόν αναγκαίες  διορθώσεις,  καταχωρίζονται,  κατά τη  σειρά
μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του
ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των
εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους
εκδότες  που  αναγράφονται  στις  υποβληθείσες  εγγυητικές  επιστολές,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την
εγκυρότητά  τους.  Αν  διαπιστωθεί  πλαστότητα  εγγυητικής  επιστολής,  ο  υποψήφιος  αποκλείεται  από  τον
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής
δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του,
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
με  το  οποίο  εισηγείται  την  ανάθεση  της  σύμβασης  στον  μειοδότη  (ή  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας),  και
υποβάλλει  στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,  ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας
“επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . x

θ)  Στη  συνέχεια,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  έγκρισης  του  πρακτικού  σε  όλους  τους
προσφέροντες  και  παρέχει  πρόσβαση  στα  υποβληθέντα  στοιχεία  των  λοιπών  συμμετεχόντων.  Κατά  της
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές,  σε  ημέρα  και  ώρα  που  θα  τους  γνωστοποιηθεί   μέσω  της
λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.



4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/  Κατακύρωση/ Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης

α)  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί,  στο  πλαίσιο  της  σχετικής
ηλεκτρονικής  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  και  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  τον
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών xi τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησηςxii.

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας”  του
υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη μορφή και  σε σφραγισμένο φάκελο,  τα έγγραφα που
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του  ν. 4250/2014.

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I)  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  είναι  ψευδή  ή
ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, xiii

απορρίπτεται  η  προσφορά του προσωρινού αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά
την  δήλωση και  μέχρι  την  ημέρα  της  ειδοποίησης/πρόσκλησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση,  ή  αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία σύναψης
της σύμβασης ματαιώνεται.

 Η  διαδικασία  ελέγχου  των  ως  άνω δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από  την
Επιτροπή  Διαγωνισμού,  η  οποία,  στη  συνέχεια,   το  κοινοποιεί,  μέσω  της  «λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης κα-
τακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδο-
χο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά
τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».



ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων
στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων  αναστολών επί αυτών και
μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με
τα  άρθρα  35  και  36   του  ν.  4129/2013xiv,  ο  προσωρινός  ανάδοχος,  υποβάλλει,  εφόσον  απαιτείταιxv,
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας  αρχής,  μέσω της  λειτουργικότητας  της  “Επικοινωνίας” του  υποσυστήματος,  προκειμένου να
διαπιστωθεί  ότι  δεν  έχουν  εκλείψει  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  του  άρθρου  21,   ότι  εξακολουθούν  να
πληρούνται  τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι  αποκλεισμού του ίδιου
άρθρου.

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχοxvi. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να
υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  ειδικής  ηλεκτρονικής  πρόσκλησης,  μέσω  της
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική
επιστολή  καλής  εκτέλεσης.  Η  εν  λόγω  κοινοποίηση  επιφέρει  τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης
κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.       

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει  τιμής.  Αν  κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή του
συμφωνητικού,  η  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης  ματαιώνεται,  σύμφωνα  με  την  περίπτωση   β  της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

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

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

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

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

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

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

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

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την



έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017. 
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365
του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

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

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

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

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

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

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

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

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του
ν. 4412/2016.
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

 Το συμφωνητικό.
 Η παρούσα Διακήρυξη.
 Η Οικονομική Προσφορά.
 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 
 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368


 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
Παραρτήματα τους, 
 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

.Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

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

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

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

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

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

.Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρ-

μόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
-  του  ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  του  ν.  4314/2014 (Α’ 265)  “Α)  Για τη  διαχείριση,  τον έλεγχο  και  την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για  την  προγραμματική
περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» xxii

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
-  του ν.  4270/2014 (Α'  143) «Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,



-  του  άρθρου 26  του  ν.4024/2011 (Α 226)  «Συγκρότηση  συλλογικών οργάνων της  διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxiii

-  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxiv

- του π.δ 28/2015 (Α'  34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
-  της  με  αρ.  56902/215/19-5-2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1924)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

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

γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε

με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία

του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή

των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών

Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογη-

τικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το

Ν.3414/2005’’, xxv, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών στις  οποίες  λειτουργούν

εξωχώριες εταιρίες”. 

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξί-

ας».

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςxxvi, καθώς και

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και  γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,  Π.Δ.,



Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της πα-

ρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθε-

νται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα

κάθε φορά νομοθεσία.

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

8.1. Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  -  Γενική  Γραμματεία
Αθλητισμού, α  πό την ΣΑΕ 016 του Πρόγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 .   xxvii

Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςxxviii που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης  ύψους  0,06  %  υπέρ  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  53  παρ.  7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017  απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  (Β'
2235).  

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π.
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

.Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 
Η  αναθέτουσα  αρχήxxix μπορεί,  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  να  καλέσει  τους
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν
ή  να  διευκρινίσουν τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,  συμπεριλαμβανομένης  και  της
οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης,  σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα  στις  διατάξεις  των  άρθρων  102 και  103   του  ν.  4412/2016 και  του  άρθρου  13  της  υπ'  αρ.
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχήxxx, δεν λαμβάνεται υπόψη.

.Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 707/14.12.2018 (αρ.πρωτ.
4663/14.12.2018), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
2018 και με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας,με διάθεση πίστωσης ποσού 100,00
€, σε βάρος του  Κ.Α. 15.7336.0010 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2018.Το υπόλοιπο ποσό
θα διατεθεί από τον αντίστοιχο ΚΑ έτους 2019 xxxi



.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 
               «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ ν. ΚΕΑΣ».

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

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεxxxii  99.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη
Εργασιών .......................................................................................................................58.592,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ........................................................  10.546,56
€
Απρόβλεπταxxxiii (ποσοστού  15%  επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που
αναλώνονται  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  άρθρου  156  παρ.  3.(α)  του ν.  4412/2016xxxiv

...................................... ................................10.370,78 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.
4412/2016.......................................................................... 329,36 €

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... (εφόσον
προβλέπεται).

Φ.Π.Α. (24%)............................................................................................................., 19.161,29 €

2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Νήσος Κέα, οικισμός Κορησσία.

3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των κερκίδων και την επίστρωση του δαπέδου του

γηπέδου μπάσκετ της Κορησσίας στη ν.Κέα. 

Προβλέπεται να κατασκευαστούν κερκίδες , το νότιο τμήμα της περίφραξης , η κυρία είσοδος 

συμπεριλαμβανομένης της ράμπας ΑΜΕΑ, η τοποθέτησης στο δάπεδο ταρτάν και η διαγράμμισή του.

Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού , προβολέων τύπου led και ηλεκτρικό 

πίνακα.

1. Σημαντική βελτίωση επίσης προβλέπεται λόγω της διαμόρφωσης πεζοδρομίου κατά μήκος της νότιας
2. πλευράς του γηπέδου επί της οδού Κορησσίας – Βουρκαρίου. Το πεζοδρόμιο θα βελτιώσει την ασφαλή
3. διέλευση και πρόσβαση των πεζών αφενός μεν στο γήπεδο αφετέρου την προσέλευση των μαθητών
4. στο δημοτικό σχολείο της Κορησσίας. 



Επισημαίνεται ότι,  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  των  δημοπρατούμενων  έργων   δεν  πρέπει  να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου
132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν.
4412/2016. 

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

 Δεν  τροποποιείται  το  «βασικό  σχέδιο»  της  προκήρυξης,  ούτε  οι  προδιαγραφές  του  έργου,  όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου,  ποσοστό  είκοσι  τοις  εκατό  (20%) της  συμβατικής  δαπάνης  ομάδας  εργασιών του  έργου  ούτε,
αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη
μόνο  οι  μεταφορές  δαπάνης  από  μία  ομάδα  εργασιών  σε  άλλη.
Τα ποσά που  εξοικονομούνται,  εφόσον  υπερβαίνουν  τα  ανωτέρω όρια  (20% ή και  10%),  μειώνουν
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη
χρήση  των  «επί  έλασσον  δαπανών»  απαιτείται  σε  κάθε  περίπτωση  η  σύμφωνη γνώμη  του  Τεχνικού
Συμβουλίου,  ύστερα  από  εισήγηση  του  φορέα  υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες εργασιών,
οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των
έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας
τους.  Με απόφαση του Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών,  η  οποία μετά  την έκδοσή της  θα έχει
εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

.Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατό πενήντα (150) ημερών  από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασηςxxxv. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες   του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

.

.Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. xxxvi

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.xxxvii

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

.Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).



.Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς  φορείς,  κατά  τους  όρους  της  παρ.  1  α)  του  άρθρου  72  του  ν.  4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.597,00 ευρώ. xxxviii

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν στην ένωση.

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ)  τον κύριο του  έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ήτοι  τον Δήμο Κέας  π ρος τον
οποίο απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του  οικονομικού φορέα  υπέρ  του
οποίου εκδίδεται  η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται  όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται  του  δικαιώματος της  διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου, 
η)  τα  στοιχεία  της  διακήρυξης  (αριθμός,  έτος,  τίτλος  έργου  )  και  την   καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από  τον  εκδότη  της  εγγύησης  να  καταβάλει  το  ποσό  της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται. 
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι  ....-....-2018  ,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να  ζητά  από τον  προσφέροντα  να  παρατείνει,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και
στις  περιπτώσεις  του  άρθρου  4.2  της  παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 xxxix.
.
.Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

xl

16.1 ΔΕΝ xli  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο …………………  .xlii

ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση ……………………



.Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της
σύμβασης,  χωρίς  Φ.Π.Α.  και  κατατίθεται  πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποία  συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,
συμπληρωματική  εγγύηση  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5% επί  του  ποσού  της  αύξησης
χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του
αναδόχου.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του  κυρίου  του  έργου,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  καλής  εκτέλεσης  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης . 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας .xliii 

ΔΕΝ προβλέπεται  στην παρούσα σύμβαση

.

.Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  άρθρων 15,  16  και  17  εκδίδονται  από πιστωτικά  ή  χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του  ν.  4364/  2016  (Α΄13) που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη-  μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. xliv 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από  έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,   ανεξαρτήτως του ύψους των.  

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 
και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxlv. 



.Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορώνxlvi ορίζεται η  ……-…-2018 ,
ημέρα ........... και ώρα .......π.μ 

Ως ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των προσφορών ορίζεται  η  ....-  .....- 2018,
ημέρα .................. και ώρα .......π.μ.xlvii

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

.Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα   (9)  μηνώνxlviii, από την ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας  υποβολής
των προσφορών.

Η αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

.Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  προκήρυξη  σύμβασης  xlix και  η  παρούσα  Διακήρυξη  δημοσιεύθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ
(ΑΔΑΜ............................................…).

2.  Η Διακήρυξη  αναρτάται  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής (http://www.pnai.gov.gr/Νέα
Ανακοινώσεις), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

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

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

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


.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύμβαση ανατίθεται  βάσει  του  κριτηρίου του  άρθρου 14 της  παρούσας,  σε  προσφέροντα ο οποίος  δεν
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής
των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.

.Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών li που δραστηριοποιούνται έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ liiκαι που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου  και  έχουν  συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.liii,

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν  απαιτείται  από  τις  εν  λόγω  ενώσεις  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή  για  την  υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται
από κάθε μέλος της ένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

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

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

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

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



γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφε-
ρόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της  27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

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

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

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

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 
αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής
προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία,  οι  οποίες προκύπτουν  αθροιστικά από δύο  (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύlvi.



22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ lvii( όπως δη-
μόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή )  δεν
εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται lviiiη παράγραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προ-
σφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lix

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

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

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμ-
φωνίες 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 μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-
ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρί-
ων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

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

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία
την ακεραιότητά του.

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



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

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παρα-
γράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμε-
τάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία
του σχετικού γεγονότος.lxi

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lxii  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλα-
βε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει απο-
κλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρη-
σης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμε-
νη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

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

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxiii

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομι -
κοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του
άρθρου 21 της παρούσαςlxiv.  Οι  προσφέροντες που είναι  εγκατεστημένοι  σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxv  

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας στην παρούσα σύμβαση

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxvi 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μη-
τρώο ΜΕΕΠ, και μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανεξαρτήτου έδρας και  Α1 και άνω τάξη για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  καθώς
και Κ/Ξ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του ν. 4412/2016. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxvii

Δεν απαιτούνται  στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης



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

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

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις ικα-
νότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συ-
ντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετί-
ζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οι -
κονομικοί φορείς,  μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι  θα εκτε -
λέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζο -
νται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από
κοινού υπεύθυνοιlxviii  για την εκτέλεση της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετε-
χόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και
τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

Η εκτέλεση των ......lxix γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση
οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

.Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
lxx

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών που εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,  επιβεβαιώνοντας  ότι  ο  εν  λόγω οικονομικός
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  22  Α  της  παρούσας,
β)  πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  Β-Ε  της
παρούσας.

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

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι  δυνατή,  με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1
της  παρούσας,  για  το  σύνολο  των  φυσικών  προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν lxxi.

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του
υπεργολάβου.



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

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με
το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας

Στην  περίπτωση  που  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών  στηρίζεται  στις  ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας,  οι  φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται  ο
προσφέρων  οικονομικός  φορέας  ή  ένωση  αυτών,  υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται  να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 1, 2, 2α και 4lxxiii  του άρθρου 22 Α. 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσαςlxxiv:

Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων αποκλεισμού  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινός  ανάδοχος
υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:     

(α) για την  παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Η υποχρέωση προσκόμισης του  ως άνω αποσπάσματος
αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας,  περί  του ότι  έχουν εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  του οικονομικού φορέα,  όσον
αφορά  στην  καταβολή  φόρων  (φορολογική  ενημερότητα)  και  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)lxxv σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή
την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

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

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



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

(ββ)  για  την  παράγραφο Α.2Α του  άρθρου 22: πιστοποιητικό  από τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και
Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  από το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22lxxix: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας.  Για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι
εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,  , πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά ισχύουν.  Ειδικά  η  μη  αναστολή  των  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων  του  οικονομικού  φορέα,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς,
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδωνlxxx. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β),  (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.

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

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxi, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμούlxxxii. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxiii, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και
φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που
στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.



(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  lxxxiv  

Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  του  λόγου  αποκλεισμού  της  παραγράφου  Α.5  του  άρθρου  22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία: 

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

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

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

Ειδικότερα:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.



23.4.  Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
του άρθρου 22.Β

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ lxxxv στις κατηγορίες της Α1 και
άνω τάξης για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  Α1 και άνω τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, καθώς
και Κ/Ξ εταιρειών.

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

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση
και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός  φορέας  ότι  δεν  τηρείται  τέτοιο  μητρώο και  ότι  ασκεί  τη  δραστηριότητα  του  άρθρου  21  της
παρούσας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

I. είτε  από τη  βεβαίωση εγγραφής στο  Μ.Ε.Ε.Π,  η  οποία αποτελεί  τεκμήριο των  πληροφοριών που
περιέχει 

II. είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής,
με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικά  μέσα  για  τα  κριτήρια  επιλογής)  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.
4412/2016. lxxxvi

Σε  κάθε  περίπτωση,   η  βεβαίωση  εγγραφής  μπορεί  να  υποβάλλεται  για  την  απόδειξη  μόνο  ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και  χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ,  ενώ για την απόδειξη των
λοιπών  απαιτήσεων  μπορούν  να  προσκομίζονται   ένα  ή  περισσότερα  από  τα  αποδεικτικά  μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ
απαίτηση.

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
1. με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
2. με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό

εκτέλεση  έργων (είτε  ως  μεμονομένος  ανάδοχος  έιτε  στο  πλαίσιο  κοινοπραξίας  ή  υπεργολαβίας)  και
αναφορά  για  το  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  ανά  έργο  και  το  συνολικό  ανεκτέλεστο,  για  τις  εργοληπτικές
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις 

(β)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε επίσημους  καταλόγους ή  διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν



στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής,  εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην
παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

(γ)  Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  που δεν  είναι  εγγεγραμμένοι  σε επίσημους  καταλόγους  ή διαθέτουν
πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  κατά  τα  ανωτέρω,  υποβάλλουν  ως  δικαιολογητικά  ένα  ή
περισσότερα  από  τα  αποδεικτικά  μέσα που  προβλέπονται  στο  Μέρος  Ι  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  ν.
4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται: 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

III. είτε  από τη  βεβαίωση εγγραφής στο  Μ.Ε.Ε.Π,  η  οποία αποτελεί  τεκμήριο των  πληροφοριών που
περιέχει 

IV. είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται
στο  Μέρος  ΙΙ  του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικά  μέσα  για  τα  κριτήρια  επιλογής)  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 lxxxvii ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε  κάθε  περίπτωση,   η  βεβαίωση  εγγραφής  μπορεί  να  υποβάλλεται  για  την  απόδειξη  μόνο  ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και  επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ,  ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα
πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως  δικαιολογητικά  ένα ή
περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται  στο Μέρος ΙΙ  του Παραρτήματος ΧΙΙ  του  ν.
4412/2016. 

23.7.  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εlxxxviii

Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,  στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού
Αναδόχου,  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  από  τα  οποία  προκύπτει  η  εξουσία  υπογραφής  του  νομίμου
εκπροσώπου.

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις  αυτού ή  επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου  καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)



3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται  και
εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου  αναδόχου)  για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του  φορέα  την  προσφορά  και  τα  λοιπά  απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και  ορίζεται
συγκεκριμένο άτομο, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού /
μη λύσης της  εταιρείας,  το οποίο πρέπει  να έχει  εκδοθεί  το πολύ τρείς  (3)  μήνες  πριν  από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντίγραφο  του  καταστατικού,  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,  ή  φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2.  Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  των  τροποποιήσεων  του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

(β)  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόσον  υποβάλλουν  «Ενημερότητα
Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών lxxxix:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί
αυτοτελώς  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  καθόσον  τα  πρόσωπα  αυτά  δεν  καλύπτονται  από  την
Ενημερότητα Πτυχίου. 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. xc

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας  υπό
την  προϋπόθεση  όμως  ότι  καλύπτονται  πλήρως  (όλες  οι  προβλεπόμενες  περιπτώσεις)  από  την
Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4.
(θ).xci

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.

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



23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων  (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  η
απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του  τους  αναγκαίους  πόρους,  γίνεται  με  την  υποβολή   σχετικού
συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

.Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.2 Ο  ηλεκτρονικός  υποφάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  πρέπει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να
περιέχειxcii τα ακόλουθα:
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

24.3  Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο
pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.

.Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού τιμήματος
στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης xciii

25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α)  επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους
υπεργολάβους  και  ότι  διαθέτουν  τα  αντίστοιχα  προσόντα  για  την  εκτέλεση  του  έργου  που  αναλαμβάνουν
σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για
την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  έγκριση  κατασκευής  του  δημοπρατούμενου  έργου,  αποφασίστηκε  με  την  αριθμ.  166/2018
Απόφαση Οικ. Επιτροπής του Δήμου Κέας (Α.Δ.Α. :6ΧΟΝΩΕΔ-0ΓΜ).

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

26.3.  ..........................................................................................  xciv

 



ΚΕΑ, Δεκέμβριος 2018

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”

Η θεωρημένη μελέτη μας διαβιβάστηκε με το με αριθ.πρωτ. 20606/582/02.03.2018 έγγραφο του
Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Γενική
Δ/νση Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών και  επισυνάπτεται  στην
παρούσα απόφαση σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο   pdf  ).  

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη :
- το ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
-  το  ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- το ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο  2007  -2013»,  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
- το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
-  το ν.  4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
-  το  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α 226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων της  διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
-  το  ν.  4013/2011  (Α’ 204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
-  το ν.  3861/2010 (Α’ 112)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ),
- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
-  το π.δ  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



- τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
-Το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
-  Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  καθώς  και  λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της  παρούσας
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
 Τις υπηρεσιακές ανάγκες
 Την εισήγηση του προέδρου

      
.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει  τη μελέτη  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία νήσου Κέας” και τους όρους της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των
ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 – Α147) για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης  του  έργου  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία νήσου Κέας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία”
του  Ν.  4412/2016,  προϋπολογισμού  μελέτης  99.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  με
δυνατότητα αναθεώρησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την από Αύγουστο 2017 μελέτη όπως μας
διαβιβάστηκε με  το με  αριθ.πρωτ.  20606/582/02.03.2018 έγγραφο του Τμήματος  Μελετών  της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών,  η  οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας απόφασης.

2)  Η διάθεση πίστωσης ποσού 100,00 €, σε βάρος του  Κ.Α. 15.7336.0010 του προϋπολογισμού
εξόδων  οικ.έτους  2018  πραγματοποιήθηκε  με  την  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης
707/14.12.2018  (αρ.πρωτ.  4663/14.12.2018),  για  την  ανάληψη  υποχρέωσης/έγκριση  δέσμευσης
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 297/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αφο-
ρά τη χορήγηση νέων παροχών για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης ακινήτων του Δήμου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 292/30.11.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος  προπληρωμής,  ποσού  1.517,58  €  και  ποσού  3,90  €  για  την  προμήθεια  τράπεζας  ήτοι
σύνολο 1.521,48 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ.Ιωάννη Πορίχη, προκειμένου να καλυφθεί η
δαπάνη  για τη χορήγηση νέων παροχών για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης ακινήτων του Δήμου
Κέας.

Αναλυτικά:

 Με  το  με  αριθμ.πρωτ.  71749/25-10-18  έγγραφο  της  ΔΕΔΔΗΕ,  η  αναλογούσα  συμμετοχή  στη
δαπάνη ηλεκτροδότησης για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25 kVA με αριθμό 50029950 για
μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης του
ακινήτου στη διεύθυνση ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ / ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 844,08 € (συμπ/νου
ΦΠΑ 24%).

 Με  το  με  αριθμ.πρωτ.  71750/25-10-18  έγγραφο  της  ΔΕΔΔΗΕ,  η  αναλογούσα  συμμετοχή  στη
δαπάνη ηλεκτροδότησης για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 kVA με αριθμό 50029948 για
μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης του
ακινήτου στη διεύθυνση ΟΤΖΙΑΣ / ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%).

 Με  το  με  αριθμ.πρωτ.  71751/25-10-18  έγγραφο  της  ΔΕΔΔΗΕ,  η  αναλογούσα  συμμετοχή  στη
δαπάνη ηλεκτροδότησης για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 kVA με αριθμό 50029949 για
μονάδα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης του
ακινήτου στη διεύθυνση ΠΟΙΣΣΕΣ / ΙΟΥΛΙΣ ΚΕΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (συμπ/νου ΦΠΑ
24%).

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 1.044/05.12.2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος στις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Όπως  προκύπτει  από  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  υπόλογος,  οι  δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.521,48 €

Κατόπιν  τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και  την
απαλλαγή της υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων
32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.  292/30.11.2018  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους 1.517,58 €, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ.Ιωάννη Πορίχη
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3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  9/13-12-2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  1044/05.12.2018  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  1.521,48€,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  κ.Ιωάννη  Πορίχη  και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 298/2018
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ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αφο-
ρά τη κάλυψη εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην έκθεση Athens
Internatinal Tiuris  xpoi). 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  285/2018 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση  χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 500,00€, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας,
προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων
του Δήμου κ. Αθανάσιου Κεραμιδιώτη και Μερόπης Παπαδιά για τη συμμετοχή τους στη διεθνή έκθεση
Τουρισμού “Athens International Tourism Expo” από τις 7 έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα.
Για  το  σκοπό  αυτό  εκδόθηκε  το  υπ’  αριθμ.  1040/2018 χρηματικό  ένταλμα  προπληρωμής,  το  οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018.
Όπως  προκύπτει  από  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  που  υπέβαλε  ο  υπόλογος  στις δαπάνες  που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 466,40 € το ποσό δε των 33,60 € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη
στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν  τούτου  παρακαλώ να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έγκριση  της  απόδοσης  λογαριασμού  και  την
απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των  άρθρων
32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 285/2018 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 500,00 € στο όνομα  της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 9/13-12-2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1040/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύψους
500,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας, με συνολικό ύψος
δαπάνης 466,40 € και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 33,60€ με το υπ΄ αριθμ. ΓΡΥ
9/13-12-2018 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα
αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 299/2018



22η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Δεκεμβρίου 2018

      Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας   Τα μέλη

                 Ιωάννης Ευαγγέλου               Δημήτριος Καβαλιέρος 

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας
   



i

Αναγραά φεται ο κωδικοά ς ταυτοποιάησης της διατιθεάμενης πιάστωσης (π.χ. κωδικοά ς εναά ριθμου εάργου 
στο ΠΔΕ ηά  κωδικοά ς πιάστωσης του τακτικουά  προυϋ πολογισμουά  του φορεάα υλοποιάησης). Σε 
περιάπτωση συγχρηματοδοτουά μενων εάργων αποά  ποά ρους της Ευρωπαιϋκηά ς Ένωσης, αναγραά φεται 
και ο τιάτλος του Επιχειρησιακουά  Προγραά μματος του ΕΣΠΑ ηά  αά λλου συγχρηματοδοτουά μενου αποά  
ποά ρους ΕΕ προγραά μματος στο πλαιάσιο του οποιάου ειάναι ενταγμεάνο το δημοπρατουά μενο εάργο.

ii      Mεάσω της λειτουργικοά τητας ''Επικοινωνιάα'' του υποσυστηά ματος
iii  Πρβ. αά ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκηά ρυξη συά μβασης περιλαμβαά νει κατ' ελαά χιστον τις 

πληροφοριάες που προβλεάπονται στο Μεάρος Γ΄ του Παραρτηά ματος V του Προσαρτηά ματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισημαιάνεται οά τι, μεάχρι την εάκδοση τυποποιημεάνου εντυά που προκηά ρυξης συά μβασης 
για συμβαά σεις καά τω των οριάων, οι αναθεάτουσες αρχεάς, μπορουά ν να χρησιμοποιουά ν το αντιάστοιχο 
τυποποιημεάνο εάντυπο “Προκηά ρυξη Συά μβασης”, αντλωά ντας το αποά  τη διαδρομηά   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωά νονταά ς το 
αναλοά γως.

iv Η περιάπτωση ι) συμπληρωά νεται και περιλαμβαά νεται στη Διακηά ρυξη, εφοά σον η αναθεάτουσα αρχηά  
προβλεάπει υποδειάγματα εγγραά φων προς υποβοληά  αποά  τους οικονομικουά ς φορειάς, π.χ εγγυητικωά ν 
επιστολωά ν.

v Συμπληρωά νονται τυχοά ν αά λλα εάγγραφα συά μβασης ηά  τευά χη που η αναθεάτουσα αρχηά  κριάνει αναγκαιάα 
με σκοποά  να περιγραά ψει ηά  να προσδιοριάσει στοιχειάα της συά μβασης ηά  της διαδικασιάας συά ναψης.

vi  Συμπληρωά νεται αποά  την Αναθεάτουσα Αρχηά  με σαφηά νεια συγκεκριμεάνη ημερομηνιάα ( “εγκαιάρως, 
ηά τοι ως την... ), προς αποφυγηά  οιασδηά ποτε συά γχυσης και αμφιβολιάας.

vii   Συμπληρωά νεται η τεάταρτη ημεάρα πριν αποά  τη ληά ξη της προθεσμιάας του αά ρθρου 14 της 
παρουά σας.Σε περιάπτωση που η ημεάρα αυτηά  ειάναι αργιάα, τιάθεται η προηγουά μενη αυτηά ς εργαά σιμη 
ημεάρα. Πρβλ και αά ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

viii  Πρβλ. αά ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
ix   Σε περιάπτωση εφαρμογηά ς της διαδικασιάας του αά ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευά θερη συμπληά ρωση τιμολογιάου”, οι αναθεάτουσες αρχεάς περιλαμβαά νουν στην εν 
λοά γω περιάπτωση  (στ) αναφοραά  για την υποβοληά  του σχετικουά  τιμολογιάου.

x  Επισημαιάνεται οά τι αν η αναθεάτουσα αρχηά  θεωρηά σει οά τι προσφορεάς φαιάνονται ασυνηά θιστα 
χαμηλεάς, απαιτειά αποά  τους οικονομικουά ς φορειάς να εξηγηά σουν την τιμηά  ηά  το κοά στος που 
προτειάνουν στην προσφοραά  τους, εντοά ς αποκλειστικηά ς προθεσμιάας, καταά  ανωά τατο οά ριο δεάκα 
ημερωά ν αποά  την κοινοποιάηση της σχετικηά ς προά σκλησης. Στην περιάπτωση αυτηά  εφαρμοά ζονται τα 
αά ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

xi  Η εν λοά γω προθεσμιάα καθοριάζεται στα εάγγραφα της συά μβασης και δεν μπορειά να ειάναι μικροά τερη 
των δεάκα (10) ουά τε μεγαλυά τερη των ειάκοσι (20) ημερωά ν αποά  την κοινοποιάηση της προά σκλησης 
υποβοληά ς των δικαιολογητικωά ν του προσωρινουά  αναδοά χου.

xii Πρβλ. αά ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171). 

xiii Με την επιφυά λαξη των παρ. 7 και 8 του αά ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληά ψη επανορθωτικωά ν 
μεάσων ).

xiv  Η φραά ση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστιάθεται στη διακηά ρυξη μοά νο
στις περιπτωά σεις εκειάνες, στις οποιάες προβλεάπεται υποχρεάωση προσυμβατικουά  ελεάγχου, συά μφωνα
με τα αά ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αά λλως διαγραά φεται.
xv Επισημαιάνεται οά τι τα δικαιολογητικαά  του αά ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαά λλονται 
επικαιροποιημεάνα αποά  τον προσωρινοά  αναά δοχο, εάπειτα αποά  σχετικηά  προά σκληση της αναθεάτουσας 
αρχηά ς, μόνο στην περιάπτωση του προσυμβατικουά  ελεάγχου ηά  της αά σκησης προδικαστικηά ς 
προσφυγηά ς και ενδιάκων μεάσων καταά  της αποά φασης κατακυά ρωσης (πρβ. αά ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' 
του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε αποά  την περ. 26 του αά ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). 

xvi Η αποά φαση κατακυά ρωσης κοινοποιειάται στον προσωρινοά  αναά δοχο: 1) στην περιάπτωση υποβοληά ς 
επικαιροποιημεάνων δικαιολογητικωά ν, μεταά  τον εάλεγχο αυτωά ν καταά  το αά ρθρο 4.2 ε' πρωά το εδαά φιο, 
και 2) στην περιάπτωση που δεν απαιτειάται η υποβοληά  αυτωά ν, μεταά  την ολοκληά ρωση του ελεάγχου 
των δικαιολογητικωά ν του προσωρινουά  αναδοά χου καταά  τα οριζοά μενα στο αά ρθρο 4.2 α' εάως δ' της 
παρουά σας και την αά πρακτη παά ροδο της προθεσμιάας αά σκησης προδικαστικηά ς προσφυγηά ς.

xvii Πρβλ. παρ. 7 του αά ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 43 παρ. 4 του ν.

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αά ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
xviii  Πρβλ. αά ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
xix  Πρβλ. αά ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
xx  Πρβλ. αά ρθρο 372 παρ. 1 εάως 3 του ν. 4412/2016.
xxi  Πρβλ. αά ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οά πως τροποποιάηθηκε με το αά ρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171). 
xxii Τιάθεται  μοά νο  εφοά σον  προά κειται  για  συγχρηματοδοτουά μενο  εάργο  αποά  ποά ρους  της  Ευρωπαιϋκηά ς

Ένωσης.
xxiii Τιάθεται μοά νο εφοά σον επιλεγειά η διενεάργεια κληά ρωσης για τη συγκροά τηση συλλογικωά ν οργαά νων.
xxiv Αποά  1-1-2017 τιάθεται σε ισχυά  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιάο με το αά ρθρο 13 καταργειά το π.δ 

113/2010.
xxv Τιάθεται μοά νο οά ταν εκ του συμβατικουά  ποσουά  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριάς ΦΠΑ), προκυά πτει υποχρεάωση 

ονομαστικοποπιάησης των μετοχωά ν των Α.Ε.
xxvi Νοά μοι, ΠΔ και υπουργικεάς αποφαά σεις που εκδιάδονται μεταά  την εάναρξη της διαδικασιάας συά ναψης 

της συά μβασης συά μφωνα με το αά ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελουά ν μεάρος του 
εφαρμοστεάου θεσμικουά  πλαισιάου της.

xxvii Όταν προά κειται για συγχρηματοδοτουά μενο αποά  την Ε.Ε. εάργο, τουά το να αναγραά φεται στη                   
Διακηά ρυξη και ειδικοά τερα να αναγραά φεται ο τιάτλος της Πραά ξης και του Επιχειρησιακουά  
Προγραά μματος στο πλαιάσιο του οποιάου ειάναι ενταγμεάνο το δημοπρατουά μενο εάργο, καθωά ς και τα 
ποσοσταά  συγχρηματοδοά τησης της δαπαά νης του εάργου αποά  εθνικουά ς και ενωσιακουά ς ποά ρους (με 
αναφοραά  στο διαρθρωτικοά  ταμειάο). Επιάσης, η σχετικηά  συμπληά ρωση ακολουθειά τη διακριτηά  
ορολογιάα Συλλογικεάς Αποφαά σεις ( ΣΑ ) εάργων  ηά  ΚΑΕ, αναά λογα την πηγηά  χρηματοδοά τησης (ΠΔΕ ηά  
Τακτικοά ς προυϋ πολογισμοά ς). Για το ζηά τημα της  αναά ληψης δαπανωά ν δημοσιάων επενδυά σεων,  βλ. και 
αά ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

xxviiiΟι κρατηά σεις προσαρμοά ζονται αναά λογα με τον φορεάα εκτεάλεσης του εάργου.
xxix  Ή/και η Επιτροπηά  Διαγωνισμουά , καταά  περιάπτωση (πρβλ. αά ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
xxx   Πρβλ. ομοιάως προηγουά μενη υποσημειάωση.
xxxi  Συά μφωνα με το αά ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναά ληψη υποχρεωά σεων αποά  τους διαταά κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυά ξεις, οι αποφαά σεις αναά θεσης και οι συμβαά σεις που συναά πτονται για λογαριασμοά  
των φορεάων Γενικηά ς Κυβεάρνησης αναφεάρουν απαραιάτητα τον αριθμοά  και τη χρονολογιάα της 
αποά φασης αναά ληψης υποχρεάωσης, τον αριθμοά  καταχωά ρισηά ς της στα λογιστικαά  βιβλιάα του οικειάου 
φορεάα, καθωά ς και τον αριθμοά  της αποά φασης εάγκρισης της πολυετουά ς αναά ληψης σε περιάπτωση που
η δαπαά νη εκτειάνεται σε περισσοά τερα του ενοά ς οικονομικαά  εάτη.". Επιάσης, συά μφωνα με το αά ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ιάδιου π.δ : “Διακηρυά ξεις, οά που απαιτειάται, και αποφαά σεις αναά θεσης που εκδιάδονται 
και συμβαά σεις που συναά πτονται αποά  φορειάς της Γενικηά ς Κυβεάρνησης ειάναι αά κυρες, εφοά σον δεν εάχει
προηγηθειά αυτωά ν η εάκδοση της αποά φασης αναά ληψης υποχρεάωσης του αά ρθρου 2, παρ. 2 του 
παροά ντος. "Πρβλ. και αά ρθρο 5 του ως αά νω διαταά γματος “Αναά ληψη δαπανωά ν δημοσιάων 
επενδυά σεων”.

xxxii  Σε περιάπτωση που περιλαμβαά νονται τυχοά ν δικαιωά ματα προαιάρεσης, διαμορφωά νεται αναλοά γως η 
εκτιμωά μενη αξιάα της συά μβασης (προυϋ πολογισμοά ς δημοπραά τησης) και το παροά ν αά ρθρο (πρβ. αά ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

xxxiiiΤο ποσοά  των απροά βλεπτων δαπανωά ν επαναυϋ πολογιάζεται καταά  την υπογραφηά  της συά μβασης, 
αναά λογα με την προσφερθειάσα εάκπτωση, ωά στε να διατηρειάται η εν λοά γω ποσοστιαιάα αναλογιάα του 
9% επιά της δαπαά νης εργασιωά ν με ΓΕ&ΟΕ, συά μφωνα με την παραά γραφο 3 του αά ρθρου 156 ν. 
4412/2016. 

xxxiv Πρβλ. αά ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxv Μπορειά η εάναρξη της προθεσμιάας να οριάζεται διαφορετικαά ,  αν λοά γου χαά ρη δεν προβλεάπεται η 

αά μεση εάναρξη των εργασιωά ν (αά ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxxvi Με την επιφυά λαξη της εποά μενης υποσημειάωσης.
xxxvii Οι αναθεάτουσες αρχεάς μπορειά να επιτρεάπουν την υποβοληά  εναλλακτικωά ν προσφορωά ν και στην 

περιάπτωση αυτηά  προσαρμοά ζεται αντιστοιάχως το 13.4. ( πρβλ αά ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
xxxviii Το ποσοστοά  της εγγυά ησης συμμετοχηά ς δεν μπορειά να υπερβαιάνει το 2% της εκτιμωά μενης αξιάας της

συά μβασης, χωριάς το Φ.Π.Α., με αναά λογη στρογγυλοποιάηση (αά ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαά φιο πρωά το 
του ν. 4412/2016).



xxxix Πρβ. αά ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε  με την περ. 4 του αά ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

xl Εφοά σον συντρεάχει περιάπτωση, καταά  το αά ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποά τε μνημονευά ονται και οι 
απαραιάτητες λεπτομεάρειες. 

xli Συμπληρωά νεται αν προβλεάπεται ηά  οά χι η χορηά γηση προκαταβοληά ς.  Συά μφωνα με την παραά γραφο 10
εδ. α του αά ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οά πως προστεάθηκε με την παρ. 3 του αά ρθρου 242 του ν. 
4072/2012), στις περιπτωά σεις συγχρηματοδοτουά μενων δημοά σιων εάργων στις διακηρυά ξεις 
υποχρεωτικαά  περιλαμβαά νεται δυνατοά τητα χορηά γησης προκαταβοληά ς. Η υποχρεάωση αυτηά  
εξακολουθειά να ισχυά ει και για τα προγραά μματα της περιοά δου 2014-2020 δυναά μει της παρ. 15 του 
αά ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

xlii Εφοά σον προβλεάπεται προκαταβοληά  συμπληρωά νονται οι οά ροι για την εγγυητικηά  επιστοληά  
προκαταβοληά ς. Επισημαιάνεται οά τι η εγγυά ηση καληά ς εκτεάλεσης καλυά πτει και την παροχηά  ισοά ποσης 
προκαταβοληά ς προς τον αναά δοχο, χωριάς να απαιτειάται η καταά θεση εγγυά ησης προκαταβοληά ς. Στην 
περιάπτωση που με την παρουά σα οριάζεται  μεγαλυά τερο υά ψος προκαταβοληά ς (πχ 15%), αυτηά  
λαμβαά νεται με την καταά θεση αποά  τον αναά δοχο εγγυά ησης προκαταβοληά ς που θα καλυά πτει τη 
διαφοραά  μεταξυά  του ποσουά  της εγγυά ησης καληά ς εκτεάλεσης και του ποσουά  της καταβαλλοά μενης 
προκαταβοληά ς (παρ. 1 δ αά ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

xliii  Οι αναθεάτουσες αρχεάς μπορουά ν να ζητουά ν αποά  τους προσφεάροντες να παραά σχουν «Εγγυά ηση καληά ς
λειτουργιάας» για την αποκαταά σταση των ελαττωμαά των που ανακυά πτουν ηά  των ζημιωά ν που 
προκαλουά νται αποά  δυσλειτουργιάα των εάργων καταά  την περιάοδο εγγυά ησης καληά ς λειτουργιάας, 
εφοά σον προβλεάπεται στα εάγγραφα της συά μβασης. Το υά ψος της εγγυά ησης καληά ς λειτουργιάας 
συμπληρωά νεται σε συγκεκριμεάνο χρηματικοά  ποσοά .  Οι εγγυητικεάς επιστολεάς καληά ς λειτουργιάας 
περιλαμβαά νουν κατ’ ελαά χιστον τα αναφεροά μενα στην παραά γραφο 15.2 της παρουά σας και 
επιπροά σθετα, τον αριθμοά  και τον τιάτλο της σχετικηά ς συά μβασης.

xliv Τα γραμμαά τια συά στασης χρηματικηά ς παρακαταθηά κης του Ταμειάου Παρακαταθηκωά ν και Δανειάων, 
για την παροχηά  εγγυηά σεων συμμετοχηά ς και καληά ς εκτεάλεσης (εγγυοδοτικηά  παρακαταθηά κη) 
συστηά νονται συά μφωνα με την ειδικηά  νομοθεσιάα που  διεάπει αυτοά  και ειδικοά τερα βαά σει του αά ρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβριάου 1926/3 Ιανουαριάου 1927 (“Περιά συσταά σεως και αποδοά σεως 
παρακαταθηκωά ν και καταθεάσεων παραά  τω Ταμειάω Παρακαταθηκωά ν και Δανειάων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εάγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

xlv Πρβλ.  και  τα  ειδικοά τερα  οριζοά μενα  στο  αά ρθρο  4.1.ζ.  της  παρουά σας,  ως  προς  τις  εγγυηά σεις
συμμετοχηά ς.

xlvi  Η  προθεσμιάα  παραλαβηά ς  των  προσφορωά ν  καθοριάζεται  συά μφωνα  με  το  αά ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

xlvii Προτειάνεται οι αναθεάτουσες αρχεάς να οριάζουν την ημερομηνιάα ηλεκτρονικηά ς αποσφραά γισης των 
προσφορωά ν μεταά  την παρεάλευση τριωά ν εργασιάμων ημερωά ν αποά  την καταληκτικηά  ημερομηνιάα 
υποβοληά ς των προσφορωά ν, προκειμεάνου να εάχει προσκομιστειά αποά  τους συμμετεάχοντες και η 
πρωτοά τυπη εγγυά ηση συμμετοχηά ς, συά μφωνα με τα προβλεποά μενα στο αά ρθρο 3.5. περ. β της 
παρουά σας.

xlviii Οριάζεται ο χροά νος αποά  την Αναθεάτουσα Αρχηά  κατ΄ εκτιάμηση των ιδιαιτεροτηά των της διαδικασιάας. 
Για τον καθορισμοά  του χροά νου ισχυά ος της προσφοραά ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

xlix  Πρβ. υποσημειάωση για προκηά ρυξη συά μβασης στο αά ρθρο 2.1 της παρουά σας.
l Συά μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αά ρθρου 377 καθωά ς και τις παρ. 11 και 12

αά ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειά  η υποχρεάωση δημοσιάευσης προκηά ρυξης συά μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αά ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεάχρι την  31/12/2017 σε δυά ο ημερηά σιες εφημεριάδες και
στον περιφερειακοά  και τοπικοά  τυά πο μεάχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοά τητα Δ της εγκυκλιάου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

li Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιάνεται οά τι οι αναθεάτουσες αρχεάς δεν μπορουά ν να καλουά ν 
συγκεκριμεάνες ταά ξεις/ πτυχιάα του ΜΕΕΠ. 

lii  Κατ’ αντιστοιχιάα με τα ουσιωά δη χαρακτηριστικαά  του εάργου συά μφωνα με το αά ρθρο 11 της 
παρουά σας (αναφεάρεται η κατηγοριάα ηά  οι κατηγοριάες στις οποιάες εμπιάπτει το εάργο συά μφωνα με το 
αά ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοά τερους οά ρους του αά ρθρου 76 ν. 4412/2016).

liii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
liv Πρβλ. αά ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκε με το αά ρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαιάνεται οά τι οι αναθεάτουσες αρχεάς πρεάπει να προσαρμοά ζουν το σχετικοά  πεδιάο 



του Μεάρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικοά τερα, αντιά της αναφοραά ς σε “τελεσιάδικη καταδικαστικηά  
αποά φαση”, δεδομεάνης της ως αά νω νομοθετικηά ς μεταβοληά ς, να θεάτουν τη φραά ση “αμεταά κλητη 
καταδικαστικηά  αποά φαση”, η δε σχετικηά  δηά λωση του οικονομικουά  φορεάα στο ΤΕΥΔ αφοραά  μοά νο σε 
αμεταά κλητες καταδικαστικεάς αποφαά σεις.

lv Πρβλ. αά ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιάα δυά ο εδαά φια του ν. 4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκαν με το 
αά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
lvi Πρβ. αά ρθρο 73 παρ. 2 περιάπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιάα προστεάθηκε με το αά ρθρο 39 του ν. 
4488/2017.

lvii  Επισημαιάνεται οά τι η εν λοά γω προά βλεψη για παρεάκκλιση αποά  τον υποχρεωτικοά  αποκλεισμοά   
αποτελειά δυνατοά τητα της αναθεάτουσας αρχηά ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περιάπτωση που δεν επιθυμειά να προβλεάψει τη σχετικηά  δυνατοά τητα, η αναθεάτουσα αρχηά  διαγραά φει 
την  παραά γραφο αυτηά .

lviii Επισημαιάνεται οά τι  η εν λοά γω προά βλεψη για παρεάκκλιση αποά  τον υποχρεωτικοά  αποκλεισμοά   
αποτελειά δυνατοά τητα της αναθεάτουσας αρχηά ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε 
περιάπτωση που δεν επιθυμειά να προβλεάψει τη σχετικηά  δυνατοά τητα, η αναθεάτουσα αρχηά  διαγραά φει 
την παραά γραφο  αυτηά .

lix  Οι λοά γοι της παραγραά φου 22.Α.4. αποτελουά ν δυνητικουά ς λοά γους αποκλεισμουά  συά μφωνα με το 
αά ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταά  συνεάπεια, η αναθεάτουσα αρχηά  δυά ναται να επιλεάξει εάναν, 
περισσοά τερους, οά λους ηά  ενδεχομεάνως και κανεάναν αποά  τους λοά γους αποκλεισμουά  συνεκτιμωά ντας 
τα ιδιαιάτερα χαρακτηριστικαά  της υποά  αναά θεση συά μβασης (εκτιμωά μενη αξιάα αυτηά ς, ειδικεάς 
περισταά σεις κλπ), με σχετικηά  προά βλεψη στο παροά ν σημειάο της διακηά ρυξης. 

lx  Σημειωά νεται οά τι ο ανωτεάρω εθνικοά ς λοά γος αποκλεισμουά  τιάθεται στη διακηά ρυξη μοά νο για 
συμβαά σεις εάργων προυϋ πολογισμουά  εκτιμωά μενης αξιάας ανωά τερης του 1.000.000,00 ευρωά   και στην 
περιάπτωση αυτηά  συμπληρωά νεται στο Μεάρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

lxi  Πρβλ. αά ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιάα προστεάθηκε με το αά ρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

lxii  Υπενθυμιάζεται οά τι  αναφοραά  στην παραά γραφο 22.Α.4 θα γιάνει μοά νο στην περιάπτωση που η 
Αναθεάτουσα Αρχηά  επιλεάξει καά ποιον αποά  τους δυνητικουά ς λοάγους αποκλεισμουά .

lxiii  Επισημαιάνεται οά τι οά λα τα κριτηά ρια ποιοτικηά ς επιλογηά ς, πλην της καταλληλοά τητας για την αά σκηση
επαγγελματικηά ς δραστηριοά τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοά  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειάναι προαιρετικαά  για την αναθεάτουσα αρχηά  και πρεάπει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογα με το
αντικειάμενο της συά μβασης (αά ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καά θε περιάπτωση, πρεάπει να
διαμορφωά νονται  καταά  τροά πο,  ωά στε  να  μην  περιοριάζεται  δυσαναά λογα  η  συμμετοχηά  των
ενδιαφεροά μενων οικονομικωά ν φορεάων στους διαγωνισμουά ς. Καταά  το σταά διο του προσδιορισμουά
των  κριτηριάων  καταλληλοά τητας  των  υποψηφιάων,  ειάναι  αναγκαιάο  να  τηρουά νται  αποά  τις
αναθεάτουσες  αρχεάς,  οι  θεμελιωά δεις  ενωσιακεάς  αρχεάς,  ιδιάως  η  αρχηά  της  ιάσης  μεταχειάρισης  των
συμμετεχοά ντων, της αποφυγηά ς των διακριάσεων, της διαφαά νειας και της αναά πτυξης του ελευά θερου
ανταγωνισμουά .  Τα  κριτηά ρια  επιλογηά ς  του αά ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξεταά ζονται  καταά  τη  διαδικασιάα
ελεάγχου της καταλληλοά τητας του προσφεάροντος να εκτελεάσει τη συά μβαση (κριτηά ρια “on/off”). 

lxiv  Επισημαιάνεται οά τι οι αναθεάτουσες αρχεάς δεν μπορουά ν να καλουά ν συγκεκριμεάνες ταά ξεις/ πτυχιάα 
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αά ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οά πως ισχυά ουν δυναά μει του αά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
εάως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοά  με το αά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
αά ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οά πως αντικατασταά θηκε με το αά ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017).

lxv  Οι αναθεάτουσες αρχεάς μπορουά ν να επιβαά λλουν απαιτηά σεις που να διασφαλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά
φορειάς διαθεάτουν την αναγκαιάα οικονομικηά  και χρηματοδοτικηά  ικανοά τητα για την εκτεάλεση της
συά μβασης. Όλες οι απαιτηά σεις πρεάπει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογες με το αντικειάμενο της
συά μβασης (πρβ. αά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιάο εδαά φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω
απαιτηά σεις καθοριάζονται περιγραφικαά  στο παροά ν σημειάο, χωριάς παραπομπηά  σε ταά ξεις/πτυχιάα του
ΜΕΕΠ. Σε καά θε περιάπτωση και μεάχρι την καταά ργηση των αά ρθρων 80 εάως 110 του ν. 3669/2008 και
την εάναρξη ισχυά ος του π.δ. του αά ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιάνεται οά τι, εφοά σον η
αναθεάτουσα αρχηά  επιλεάξει την παραπομπηά  σε ταά ξεις/πτυχιάα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοά
των  απαιτηά σεων  για  τις  εγγεγραμμεάνες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικεάς  επιχειρηά σεις,  πρεάπει  να
περιγραά ψει  αναλυτικαά  τις  αντιάστοιχες  απαιτηά σεις  και  για  τις  αλλοδαπεάς  εργοληπτικεάς
επιχειρηά σεις.

lxvi  Οι αναθεάτουσες αρχεάς μπορουά ν να επιβαά λλουν απαιτηά σεις που να διασφαλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά



φορειάς  διαθεάτουν  την  αναγκαιάα  τεχνικηά  και  επαγγελματικηά  ικανοά τητα  για  την  εκτεάλεση  της
συά μβασης. Όλες οι απαιτηά σεις πρεάπει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογες με το αντικειάμενο της
συά μβασης (πρβ. αά ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιάο εδαά φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω
απαιτηά σεις  καταρχαά ς  καθοριάζονται  περιγραφικαά  στο  παροά ν  σημειάο,  χωριάς  παραπομπηά  σε
ταά ξεις/πτυχιάα  του  ΜΕΕΠ  ηά  βαθμιάδες/κατηγοριάες  του  ΜΕΚ.  Σε  καά θε  περιάπτωση  και  μεάχρι  την
καταά ργηση των αά ρθρων 80 εάως 110 του ν. 3669/2008 και την εάναρξη ισχυά ος του π.δ. του αά ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαιάνεται  οά τι,   εφοά σον  η  αναθεάτουσα  αρχηά  επιλεάξει  την
παραπομπηά  σε ταά ξεις/πτυχιάα του ΜΕΕΠ ηά  βαθμιάδες/κατηγοριάες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοά
των απαιτηά σεων για τις  εγγεγραμμεάνες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεάς  επιχειρηά σεις  (πχ.  στελεάχωση),
πρεάπει να περιγραά ψει αναλυτικαά  τις αντιάστοιχες απαιτηά σεις και για τις αλλοδαπεάς εργοληπτικεάς
επιχειρηά σεις. 

lxvii Προαιρετικηά  επιλογηά : Η παρ. 22.Ε τιάθεται καταά  διακριτικηά  ευχεάρεια της αναθεάτουσας αρχηά ς και 
συμπληρωά νεται συά μφωνα με το αά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιάνεται οά τι οά λες οι απαιτηά σεις 
πρεάπει να σχετιάζονται και να ειάναι αναά λογες με το αντικειάμενο της συά μβασης (αά ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016).

lxviii  Το εδαά φιο αυτοά  προστιάθεται καταά  την κριάση της αναθεάτουσας αρχηά ς συά μφωνα με το αά ρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αά λλως διαγραά φεται.

lxix  Προαιρετικηά  επιλογηά . Συά μφωνα με το αά ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περιάπτωση 
συμβαά σεων εάργων οι αναθεάτουσες αρχεάς μπορουά ν να απαιτουά ν την εκτεάλεση ορισμεάνων κριάσιμων 
καθηκοά ντων απευθειάας αποά  τον ιάδιο τον προσφεάροντα ( προαιρετικηά  σημειάωση του ανωτεάρω 
εδαφιάου).

lxx Ως προς τον τροά πο υποβοληά ς των αποδεικτικωά ν μεάσων του παροά ντος αά ρθρου, τα οποιάα εάχουν 
συνταχθειά/ παραχθειά αποά  τους ιάδιους τους οικονομικουά ς φορειάς πρβλ. αά ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

lxxi  Επισημαιάνεται οά τι η ανωτεάρω δυνατοά τητα εναποά κειται στη διακριτικηά  ευχεάρεια του οικονομικουά  
φορεάα. Εξακολουθειά να υφιάσταται η δυνατοά τητα να υπογραά φεται το ΤΕΥΔ αποά  το συά νολο των 
φυσικωά ν προσωά πων που αναφεάρονται στα τελευταιάα δυά ο εδαά φια του αά ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, οά πως τροποποιηά θηκαν με το αά ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

lxxii  Πρβλ. αά ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιάο προστεάθηκε με το αά ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
lxxiii  Η υποχρεωτικηά  αντικαταά σταση του τριάτου, ως προς την παρ. 4, εναποά κειται στη διακριτικηά  

ευχεάρεια της αναθεάτουσας αρχηά ς, εφοά σον δε δεν την επιθυμειά, απαλειάφεται η αναφοραά  στην παρ. 4
στο παροά ν σημειάο. Πρβλ. αά ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

lxxiv  Εφισταά ται η προσοχηά  των αναθετουσωά ν αρχωά ν στο οά τι πρεάπει να ζητειάται η προσκοά μιση 
δικαιολογητικωά ν προς αποά δειξη μοά νο των λοά γων αποκλεισμουά  και των κριτηριάων επιλογηά ς που 
εάχουν τεθειά στην παρουά σα διακηά ρυξη. Επισημαιάνεται, περαιτεάρω, οά τι, η αναθεάτουσα αρχηά  δυά ναται, 
καταά  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητειά αποά  προσφεάροντες, σε οποιοδηά ποτε χρονικοά  
σημειάο καταά  τη διαά ρκεια της διαδικασιάας, να υποβαά λλουν οά λα ηά  ορισμεάνα δικαιολογητικαά , οά ταν 
αυτοά  απαιτειάται για την ορθηά  διεξαγωγηά  της διαδικασιάας.

lxxv  Συά μφωνα με το αά ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιάο εδαά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοά ς φορεάας 
ειάναι Έλληνας πολιάτης ηά  εάχει την εγκαταά στασηά  του στην Ελλαά δα, οι υποχρεωά σεις του που αφορουά ν
τις εισφορεάς κοινωνικηά ς ασφαά λισης καλυά πτουν τοά σο την κυά ρια οά σο και την επικουρικηά  ασφαά λιση."

lxxvi  Λαμβανομεάνου υποά ψη του συά ντομου, σε πολλεάς περιπτωά σεις, χροά νου ισχυά ος των πιστοποιητικωά ν 
φορολογικηά ς ενημεροά τητας, οι οικονομικοιά φορειάς μεριμνουά ν να αποκτουά ς εγκαιάρως 
πιστοποιητικαά  που να καλυά πτουν και τον χροά νο υποβοληά ς της προσφοραά ς, συά μφωνα με τα 
ειδικοά τερα οριζοά μενα στο αά ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεάνου να τα υποβαά λουν, εφοά σον 
αναδειχθουά ν προσωρινοιά αναά δοχοι. Τα εν λοά γω πιστοποιητικαά  υποβαά λλονται μαζιά με τα υποά λοιπα 
αποδεικτικαά  μεάσα του αά ρθρου 23 αποά  τον προσωρινοά  αναά δοχο μεάσω της λειτουργικοά τητας της 
«Επικοινωνιάας» του υποσυστηά ματος.

lxxvii Οι υπευά θυνες δηλωά σεις του παροά ντος τευά χους φεάρουν εγκεκριμεάνη προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  
υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  που υποστηριάζεται αποά  εγκεκριμεάνο 
πιστοποιητικοά  (Πρβλ. αά ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

lxxviii Πρβλ. ομοιάως  ως αά νω υποσημειάωση για τα πιστοποιητικαά  φορολογικηά ς ενημεροά τητας
lxxix  Εφοά σον η αναθεάτουσα αρχηά  την επιλεάξει ως λοά γο αποκλεισμουά .
lxxx  Με εκτυά πωση της καρτεάλας “Στοιχειάα Μητρωά ου/ Επιχειάρησης”, οά πως αυταά  εμφανιάζονται στο 

taxisnet.
lxxxi  Εφοά σον η αναθεάτουσα αρχηά  τις επιλεάξει, οά λες ηά  καά ποια/ες εξ αυτωά ν, ως λοά γους αποκλεισμουά .



lxxxii Επισημαιάνεται οά τι η αναθεάτουσα αρχηά , εφοά σον μπορεάσει να αποδειάξει, με καταά λληλα μεάσα, οά τι 
συντρεάχει καά ποια αποά  τις περιπτωά σεις αυτεάς, αποκλειάει οποιονδηά ποτε οικονομικοά  φορεάα αποά  τη 
συμμετοχηά  στη διαδικασιάα συά ναψης της δημοά σιας συά μβασης. 

lxxxiiiΕφοά σον η αναθεάτουσα αρχηά  την επιλεάξει ως λοά γο αποκλεισμουά .
lxxxivΗ υποχρεάωση προσκοά μισης δικαιολογητικωά ν ονομαστικοποιάησης μετοχωά ν, εφοά σον προά κειται για 

συμβαά σεις εκτιμωά μενης αξιάας αά νω του 1.000.000,00 ευρωά , αφοραά  μοά νο στις ανωά νυμες εταιρειάες 
που λαμβαά νουν μεάρος στο διαγωνισμοά , ειάτε προά κειται για μεμονωμεάνους υποψηά φιους, ειάτε για 
μεάλη ενωά σεων Εξαιρουά νται της υποχρεάωσης αυτηά ς οι εταιρειάες που ειάναι εισηγμεάνες στο 
Χρηματιστηά ριο της χωά ρας εγκαταά στασηά ς τους και υποβαά λλουν περιά τουά του υπευά θυνη δηά λωση του 
νομιάμου εκπροσωά που τους.

lxxxv  Εφοά σον συντρεάχει περιάπτωση λοά γω του προυϋ πολογισμουά  της συά μβασης, πρεάπει να προβλεάπεται 
και η δυνατοά τητα συμμετοχηά ς επιχειρηά σεων εγγεγραμμεάνων στα Νομαρχιακαά  Μητρωά α (βλεάπετε 
αά ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιάπτωση αυτηά  να τιάθεται η αντιάστοιχη προά βλεψη.

lxxxvi  Πρβλ. αά ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οά πως ισχυά ουν δυναά μει του αά ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εάως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμοά  με το αά ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

lxxxvii  Πρβλ. ομοιάως προηγουά μενη υποσημειάωση
lxxxviiiΕφοά σον εάχει αναφερθειά σχετικηά  απαιάτηση στο αά ρθρο 22.Ε συμπληρωά νεται αναλοά γως συά μφωνα με

το αά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
lxxxix Συά μφωνα με τη διαά ταξη του αά ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχηά  σε 

διαγωνισμουά ς δημοσιάων εάργων χορηγειάται σε καά θε εργοληπτικηά  επιχειάρηση εγγεγραμμεάνη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροά τητα πτυχιάου», η οποιάα, σε συνδυασμοά  με τη βεβαιάωση εγγραφηά ς που εκδιάδεται 
αποά  την υπηρεσιάα τηά ρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταά  «επιάσημο καταά λογο αναγνωρισμεάνων 
εργοληπτωά ν» [...] και απαλλαά σσει τις εργοληπτικεάς επιχειρηά σεις αποά  την υποχρεάωση να 
καταθεάτουν τα επιμεάρους δικαιολογητικαά  στους διαγωνισμουά ς.” Επισημαιάνεται οά τι, συά μφωνα με 
το αά ρθρο 22 ( Τροποποιηά σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωά το
εδαά φιο της περιάπτωσης 31 της παραγραά φου 1 του αά ρθρου 377 αντικαθιάσταται ως εξηά ς: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αά ρθρων 80 εάως 110, τα οποιάα παραμεάνουν σε ισχυά  μεάχρι την 
εάκδοση του προεδρικουά  διαταά γματος του αά ρθρου 83, των παραγραά φων 4 και 5 του αά ρθρου 20 και 
της παραγραά φου 1 α του αά ρθρου 176».

xc Στην περιάπτωση οά μως που η Ενημεροά τητα Πτυχιάου δεν καλυά πτει τις εισφορεάς επικουρικηά ς 
ασφαά λισης, τα σχετικαά  δικαιολογητικαά  υποβαά λλονται ξεχωρισταά .

xci Μοά νο στην περιάπτωση που εάχει επιλεγειά αποά  την αναθεάτουσα αρχηά  ως λοά γος αποκλεισμουά .
xcii  Επισημαιάνεται οά τι ο οικονομικοά ς φορεάας παραά γει αποά  το υποσυά στημα το ηλεκτρονικοά  αρχειάο 

«εκτυπωά σεις» των Δικαιολογητικωά ν Συμμετοχηά ς σε μορφηά  αρχειάου Portable Document Format 
(PDF), το οποιάο υπογραά φεται με εγκεκριμεάνη προηγμεάνη ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  ηά  προηγμεάνη 
ηλεκτρονικηά  υπογραφηά  με χρηά ση εγκεκριμεάνων πιστοποιητικωά ν και επισυναά πτεται στον 
(υπο)φακεάλο της προσφοραά ς «Δικαιολογητικαά  Συμμετοχηά ς» (Πρβλ αά ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

xciii Οι αναθεάτουσες αρχεάς μπορουά ν να προβλεάπουν στα εάγγραφα της συά μβασης οά τι, κατοά πιν αιτηά ματος
του υπεργολαά βου και εφοά σον η φυά ση της συά μβασης το επιτρεάπει, η αναθεάτουσα αρχηά  καταβαά λλει 
απευθειάας στον υπεργολαά βο την αμοιβηά  του για την εκτεάλεση προμηά θειας, υπηρεσιάας ηά  εάργου, 
δυναά μει συά μβασης υπεργολαβιάας με τον αναά δοχο. Στην περιάπτωση αυτηά , στα εάγγραφα της 
συά μβασης καθοριάζονται τα ειδικοά τερα μεάτρα ηά  οι μηχανισμοιά που επιτρεάπουν στον κυά ριο αναά δοχο 
να εγειάρει αντιρρηά σεις ως προς αδικαιολοά γητες πληρωμεάς, καθωά ς και οι ρυθμιάσεις που αφορουά ν 
αυτοά ν τον τροά πο πληρωμηά ς. Στην περιάπτωση αυτηά  δεν αιάρεται η ευθυά νη του κυά ριου αναδοά χου. 
Συμπληρωά νεται αναλοά γως. 

xciv Εφοά σον στη Διακηά ρυξη τιάθενται επιπλεάον οά ροι τεχνικηά ς ικανοά τητας, αναφεάρεται η σχετικηά  
αποά φαση του Υπουργουά  Υποδομωά ν και Μεταφορωά ν, οά πως απαιτειάται αποά  το αά ρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ηά  η αντιάστοιχη αποά φαση του αά ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεάον 
οά ρους τεχνικηά ς και οικονομικηά ς ικανοά τητας.
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