
8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 29ης Μαρτίου 2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης/29.03.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή 29  Μαρτίου 2019  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.  1162/22-03-2019  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 4 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

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

                
         

   
       

            
          
    

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την παραχώρηση για την εκμίσθωση τμη-
μάτων αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος
για το 2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ'αριθμ. 61/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας και τις υπ' αριθμ. 29/2019
και  32/2019  αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έγινε  προκήρυξη  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους
με σύναψη μισθωτικής σχέσης  του Δήμου Κέας για το έτος 2019.

Η  προφορική  πλειοδοτική  δημοπρασία  πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη  28  Μαρτίου  2019  και
σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής προσήλθαν και αναδείχθηκαν οι κάτωθι πλειοδότες:

1) Για τμήμα παραλίας στη θέση Οτζιάς 3 για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής : Δεν
προσήλθε κανείς και για το λόγο τούτο η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη.

2) Για τμήμα παραλίας  στη θέση Ποίσσες 4 για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής :

Θεοδοσόπουλος  Αλέξανδρος  του  Ανδρέα,  δια  του  νόμιμου  πληρεξουσίου  του  Θεοδοσόπουλου
Ανδρέα  του  Παναγιώτη,  κάτοικος  Γαλατσίου  Αττικής,  με  εγγυητή  τον  Πουλάι  Παντελή  του
Βασιλείου,  ο  οποίος  προσέφερε το ποσό των 960,00 € για έκταση 20 τ.μ {(επιτευχθέν ετήσιο
μίσθωμα: 960,00€ [(10,00€*20τ.μ+1.000,00€)-20%] .

Με απόφασή μας θα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της επιτροπής και να προχωρήσουμε στην
εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών.

Παρακαλούμε για την σχετική απόφαση
                                    
                                                    Η Οικονομική Επιτροπή  

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. Το Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/19.12.2001) και ειδικά τα άρθρα 2,13 όπως τροποποιήθηκε 
και  ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.47467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν
2.  Την  ΚΥΑ  ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017)
3.  Την  τροποποιητική  ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ 1970/Β/7-6-2017) 
4.  Την ΚΥΑ   ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β')       
5.  Τις υπ’αριθμ.1052758/1451/β0010/10.4.2012, Δ10Β1053970/1672εξ2013/29.3.2013 και 
Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού,παραλίας,όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, 
στους Ο.Τ.Α Α΄βαθμού.
6. Την ΚΥΑ  ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β'), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε  με την υπ'αριθμ. ΔΔΠ0006856/728Β'ΕΞ2015/08.05.2015(ΦΕΚ 
828/Β/12-5-2015) ΚΥΑ και τα οριζόμενα του άρθρου 56 του ν. 4384/23-4-2016 (ΦΕΚ 78 Α)
(ΔΔΠ/Β0007612/0630   ΕΞ2016)
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929(399Α΄)” Περί
Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων”
8.    Τις διατάξεις του Π.Δ 270/81
9.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 23/27-1-2000(18Α')

           10.   Τον Ν. 3463/2006 και τον Ν.3852/2010
           11.  Το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ

12. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 49 του Ν.1416/84 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με
την παρ.11 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95
13. Το υπ’αριθμ.3727/16-5-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
Αιγαίου-Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας
14.   Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004(Φ.Ε.Κ 527/24.4.2004 Τβ') κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.
15.  Τις  υπ’αριθμ.  646/2015,  3944/2015  και  1630/2016  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας (Τμήμα Ε΄)
16.  Το  υπ’αριθμ.οικ.22063/747/3.5.2017  έγγραφο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας,  Γεν.Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
17.  Τις διατάξεις του π.δ 100/2014 (167 Α΄) Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, όπως ισχύει.

            18.   Την υπ' αριθμ.104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία
                   ψηφίστηκε ο  Κανονισμός Χρήσης Παραλιών 
            19.   Το υπ’αριθμ.3817/12-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας

         Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας  
            20.   Το υπ’αριθμ.4165/20-5-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας

         Αιγαίου -Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας  
21.   Την υπ’αριθμ. 25/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
22.   Τις υπ’αριθμ. 160,174,177,199/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

            23.   Τις υπ’αριθμ. 131/2017 135/2017 και 160/2017 αποφάσεις  του Δημοτικού  
Συμβουλίου

            24.   Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει
            25.   Το υπ’αριθμ.352/2-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
                    Αιγαίου 
            26.   Το υπ’αριθμ.4717/14-6-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας
                    Αιγαίου
            27.    Τις υπ'αριθμ. 29/2019, 32/2019 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής
            28.    Την υπ'αριθμ. 61/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
            29.    Το υπ’αριθμ. 23360/18-3-2019 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄
            30.    Την υπ’άριθμ. 1029/15-3-2019  Διακήρυξη του Δημάρχου
            31.    Την υπ’άριθμ. 1030/15-3-2019  Περίληψη Διακήρυξης  Δημοπρασίας

32.    Τα πρακτικά της Δημοπρασίας της 28ης Μαρτίου 2019
33.    Το ΠΔ 142/2017 

                     

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
                                                    
Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα των πρακτικών της Επιτροπής της φανερής πλειοδοτικής
και προφορικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 28η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη για την
εκμίσθωση τμημάτων των παρακάτω παραλιών του Δήμου Κέας για το 2019, σύμφωνα με τα οποία
κατοχυρώνεται η χρήση τμημάτων αιγιαλού, ως εξής :
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1) Για τμήμα παραλίας στη θέση Οτζιάς 3 για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής : Δεν
προσήλθε κανείς και για το λόγο τούτο η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη.

2)  Για τμήμα παραλίας  στη θέση Ποίσσες 4  για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής :
Θεοδοσόπουλος  Αλέξανδρος  του  Ανδρέα,  δια  του  νόμιμου  πληρεξουσίου  του  Θεοδοσόπουλου
Ανδρέα  του  Παναγιώτη,  κάτοικος  Γαλατσίου  Αττικής,  με  εγγυητή  τον  Πουλάι  Παντελή  του
Βασιλείου,  ο  οποίος  προσέφερε  το  ποσό  των  960,00€  για  έκταση  20  τ.μ  {(επιτευχθέν  ετήσιο
μίσθωμα : 960,00€ [(10,00€*20τ.μ+1.000,00€)-20%].

Τα τμήματα των παραλιών που δημοπρατούνται για χρήση ανάπτυξης σετ ομπρελών - ξαπλωστρών
καθώς  και  για  χρήση  θαλάσσιων  μέσων αναψυχής  διατίθενται  αποκλειστικά  και  μόνο  για  την
χρήση αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/2001  την ΚΥΑ ΔΔΠ/Β/7378/045/4ΒΕΞ 11-5-
2017  (ΦΕΚ  1636/Β/12-5-2017),  την  τροποποιητική  ΚΥΑ  ΔΔΠ0008470/0514/Β/ΕΞ2017(ΦΕΚ
1970/Β/7-6-2017).     
Αντίγραφο του Πρακτικού κατακύρωσης της Δημοπρασίας για την κάθε θέση, αποστέλλεται στον
Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄, προς προσυπογραφή από αυτόν μαζί με
αντίγραφα του μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης
για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου.

Η χρονική διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019. Για
τους υπόλοιπους όρους ισχύει η υπ' αριθμ. 32/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής. 

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή των συμφωνητικών εκμίσθωσης.   
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 35/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής [αφορά την κάλυψη εξόδων μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου, για τη συμμετοχή του
στη διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ Salon Mondial du Tourisme” στο Παρίσι (14-17/3/2019)].

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερή-
σιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής ποσού  1.200,00€, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.  Μπουγάδη
Γεωργίας, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης
της  κ. Άννας Ασπιώτη, ιδιώτη επαγγελματία που δραστηριοποιείται στο νησί  για τη συμμετοχή της
στη  διεθνή  έκθεση  Τουρισμού  “Salon  Mondial  du  Tourisme  Paris  2019,  η  οποία
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από 14/3/2019 έως και 17/3/2019.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.  107/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος στις δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των  1.153,65€, το ποσό δε των  46,35 € 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. 12/2019 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
    προπληρωμής ύψους 1.200,00 € στο όνομα  της υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 2/29-3-2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  107/2019  χρηματικό
ένταλμα προπληρωμής, ύψους 1.200,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλ-
λήλου του Δήμου κ. Μπουγάδη Γεωργίας, με συνολικό ύψος δαπάνης 1.153,65
€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του υπόλοιπου ποσού 46,35 € με το υπ΄
αριθμ. ΓΡΥ 2/29-3-2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και απαλλάσσει τον
υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 36/2019
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

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

Με την υπ’ αριθμ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 3.000,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ.Μαριάννας
Μωραΐτη,  προκειμένου να καλυφθεί  η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη μηχανή
προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 209/19.03.2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος στις 19 Μαρτίου 2019.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 €.

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.  31/2019  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους  3.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μαριάννας Μωραΐτη
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  1/2019 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  209/19.03.2019  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους 3.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.Μαριάννας
Μωραΐτη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 37/2019
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση βατότητας και
απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Θέτω υπόψη σας τη μελέτη “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής
οδοποιίας” και  τους  όρους  της διακήρυξης  με  την  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 και 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού, για την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου “Βελτίωση
βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την από Αύγουστο 2018 μελέτη όπως μας
διαβιβάστηκε με το με αριθ.πρωτ.  112856/2755/18/01.03.2019  έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης Μικρών Δήμων, 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.  54/2019 απόφασή  του  έχει  κάνει  αποδοχή  της
προαναφερόμενης  μελέτης  που  αφορά  στην  υλοποίηση  του  έργου“Βελτίωση  βατότητας  και
απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”.

Προτείνουμε  την  έγκριση  της  μελέτης  και  των  όρων  της διακήρυξης   με  την  διαδικασία  του
συνοπτικού διαγωνισμού  «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 και 117 του ν. 4412/2016 για την
επιλογή  αναδόχου  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου  “Βελτίωση  βατότητας  και
απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27
“Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Επίσης προτείνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 €, σε βάρος του Κ.Α.  30.7333.0005
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. Έτους 2019.

Η  Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  θα  είναι  το  Τμήμα
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.  Η
δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. 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.
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Παραθέτουμε Σχέδιο της Διακήρυξης:
“

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

         
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κέα : ……–……–2019
Αριθ. πρωτ.: …………

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟ
-ΔΟΤΗΣΗ:i ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟ Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟ Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

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

 ii Ο Δή� μος Κέ�ας

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 τήν μέ συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδο�χου
για τήν κατασκέυή�  του έ�ργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας  6 06 0 .. 0 0 00 0 0 ,, 0 00 0 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  2 42 4 % ),

που θα διέξαχθέι� συ� μφωνα μέ: 
α) τις διατα� ξέις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο� ρους τής παρου� σας
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ΚΈΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέ�τουσα αρχή� : ΔΉΜΟΣ ΚΈΑΣ 
Οδο� ς : Πλατέι�α ΛαιKκή� ς Κυριαρχι�ας 
Ταχ.Κωδ. : 84 100
Τήλ. : 22813 62719
Telefax : 22810 84124
E-mail : dtek@1730.syzefxis.gov.gr
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Πλήροφορι�ές: : -
1.2 Έργοδο� τής ή�  Κυ� ριος του Έργου: Δή� μος Κέ�ας 
1.3 Φορέ�ας κατασκέυή� ς του έ�ργου: Διέυ� θυνσή Τέχνικω� ν Έργων Κυκλα� δων  (Δ.Τ.Έ.Κ.)
1.4 ΠροιKσταμέ�νή  Αρχή�  :  Το  Δήμοτικο�  Συμβου� λιο  του  Δή� μου  Κέ�ας  ή�  ή  οικέι�α  Οικονομική�

Έπιτροπή�  του Δή� μου , συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 72 παρ. 1έ. 3852/2010
1.5 Διέυθυ� νουσα ή�  Έπιβλέ�πουσα Ύπήρέσι�α : Τμή� μα Τέχνική� ς Ύποστή� ριξής Μικρω� ν Δή� μων
1.6 Αρμο� διο  Τέχνικο�  Συμβου� λιο  :  Τέχνικο�  Συμβου� λιο  Δήμοσι�ων  Έργων  τής  Πέριφέ�ρέιας

Νοτι�ου Αιγαι�ου
Έφο� σον  οι  ανωτέ�ρω  υπήρέσι�ές  μέταστέγασθου� ν  κατα�  τή  δια� ρκέια  τής  διαδικασι�ας  συ� ναψής  ή�
έκτέ�λέσής του έ�ργου, υποχρέου� νται να δήλω� σουν α� μέσα τα νέ�α τους στοιχέι�α στους προσφέ�ροντές ή�
στον ανα� δοχο.
Έφο� σον  οι  ανωτέ�ρω  υπήρέσι�ές  ή� /και  τα  αποφαινο� μένα  ο� ργανα  του  Φορέ�α  Κατασκέυή� ς
καταργήθου� ν,  συγχωνέυτου� ν  ή�  μέ  οποιονδή� ποτέ  τρο� πο  μέταβλήθου� ν  κατα�  τή  δια� ρκέια  τής
διαδικασι�ας   συ� ναψής  ή�  έκτέ�λέσής  του  έ�ργου,  υποχρέου� νται  να  δήλω� σουν  α� μέσα,   στους
προσφέ�ροντέςiii ή�  στον ανα� δοχο τα στοιχέι�α των υπήρέσιω� ν ή�  αποφαινο� μένων οργα� νων, τα οποι�α
κατα�  τον  νο� μο  αποτέλου� ν  καθολικο�  δια� δοχο  των  έν  λο�γω  οργα� νων  που  υπέισέ�ρχονται  στα
δικαιω� ματα και υποχρέω� σέις τους.

Ή δήμοπρασι�α θα διένέργήθέι� στήν Έρμου� πολή τής Συ� ρου στις   .......– .......–2019      ήμέ�ρα  
..............

και ω� ρα   10:00π.μ.   και απο�  τήν Διέυ� θυνσή Τέχνικω� ν Έργων Κυκλα� δων     iv  

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

 2.1. Τα έ�γγραφα τής συ� μβασής κατα�  τήν έ�ννοια τής πέριπτ. 14 τής παρ. 1 του α� ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρο� ντα ήλέκτρονικο�  διαγωνισμο� , έι�ναι τα ακο� λουθα :
α) ή παρου� σα διακή� ρυξή, ο� πως δήμοσιέυ� τήκέ στο ΚΉΜΔΉΣ
β) το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Ύπέυ� θυνής Δή� λωσής (Τ.Έ.Ύ.Δ) του α� ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΦΈΚ Β/3698/16-11-2016)
γ) το έ�ντυπο οικονομική� ς προσφορα� ς,
δ) ο προυK πολογισμο� ς δήμοπρα� τήσής, 
έ) το τιμολο�γιο δήμοπρα� τήσής, 
στ) ή έιδική�  συγγραφή�  υποχρέω� σέων,
ζ) ή τέχνική�  συγγραφή�  υποχρέω� σέων 
ή) το τέυ� χος τέχνική� ς πέριγραφή� ς,
θ) ή τέχνική�  μέλέ�τή,
ι) τυχο� ν συμπλήρωματικέ�ς πλήροφορι�ές και διέυκρινι�σέις που θα παρασχέθου� ν απο�  τήν αναθέ�τουσα
αρχή�   έπι� ο� λων των ανωτέ�ρω

2.2 Τα πλή� ρή έ�γγραφα τής συ� μβασής διατι�θένται σέ κα� θέ ένδιαφέρο� μένο απο�  τήν ιστοσέλι�δα τής
Πέριφέ�ρέιας Νοτι�ου Αιγαι�ου  στήν διέυ� θυνσή  http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις και τήν
ιστοσέλι�δα του Δή� μου http:// www.kea.gr. 
Το έ�ντυπο τής οικονομική� ς  προσφορα� ς σέ κα� θέ πέρι�πτωσή, θα διατι�θέται απο�  τα γραφέι�α τής
Διέυ� θυνσής Τέχνικω� ν Έργων Κυκλα� δων σέ πρωτο� τυπή μορφή�   v vi.
2.3 Έφο� σον έ�χουν ζήτήθέι�  έγκαι�ρως, ή� τοι  έ�ως τήν ......-......-2019vii  ή αναθέ�τουσα αρχή�  παρέ�χέι  σέ
ο� λους τους προσφέ�ροντές που συμμέτέ�χουν στή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής συμπλήρωματικέ�ς
πλήροφορι�ές σχέτικα�  μέ τα έ�γγραφα τής συ� μβασής, το αργο� τέρο στις ......-.......-2019viii
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Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι φα� κέλοι των προσφορω� ν υποβα� λλονται μέ�σα στήν προθέσμι�α του α� ρθρου 18 έι�τέ (α) μέ
κατα� θέσή�  τους  στήν  Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  έι�τέ  (β)  μέ  συστήμέ�νή  έπιστολή�  προς  τήν
αναθέ�τουσα  αρχή�  έι�τέ  (γ)  μέ  κατα� θέσή�  τους  στο  πρωτο� κολλο  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς.  Σέ
πέρι�πτωσή  ταχυδρομική� ς  αποστολή� ς  ή�  κατα� θέσής  στο  πρωτο� κολλο,  οι  φα� κέλοι  προσφορα� ς
γι�νονται  δέκτοι�  έφο� σον  έ�χουν  πρωτοκολλήθέι�  στο  πρωτο� κολλο  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς  που
διέξα� γέι  τον  διαγωνισμο� ,  το  αργο� τέρο μέ�χρι  τήν  ήμέρομήνι�α  και  ω� ρα  του  διαγωνισμου� ,  ο� πως
ορι�ζονται στο α� ρθρο 18 τής παρου� σας. Ή αναθέ�τουσα αρχή�  δέν φέ�ρέι έυθυ� νή για τυχο� ν έλλέι�ψέις
του  πέριέχομέ�νου  των  προσφορω� ν  που  αποστέ�λλονται  ταχυδρομικα�  ου� τέ  για  καθυστέρή� σέις
στήν α� φιξή�  τους. Δέν θα παραλήφθου� ν φα� κέλοι ή�  α� λλα έ�γγραφα απο�  οποιοδή� ποτέ ταχυδρομικο�
κατα� στήμα, ακο� μα κι αν ή αναθέ�τουσα αρχή�  έιδοποιήθέι� έγκαι�ρως.

3.2. Οι προσφορέ�ς υποβα� λλονται μέ�σα σέ σφραγισμέ�νο φα� κέλο (κυρι�ως φα� κέλος), στον οποι�ο πρέ�πέι
να αναγρα� φονται έυκρινω� ς τα ακο� λουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του ….........................
για το έργο : «Βελτίωση βατότητας και απορροών 

όμβριων υδάτων δημοτικής οδοποιίας»
με αναθέτουσα αρχή τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών .......– .......– 2019ix

Ο κυρι�ως φα� κέλος τής προσφορα� ς συνοδέυ� έται απο�  αι�τήσή υποβολή� ς προσφορα� ς  στο διαγωνισμο� , ή
οποι�α  αναγρα� φέι  το  διαγωνισμο�  τον  οποι�ο  αφορα� ,  τα  στοιχέι�α  ταυτο� τήτας  του  προσφέ�ροντος
(μέμονωμέ�νου ή�   έ�νωσής), δήλαδή�  έπωνυμι�α (ή�  ονοματέπω� νυμο φυσικου�  προσω� που), απαραι�τήτα
στοιχέι�α έπικοινωνι�ας (ταχυδρομική�  διέυ� θυνσή, αριθμο�  τήλέφω� νου, fax, e-mail). 

3.3. Μέ τήν προσφορα�  υποβα� λλονται τα ακο� λουθα:
α)  ξέχωριστο� ς  σφραγισμέ�νος  φα� κέλος,  μέ  τήν  έ�νδέιξή  «Δικαιολογήτικα�  Συμμέτοχή� ς»  κατα�  τα
οριζο� μένα στο α� ρθρο 24.2 και
β) ξέχωριστο� ς  σφραγισμένος φα� κέλος (κλέισμέ�νος μέ τρο� πο που δέ μπορέι�  να ανοιχθέι�  χωρι�ς να
καταστέι�  του� το  αντιλήπτο�  επί  ποινή  αποκλεισμού),  μέ  τήν  έ�νδέιξή  «Οικονομική�  Προσφορα� »,  ο
οποι�ος  πέριέ�χέι  τα  οικονομικα�  στοιχέι�α  τής  προσφορα� ς,  κατα�  τα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  24.3  τής
παρου� σας.
Οι δυ� ο ως α� νω ξέχωριστοι�  σφραγισμέ�νοι φα� κέλοι φέ�ρουν έπι�σής τις ένδέι�ξέις του κυρι�ως φακέ�λου
τής παρ. 2.

3.4.  Προσφορέ�ς  που  πέριέ�ρχονται  στήν  αναθέ�τουσα  αρχή�  μέ  οποιοδή� ποτέ  τρο� πο  πριν  απο�  τήν
ήμέρομήνι�α υποβολή� ς του α� ρθρου 18 τής παρου� σας, δέν αποσφραγι�ζονται, αλλα�  παραδι�δονται στήν
Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 4.1 τής παρου� σας.

3.5.  Για τυχο� ν προσφορέ�ς που υποβα� λλονται έκπρο� θέσμα,x ή Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  σήμέιω� νέι στο
πρακτικο�  τής τήν έκπρο� θέσμή υποβολή�  (ήμέρομήνι�α και ακριβή�  ω� ρα που πέριή� λθέ ή προσφορα�  στήν
κατοχή�  τής ή�  που παρέλή� φθή ή συστήμέ�νή έπιστολή�  απο�  τήν αναθέ�τουσα αρχή�  ή�  που κατατέ�θήκέ
στο πρωτο� κολλο τής αναθέ�τουσας αρχή� ς) και τις απορρι�πτέι ως μή κανονικέ�ς.
3.6.  Οι προσφορέ�ς  υπογρα� φονται και μονογρα� φονται ανα�  φυ� λλο απο�  τον οικονομικο�  φορέ�α ή� ,  σέ
πέρι�πτωσή νομικω� ν προσω� πων, απο�  το νο� μιμο έκπρο� σωπο αυτω� ν.
3.7. Ή έ�νωσή οικονομικω� ν φορέ�ων υποβα� λλέι κοινή�  προσφορα� , ή οποι�α υπογρα� φέται υποχρέωτικα� ,
έι�τέ  απο�  ο� λους  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  που  αποτέλου� ν  τήν  έ�νωσή,  έι�τέ  απο�  έκπρο� σωπο�  τους
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νομι�μως έξουσιοδοτήμέ�νο. Στήν προσφορα�  απαραιτή� τως πρέ�πέι να προσδιορι�ζέται ή έ�κτασή και το
έι�δος τής συμμέτοχή� ς του (συμπέριλαμβανομέ�νής τής κατανομή� ς αμοιβή� ς μέταξυ�  τους) κα� θέ μέ�λους
τής έ�νωσής, καθω� ς και ο έκπρο� σωπος/συντονιστή� ς αυτή� ς.

Άρθρο 4:  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών -  Κατακύρωση -  Σύναψη

σύμβασης- Ενστάσεις

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

α) Ή έ�ναρξή υποβολή� ς των προσφορω� ν που κατατι�θένται κατα�  τήν καταλήκτική�  ήμέρομήνι�α στήν
Έπιτροπή�  Διαγωνισμου� , σέ δήμο� σια συνέδρι�ασή, κήρυ� σσέται απο�  τον Προ� έδρο αυτή� ς, μισή�  ω� ρα πριν
απο�  τήν ω� ρα λή� ξής τής προθέσμι�ας του α� ρθρου 18 τής παρου� σας. Ή παραλαβή�  μπορέι� να συνέχισθέι�
και μέτα�  τήν ω� ρα λή� ξής, αν ή υποβολή� , που έ�χέι έμπρο� θέσμα αρχι�σέι, συνέχι�ζέται χωρι�ς διακοπή�  λο�γω
του  πλή� θους  των  προσέλθο� ντων  ένδιαφέρομέ�νων  οικονομικω� ν  φορέ�ων.  Ή  λή� ξή  τής  παραλαβή� ς
κήρυ� σσέται έπι�σής απο�  τον Προ� έδρο τής Έπιτροπή� ς Διαγωνισμου� , μέ προέιδοποι�ήσή ολι�γων λέπτω� ν
τής ω� ρας και μέτα�  τήν κή� ρυξή τής λή� ξής δέν γι�νέται δέκτή�  α� λλή προσφορα� .

Ο  Προ� έδρος  τής  Έπιτροπή� ς  Διαγωνισμου�  έπικοινωνέι�  έν  συνέχέι�α  αμέ�σως μέ  το πρωτο� κολλο τής
αναθέ�τουσας αρχή� ς  για να διαπιστω� σέι αν έ�χουν υποβλήθέι� προσφορέ�ς κατα�  τήν παρ. 1 του α� ρθρου
3 τής παρου� σας (σήμέιω� νέται ο� τι, το� σο στο πρωτο� κολλο, ο� σο και στον κυρι�ως φα� κέλο αναγρα� φέται
ή ω� ρα και ήμέ�ρα υποβολή� ς και ή σχέτική�  καταχω� ρήσή στο φα� κέλο μονογρα� φέται απο�  τον υπέυ� θυνο
υπα� λλήλο) και σέ καταφατική�  πέρι�πτωσή μέταβαι�νέι μέ�λος τής, κατ’ έντολή�  του Προέ�δρου τής και
παραλαμβα� νέι τις προσφορέ�ς για να τήρήθέι� ή υπο� λοιπή διαδικασι�α του διαγωνισμου� .

β)  Οι  προσφορέ�ς  που  παραλαμβα� νονται  καταχωρι�ζονται  κατα�  σέιρα�  κατα� θέσή� ς  τους  σέ  σχέτικο�
πρακτικο�  τής Έπιτροπή� ς Διαγωνισμου� , στο οποι�ο έιδικο� τέρα αναφέ�ρονται  ή σέιρα�  προσέ�λέυσής, ή
έπωνυμι�α του οικονομικου�  φορέ�α, ή τα� ξή και κατήγορι�α τουxi, και ο έξουσιοδοτήμέ�νος έκπρο� σωπος..xii

Όλοι οι  φα� κέλοι αριθμου� νται μέ τον αυ� ξοντα αριθμο�  κατα� θέσή� ς  τους,  ο� πως καταχωρι�σθήκαν στο
πρακτικο�  και μονογρα� φονται απο�  τον Προ� έδρο και τα μέ�λή τής Έπιτροπή� ς Διαγωνισμου� .

γ) Αμέ�σως μέτα�  τήν κατα�  τα ανωτέ�ρω ολοκλή� ρωσή τής παραλαβή� ς των προσφορω� ν και καταγραφή� ς
των  δικαιολογήτικω� ν  συμμέτοχή� ς  του  α� ρθρου  24.2,  ακολουθέι�  ή  αποσφρα� γισή  των  οικονομικω� ν
προσφορω� ν,  ή  μονογραφή�  τους απο�  τον Προ� έδρο και  τα μέ�λή  τής Έπιτροπή� ς  Διαγωνισμου�  και ή
ανακοι�νωσή  των  έπι�  μέ�ρους  στοιχέι�ων  τους,  τα  οποι�α  έπι�σής  καταχωρι�ζονται  στο  ι�διο  ως  α� νω
πρακτικο� . 

δ) Στή συνέ�χέιαxiii,  xiv ή Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  προβαι�νέι σέ έ�λέγχο τής ολο�γραφής και αριθμήτική� ς
αναγραφή� ς του ενιαίου ποσοστού έ�κπτωσής και τής ομαλή� ς μέταξυ�  τους σχέ�σής.

Για τήν έφαρμογή�  του έλέ�γχου ομαλο� τήτας χρήσιμοποιέι�ται απο�  τήν Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  ή μέ�σή
έ�κπτωσή προσφορα� ς (Έμ) συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στα α� ρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

Όλές οι  οικονομικέ�ς  προσφορέ�ς  καταχωρι�ζονται,  μέτα�  τις τυχο� ν  αναγκαι�ές διορθω� σέις,  σέ πι�νακα
κατα�  τή σέιρα�  μέιοδοσι�ας (αρχι�ζοντας απο�  τή μικρο� τέρή προσφορα� ), ο οποι�ος υπογρα� φέται απο�  τα
μέ�λή τής Έπιτροπή� ς Διαγωνισμου�  και αποτέλέι� μέ�ρος του πρακτικου�  τής.

έ) Στή συνέ�χέια, ή Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  έλέ�γχέι τα δικαιολογήτικα�  συμμέτοχή� ς του α� ρθρου 24.2 τής
παρου� σας τήν ι�δια ήμέ�ρα κατα�  τή σέιρα�  τής μέιοδοσι�ας, αρχι�ζοντας απο�  τον πρω� το μέιοδο� τή. Αν ή
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ολοκλή� ρωσή του έλέ�γχου αυτου�  δέν έι�ναι  δυνατή�  τήν ι�δια μέ�ρα,  λο�γω του μέγα� λου αριθμου�  των
προσφορω� ν  και  του  έλέ�γχου  των  έγγυήτικω� ν  έπιστολω� ν,  έλέ�γχονται  τουλα� χιστον  οι  δέ�κα  (10)
πρω� τές  κατα�  σέιρα�  μέιοδοσι�ας  προσφορέ�ς.  Στήν  πέρι�πτωσή  αυτή�  ή  διαδικασι�α  συνέχι�ζέται  τις
έπο� μένές έργα� σιμές ήμέ�ρές, έκτο� ς αν υφι�σταται σπουδαι�ος λο�γος για τήν αναβολή�  τής σέ ήμέ�ρα και
ω� ρα που κοινοποιέι�ται έγγρα� φως στους προσφέ�ροντές, ανακοινω� νέται μέ τοιχοκο� λλήσή στον πι�νακα
ανακοινω� σέων  τής  υπήρέσι�ας  και  αναρτα� ται  στήν  ιστοσέλι�δα  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς,  έφο� σον
διαθέ�τέι.  Ο  έ�λέγχος  των  δικαιολογήτικω� ν  συμμέτοχή� ς  συνι�σταται  στον  έ�λέγχο  τής  ορθή� ς
συμπλή� ρωσής και υποβολή� ς τους.

στ) Ή Έπιτροπή�  Διαγωνισμου� , πριν τήν ολοκλή� ρωσή τής συ� νταξής και έ�κδοσής του πρακτικου�  τής,
έπικοινωνέι�  μέ  τους  έκδο� τές  που  αναγρα� φονται  στις  υποβλήθέι�σές  έγγυήτικέ�ς  έπιστολέ�ς,
προκέιμέ�νου  να  διαπιστω� σέι  τήν  έγκυρο� τήτα�  τους.  Αν  διαπιστωθέι�  πλαστο� τήτα  έγγυήτική� ς
έπιστολή� ς,  ο υποψή� φιος αποκλέι�έται απο�  τον διαγωνισμο� ,  υποβα� λλέται μήνυτή� ρια αναφορα�  στον
αρμο� διο  έισαγγέλέ�α  και  κινέι�ται  διαδικασι�α  πέιθαρχική� ς  δι�ωξής,  συ� μφωνα  μέ  τις  διατα� ξέις  των
α� ρθρων 82 και έπο� μένα του ν. 3669/2008. 

ζ)  Ή  πέριγραφο� μένή  διαδικασι�α  καταχωρέι�ται  στο  πρακτικο�  τής  Έπιτροπή� ς  Διαγωνισμου�  ή�  σέ
παρα� ρτήμα�  του που υπογρα� φέται απο�  τον Προ� έδρο και τα μέ�λή τής. 
Ή  Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  ολοκλήρω� νέι  τή  συ� νταξή  και  έ�κδοσή  του  σχέτικου�  πρακτικου�  μέ  το
αποτέ�λέσμα τής διαδικασι�ας, μέ το οποι�ο έισήγέι�ται τήν ανα� θέσή τής συ� μβασής στον μέιοδο� τή (ή�  τή
μαται�ωσή), και το υποβα� λλέι στήν αναθέ�τουσα αρχή�  ή οποι�α το έγκρι�νέιxv. 
Ή αναθέ�τουσα αρχή�  κοινοποιέι�  τήν απο� φασή σέ ο� λους τους προσφέ�ροντές μέ κα� θέ προ� σφορο μέ�σο
έπι� αποδέι�ξέι. Κατα�  τής απο� φασής αυτή� ς χωρέι� έ�νστασή κατα�  τα οριζο� μένα στήν παρα� γραφο 4.3 τής
παρου� σής.

ή)  Έπισήμαι�νέται  ο� τι  σέ  πέρι�πτωσή που οι  προσφορέ�ς  έ�χουν τήν ι�δια ακριβω� ς  τιμή�  (ισο� τιμές),  ή
αναθέ�τουσα αρχή�  έπιλέ�γέι τον (προσωρινο� ) ανα� δοχο μέ κλή� ρωσή μέταξυ�  των οικονομικω� ν φορέ�ων
που  υπέ�βαλαν ισο� τιμές  προσφορέ�ς.  Ή  κλή� ρωσή  γι�νέται  ένω� πιον  τής  Έπιτροπή� ς  Διαγωνισμου�  και
παρουσι�α των οικονομικω� ν φορέ�ων που υπέ�βαλαν τις ισο� τιμές προσφορέ�ς.

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

α)  Μέτα�  τήν  αξιολο�γήσή  των  προσφορω� ν,  ή  αναθέ�τουσα  αρχή�  έιδοποιέι�  έγγρα� φως  τον

προσφέ�ροντα,  στον  οποι�ο  προ� κέιται  να  γι�νέι  ή  κατακυ� ρωσή  («προσωρινο�  ανα� δοχο»),  να

υποβα� λέι έντο� ς προθέσμι�ας, δέκαπέ�ντέ (15) ήμέρω� ν,xvi  τα δικαιολογήτικα�  που καθορι�ζονται

στο α� ρθρο 23.2-23.10 τής παρου� σας. Ή αναθέ�τουσα αρχή�  μπορέι�  να παρατέι�νέι τήν ως α� νω

προθέσμι�α, έφο� σον αιτιολογέι�ται αυτο�  έπαρκω� ς και κατ’ ανω� τατο ο� ριο για δέκαπέ�ντέ (15)

έπιπλέ�ον  ήμέ�ρές.  Τα  δικαιολογήτικα�  προσκομι�ζονται  στο  πρωτο� κολλο  τής  αναθέ�τουσας

αρχή� ς σέ σφραγισμέ�νο φα� κέλο, ο οποι�ος παραδι�δέται στήν Έπιτροπή�  Διαγωνισμου� . 

Αν  δέν προσκομισθου� ν  τα παραπα� νω δικαιολογήτικα�  ή�  υπα� ρχουν έλλέι�ψέις  σέ αυτα�  που

υποβλή� θήκαν, παρέ�χέται προθέσμι�α στον προσωρινο�  ανα� δοχο να τα προσκομι�σέι ή�  να τα

συμπλήρω� σέι έντο� ς πέ�ντέ ήμέρω� ν απο�  τήν κοινοποι�ήσή σχέτική� ς έ�γγραφής έιδοποι�ήσής σέ
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αυτο� ν.  Ή  αναθέ�τουσα  αρχή�  μπορέι�  να  παρατέι�νέι  τήν  ως  α� νω  προθέσμι�α,  έφο� σον

αιτιολογέι�ται αυτο�  έπαρκω� ς και κατ’ ανω� τατο ο� ριο για δέκαπέ�ντέ (15) έπιπλέ�ον ήμέ�ρές.

1. Αν κατα�  τον έ�λέγχο των παραπα� νω δικαιολογήτικω� ν διαπιστωθέι� ο� τι τα στοιχέι�α που

δήλω� θήκαν  μέ  το  Τυποποιήμέ�νο  Έντυπο  Ύπέυ� θυνής  Δή� λωσής  (Τ.Έ.Ύ.Δ),   έι�ναι  ψέυδή�  ή�

ανακριβή� , ή�  

2. αν  δέν  υποβλήθου� ν  στο  προκαθορισμέ�νο  χρονικο�  δια� στήμα  τα  απαιτου� μένα

πρωτο� τυπα ή�  αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιολογήτικω� ν, ή�  

3. αν  απο�  τα  δικαιολογήτικα�  που  προσκομι�σθήκαν  νομι�μως  και  έμπροθέ�σμως,  δέν

αποδέικνυ� ονται οι ο� ροι και οι προυK ποθέ�σέις συμμέτοχή� ς συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 21, 22 και 23

τής παρου� σας, xvii

ο προσωρινο� ς ανα� δοχος κήρυ� σσέται έ�κπτωτος, καταπι�πτέι υπέ�ρ τής αναθέ�τουσας αρχή� ς ή

έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς  του και ή κατακυ� ρωσή γι�νέται στον προσφέ�ροντα που υπέ�βαλέ τήν

αμέ�σως  έπο� μένή  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομική�  α� ποψή  προσφορα�  τήρουμέ�νής  τής

ανωτέ�ρω διαδικασι�ας. 

Σέ πέρι�πτωσή έ�γκαιρής και προσή� κουσας ένήμέ�ρωσής τής αναθέ�τουσας αρχή� ς για μέταβολέ�ς

στις  προυK ποθέ�σέις  τις  οποι�ές  ο  προσωρινο� ς  ανα� δοχος  έι�χέ  δήλω� σέι  μέ  το  Τυποποιήμέ�νο

Έντυπο Ύπέυ� θυνής Δή� λωσής (Τ.Έ.Ύ.Δ), ο� τι πλήροι�, οι οποι�ές έπή� λθαν ή�  για τις οποι�ές έ�λαβέ

γνω� σή  ο  προσωρινο� ς  ανα� δοχος  μέτα�  τήν  δή� λωσή  και  μέ�χρι  τήν  ήμέ�ρα  τής  έ�γγραφής

έιδοποι�ήσής για τήν προσκο� μισή των δικαιολογήτικω� ν κατακυ� ρωσής (οψιγένέι�ς μέταβολέ�ς),

δέν  καταπι�πτέι  υπέ�ρ  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς  ή  έγγυ� ήσή  συμμέτοχή� ς  του,  που  έι�χέ

προσκομισθέι�, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 15 τής παρου� σας.

Αν κανέ�νας απο�  τους προσφέ�ροντές δέν υπέ�βαλέ αλήθή�  ή�  ακριβή�  δή� λωσή, ή�  αν κανέ�νας απο�

τους προσφέ�ροντές δέν προσκομι�ζέι έ�να ή�  πέρισσο� τέρα απο�  τα απαιτου� μένα δικαιολογήτικα� ,

ή�  αν  κανέ�νας  απο�  τους  προσφέ�ροντές  δέν  αποδέι�ξέι  ο� τι  πλήροι�  τα  κριτή� ρια  ποιοτική� ς

έπιλογή� ς του α� ρθρου 22, ή διαδικασι�α ανα� θέσής ματαιω� νέται.

Ή  διαδικασι�α  έλέ�γχου  των  παραπα� νω  δικαιολογήτικω� ν  ολοκλήρω� νέται  μέ  τή  συ� νταξή

πρακτικου�  απο�  τήν  Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�  και  τή  διαβι�βασή  του  φακέ�λου  στήν  Οικονομική�

Έπιτροπή�  του Δή� μου Κέ�ας (αποφαινο� μένο ο� ργανο αναθέ�τουσας αρχή� ς) για τή λή� ψή απο� φασής, έι�τέ
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για  τήν  κατακυ� ρωσή  τής  συ� μβασής,  έι�τέ  για  τήν  κή� ρυξή  του  προσωρινου�  αναδο�χου  ως

έκπτω� του, έι�τέ για τή μαται�ωσή τής διαδικασι�ας.

β)  Ή  Αναθέ�τουσα  Αρχή�  έι�τέ  κατακυρω� νέι,  έι�τέ  ματαιω� νέι τή  συ� μβασή,  συ� μφωνα  μέ  τις

διατα� ξέις των α� ρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Ή αναθέ�τουσα αρχή�  κοινοποιέι� αμέ�σως τήν απο� φασή κατακυ� ρωσής, μαζι� μέ αντι�γραφο ο� λων

των  πρακτικω� ν  τής  διαδικασι�ας  έλέ�γχου  και  αξιολο�γήσής  των  προσφορω� ν,  σέ  κα� θέ

προσφέ�ροντα  έκτο� ς  απο�  τον  προσωρινο�  ανα� δοχο  μέ  κα� θέ  προ� σφορο  τρο� πο,  ο� πως  μέ

τήλέομοιοτυπι�α,  ήλέκτρονικο�  ταχυδρομέι�ο,  έπι�  αποδέι�ξέι. Όσοι  υπέ�βαλαν  παραδέκτέ�ς

προσφορέ�ς λαμβα� νουν γνω� σή των δικαιολογήτικω� ν του προσωρινου�  αναδο�χου στο γραφέι�ο

τής  Έπιτροπή� ς  Διαγωνισμου�  στή  Διέυ� θυνσή  Τέχνικω� ν  Έργων  Κυκλα� δων  έντο� ς  πέ�ντέ  (5)

έργα� σιμων ήμέρω� ν απο�  τήν ήμέ�ρα που κοινοποιή� θήκέ σέ αυτου� ς έπι�  αποδέι�ξέι ή απο� φασή

κατακυ� ρωσής. xviii

Μέτα�  τήν  α� πρακτή  πα� ροδο  των  προθέσμιω� ν,  το� σο  τής  α� σκήσής  των  προβλέπο� μένων

βοήθήμα� των και μέ�σων στο στα� διο τής προδικαστική� ς και δικαστική� ς προστασι�ας, ο� σο και

των  αποφα� σέων   αναστολω� ν  έπι�  αυτω� ν,  o προσωρινο� ς  ανα� δοχος  υποβα� λέι, έφο� σον

απαιτέι�ται, έπικαιροποιήμέ�να τα δικαιολογήτικα�  του α� ρθρου 23.3-23.10 τής παρου� σας μέτα�

απο�  σχέτική�  προ� σκλήσή τής αναθέ�τουσας αρχή� ς1. Τα στοιχέι�α έλέ�γχονται απο�  τήν Έπιτροπή�

Διαγωνισμου�  και, έφο� σον διαπιστωθέι�  ο� τι, δέν έ�χουν έκλέι�ψέι οι προυK ποθέ�σέις συμμέτοχή� ς

του α� ρθρου 21, τα κριτή� ρια ποιοτική� ς έπιλογή� ς του α� ρθρου 22 και ο� τι δέν συντρέ�χουν λο�γοι

αποκλέισμου� , κοινοποιέι�ται ή απο� φασή κατακυ� ρωσής στον προσωρινο�  ανα� δοχο και καλέι�ται

να προσέ�λθέι σέ ορισμέ�νο το� πο και χρο� νο για τήν υπογραφή�  του συμφωνήτικου� , έντο� ς έι�κοσι

(20) ήμέρω� ν απο�  τήν κοινοποι�ήσή σχέτική� ς έ�γγραφής έιδική� ς προ� σκλήσής, προσκομι�ζοντας,

και τήν απαιτου� μένή έγγυήτική�  έπιστολή�  καλή� ς έκτέ�λέσής.          

Έα� ν ο ανα� δοχος δέν προσέ�λθέι να υπογρα� ψέι το συμφωνήτικο� , μέ�σα στήν προθέσμι�α που ορι�ζέται
στήν έιδική�  προ� κλήσή, κήρυ� σσέται έ�κπτωτος, καταπι�πτέι υπέ�ρ τής αναθέ�τουσας αρχή� ς ή έγγυ� ήσή
συμμέτοχή� ς  του και ή κατακυ� ρωσή γι�νέται στον προσφέ�ροντα που υπέ�βαλέ τήν αμέ�σως έπο� μένή
πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομική�  α� ποψή  προσφορα� .  Αν  κανέ�νας  απο�  τους  προσφέ�ροντές  δέν

1 Έπισήμαι�νέται ο� τι τα δικαιολογήτικα�  του α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβα� λλονται έπικαιροποιήμέ�να απο�  τον
προσωρινο�  ανα� δοχο, έ�πέιτα απο�  σχέτική�  προ� σκλήσή τής αναθέ�τουσας αρχή� ς,  μόνο στήν πέρι�πτωσή του προσυμβατικου�
έλέ�γχου ή�  τής α� σκήσής προδικαστική� ς προσφυγή� ς και ένδι�κων μέ�σων κατα�  τής απο� φασής κατακυ� ρωσής (πρβ. α� ρθρο 105
παρ. 3 πέρ. γ' του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκέ απο�  τήν πέρ. 26 του α� ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).
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προσέ�λθέι για τήν υπογραφή�  του συμφωνήτικου� , ή διαδικασι�α ανα� θέσής ματαιω� νέται, συ� μφωνα μέ
τήν πέρι�πτωσή  β τής παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις

Σέ πέρι�πτωσή έ�νστασής κατα�  πρα� ξής τής αναθέ�τουσας αρχή� ς,  ή προθέσμι�α α� σκήσή� ς  τής έι�ναι
πέ�ντέ  (5)  ήμέ�ρές  απο�  τήν  κοινοποι�ήσή  τής  προσβαλλο� μένής  πρα� ξής  στον  ένδιαφέρο� μένο
οικονομικο�  φορέ�α. Για τήν α� σκήσή έ�νστασής κατα�  τής διακή� ρυξής, ή έ�νστασή υποβα� λλέται μέ�χρι
πέ�ντέ (5) ήμέ�ρές πριν απο�  τήν καταλήκτική�  ήμέρομήνι�α υποβολή� ς προσφορω� ν του α� ρθρου 18
τής παρου� σας.
Ή έ�νστασή υποβα� λλέται ένω� πιον τής αναθέ�τουσας αρχή� ς, ή οποι�α αποφασι�ζέι, υ� στέρα απο�  γνω� μή τής
Έπιτροπή� ς Διαγωνισμου�  για τις ένστα� σέις του πρω� του έδαφι�ου και υ� στέρα απο�  γνω� μή του Τέχνικου�
Συμβουλι�ου για τις ένστα� σέις του δέυ� τέρου έδαφι�ου, έντο� ς προθέσμι�ας δέ�κα (10) ήμέρω� ν, μέτα�  τήν
α� πρακτή πα� ροδο τής οποι�ας τέκμαι�ρέται ή απο� ρριψή τής έ�νστασής. Για το παραδέκτο�  τής α� σκήσής
έ�νστασής, απαιτέι�ται,  μέ τήν κατα� θέσή τής έ�νστασής, ή καταβολή�  παραβο� λου υπέ�ρ του Δήμοσι�ου,
συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρα� βολο αυτο�  αποτέλέι� δήμο� σιο έ�σοδο. Το παρα� βο-
λο έπιστρέ�φέται μέ πρα� ξή τής αναθέ�τουσας αρχή� ς, αν ή έ�νστασή γι�νέι δέκτή�  απο�  το αποφασι�ζον διοι-
κήτικο�  ο� ργανο.

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

Σχέτικα�  μέ τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής, ισχυ� ουν τα προβλέπο� μένα στήν παρ. 5 α� ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  έ�γγραφα  τής  συ� μβασής   μέ  βα� σή  τα  οποι�α  θα  έκτέλέσθέι�  το  έ�ργο  έι�ναι  τα  αναφέρο� μένα
παρακα� τω.  Σέ  πέρι�πτωσή  ασυμφωνι�ας  των  πέριέχομέ�νων  σέ  αυτα�  ο� ρων,  ή  σέιρα�  ισχυ� ος
καθορι�ζέται  ως κατωτέ�ρω. 

1. Το συμφωνήτικο� .
2. Ή παρου� σα Διακή� ρυξή.
3. Ή Οικονομική�  Προσφορα� .
4. Το Τιμολο� γιο Δήμοπρα� τήσής 
5. Ή Έιδική�  Συγγραφή�  Ύποχρέω� σέων (Έ.Σ.Ύ.).
6. Ή Τέχνική�  Συγγραφή�  Ύποχρέω� σέων (Τ.Σ.Ύ) μέ τις Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς και τα 

Παραρτή� ματα τους, 
7. Ή Τέχνική�  Πέριγραφή�  (Τ.Π.). 
8. Ο ΠρουK πολογισμο� ς Δήμοπρα� τήσής.
9. Οι έγκέκριμέ�νές μέλέ�τές του έ�ργου. 
10.  Το έγκέκριμέ�νο Χρονοδια� γραμμα κατασκέυή� ς του έ�ργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  έ�γγραφα  τής  συ� μβασής  συντα� σσονται  υποχρέωτικα�  στήν  έλλήνική�  γλω� σσα  και
προαιρέτικα�  και σέ α� λλές γλω� σσές, συνολικα�  ή�  μέρικα� . Σέ πέρι�πτωσή ασυμφωνι�ας μέταξυ�  των
τμήμα� των  των  έγγρα� φων  τής  συ� μβασής  που  έ�χουν  συνταχθέι�  σέ  πέρισσο� τέρές  γλω� σσές,
έπικρατέι� ή έλλήνική�  έ�κδοσή. Τυχο� ν ένστα� σέις υποβα� λλονται στήν έλλήνική�  γλω� σσα. 

6.2. Οι προσφορέ�ς και τα πέριλαμβανο� μένα σέ αυτέ�ς στοιχέι�α, καθω� ς και τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα
συντα� σσονται  στήν έλλήνική�  γλω� σσα ή�  συνοδέυ� ονται  απο�  έπι�σήμή μέτα� φρασή�  τους  στήν
έλλήνική�  γλω� σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα�  δήμο� σια έ�γγραφα και δικαιολογήτικα�  έφαρμο� ζέται ή Συνθή� κή τής Χα� γής τής
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5.10.1961, που κυρω� θήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188). Έιδικα�  τα αλλοδαπα�  ιδιωτικα�  έ�γγραφα
μπορου� ν να συνοδέυ� ονται απο�  μέτα� φρασή�  τους στήν έλλήνική�  γλω� σσα έπικυρωμέ�νή έι�τέ απο�
προ� σωπο αρμο� διο κατα�  τις διατα� ξέις τής έθνική� ς νομοθέσι�ας έι�τέ απο�  προ� σωπο κατα�  νο� μο
αρμο� διο  τής  χω� ρας  στήν  οποι�α  έ�χέι  συνταχθέι�  έ�γγραφοxix. Έπι�σής,  γι�νονται  υποχρέωτικα�
αποδέκτα�  έυκρινή�  φωτοαντι�γραφα έγγρα� φων που έ�χουν έκδοθέι�  απο�  αλλοδαπέ�ς αρχέ�ς και
έ�χουν  έπικυρωθέι�  απο�  δικήγο� ρο,  συ� μφωνα  μέ  τα  προβλέπο� μένα  στήν  παρ.  2  πέρ.  β  του
α� ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω� δικας Διοικήτική� ς Διαδικασι�ας”, αντικαταστα� θήκέ ως α� νω μέ
το α� ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ένήμέρωτικα�  και  τέχνικα�  φυλλα� δια  και  α� λλα  έ�ντυπα-έταιρικα�  ή�  μή  –  μέ  έιδικο�  τέχνικο�
πέριέχο� μένο  μπορου� ν  να  υποβα� λλονται  σέ  α� λλή  γλω� σσα,  χωρι�ς  να  συνοδέυ� ονται  απο�
μέτα� φρασή στήν έλλήνική�

6.5. Ή   έπικοινωνι�α  μέ  τήν  αναθέ�τουσα αρχή� ,  καθω� ς  και  μέταξυ�  αυτή� ς  και  του  αναδο�χου,  θα
γι�νονται υποχρέωτικα�  στήν έλλήνική�  γλω� σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για τή δήμοπρα� τήσή του έ�ργου, τήν έκτέ�λέσή τής συ� μβασής και τήν κατασκέυή�  του,

έφαρμο� ζονται οι διατα� ξέις των παρακα� τω νομοθέτήμα� των, ο� πως ισχυ� ουν:

- 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» xx

-  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»,xxi

-  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»,
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- 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 )xxii

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

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

ταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”  (Α'  30),  ο� πως

τροποποιή� θήκέ μέ το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυ� ρωσή των στοιχέι�ων του

αναδο�χου μέ τα στοιχέι�α του  Έ.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έρ-

γων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου

τομέα»,  ή  κοινή�  απο� φασή  των  Ύπουργω� ν  Ανα� πτυξής  και  Έπικρατέι�ας  υπ’  αριθμ.

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχέτικα�  μέ τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων

του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, xxiii, καθω� ς και ή απο� φασή

του Ύφυπουργου�  Οικονομι�ας και Οικονομικω� ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005

(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διατα� ξέις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ� ρωσή Κω� δικα Φο� ρου Προστιθέ�μένής

Αξι�ας».

7.4 Οι σέ έκτέ�λέσή των ανωτέ�ρω διατα� ξέων έκδοθέι�σές κανονιστικέ�ς πρα� ξέιςxxiv, κα-

θω� ς και λοιπέ�ς διατα� ξέις που αναφέ�ρονται ρήτα�  ή�  απορρέ�ουν απο�  τα οριζο� μένα στα

συμβατικα�  τέυ� χή τής παρου� σας καθω� ς και το συ� νολο των διατα� ξέων του ασφαλιστι-

κου� ,  έργατικου� ,  πέριβαλλοντικου�  και  φορολογικου�  δικαι�ου και  γένικο� τέρα  κα� θέ

δια� ταξή (Νο� μος,  Π.Δ.,  Ύ.Α.)  και  έρμήνέυτική�  έγκυ� κλιος  που διέ�πέι  τήν ανα� θέσή και

έκτέ�λέσή του έ�ργου τής παρου� σας συ� μβασής, έ�στω και αν δέν αναφέ�ρονται ρήτα� . 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των

όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπο-

ρούν  να  προστίθενται  και  να περιλαμβάνονται,  μόνο  εφόσον  είναι  απόλυτα

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το έ�ργο χρήματοδοτέι�ται απο�  ι�διους πο� ρους του Δή� μου Κέ�ας ,  και συγκέκριμέ�να απο�  Κ.Α.
30.7333.0005, μέ τι�τλο «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων δημοτικής
οδοποιϊας» μέ το ποσο�  των 74.400,00 Έυρω�  (συμπέριλαμβανομέ�νου του ΦΠΑ) για το έ�τος
2019.

Το έ�ργο υπο� κέιται στις κρατή� σέιςxxv που προβλέ�πονται για τα έ�ργα αυτα� , πέριλαμβανομέ�νής τής
κρα� τήσής υ� ψους 0,06 % υπέ�ρ των λέιτουργικω� ν αναγκω� ν τής Ένιαι�ας Ανέξα� ρτήτής Αρχή� ς
Δήμοσι�ων Συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τής κρα� τήσής υ� ψους
0,06  %  υπέ�ρ  των  λέιτουργικω� ν  αναγκω� ν  τής  Αρχή� ς  Έξέ�τασής  Προδικαστικω� ν
Προσφυγω� ν,  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.  4412/2016,  καθω� ς  και  τής
κρα� τήσής 6%0, συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις του α� ρθρου 53 παρ. 7 πέρ. θ' του ν. 4412/2016
και  τής  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017  απο� φασής  του  Ύπουργου�
Ύποδομω� ν και Μέταφορω� ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γένικα�  έ�ξοδα, ο� φέλος κ.λ.π.  του Αναδο� χου και οι έπιβαρυ� νσέις απο�  φο� ρους,  δασμου� ς
κ.λ.π.  καθορι�ζονται  στο  αντι�στοιχο  α� ρθρο  τής  Έ.Σ.Ύ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυ� νέι  τον  Κυ� ριο  του
Έργου.

8.3. Οι πλήρωμέ�ς θα γι�νονται συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι�στοιχο
α� ρθρο τής Έ.Σ.Ύ. Ή πλήρωμή�  του έργολαβικου�  τιμή� ματος θα γι�νέται σέ EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 
Ή  αναθέ�τουσα  αρχή�  μπορέι�,  κατα�  τή  διαδικασι�α  αξιολο�γήσής  των  προσφορω� ν,  να  καλέ�σέι  τους
οικονομικου� ς φορέι�ς, να συμπλήρω� σουν ή�  να διέυκρινι�σουν τα έ�γγραφα ή�  δικαιολογήτικα�  που έ�χουν
υποβα� λέι, συμπέριλαμβανομέ�νής και τής οικονομική� ς τους προσφορα� ς, μέ�σα σέ έυ� λογή προθέσμι�α, ή
οποι�α  δέν  μπορέι�  να  έι�ναι  μικρο� τέρή απο�  έπτα�  (7)  ήμέ�ρές  απο�  τήν ήμέρομήνι�α  κοινοποι�ήσής σέ
αυτου� ς τής σχέτική� ς προ� σκλήσής,  συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στις διατα� ξέις των α� ρθρων
102 και 103  του ν. 4412/2016 και του α� ρθρου 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Ύ.Α..

Οποιαδή� ποτέ διέυκρι�νισή ή�  συμπλή� ρωσή που υποβα� λλέται απο�  τους προσφέ�ροντές ή�  υποψήφι�ους,
χωρι�ς να έ�χέι ζήτήθέι� απο�  τήν αναθέ�τουσα αρχή� , δέν λαμβα� νέται υπο� ψή.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  τήν  παρου� σα  διαδικασι�α  έ�χέι  έκδοθέι�  ή  Απο� φασή  Ανα� λήψής  Ύποχρέ�ωσής  311/28.03.2019
(αρ.πρωτ.  1249/28.03.2019),  για  τήν  ανα� λήψή  υποχρέ�ωσής/έ�γκρισή  δέ�σμέυσής  πι�στωσής  για  το
οικονομικο�  έ�τος 2018 και μέ α/α 1 στο Μήτρω� ο Δέσμέυ� σέων τής Ύπήρέσι�ας μας,  ( συμπλήρω� νέται
και  ο  αριθμο� ς  τής  απο� φασής  έ�γκρισής  τής  πολυέτου� ς  ανα� λήψής  σέ  πέρι�πτωσή  που  ή  δαπα� νή
έκτέι�νέται  σέ  πέρισσο� τέρα  του  ένο� ς  οικονομικα�  έ�τή,  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  4  παρ.  4  του  π.δ
80/2016 )xxvi
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ΚΈΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

έργου

Τίτλος του έργου

Ο τι�τλος του έ�ργου έι�ναι: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ» 

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

Ο  προυK πολογισμο� ς  δήμοπρα� τήσής  του  έ�ργου  ανέ�ρχέται  σέxxvii  74.400,00 Έυρω�  και
αναλυ� έται σέ:
Δαπα� νή Έργασιω� ν €43.487,16
Γένικα�  έ�ξοδα και Όφέλος έργολα� βου (Γ.Έ.+Ο.Έ.) €7.827,69
Απρο� βλέπταxxviii (ποσοστου�  15% έπι�  τής δαπα� νής έργασιω� ν και του κονδυλι�ου Γ.Έ.+Ο.Έ.)
€7.697,23, που αναλω� νονται συ� μφωνα μέ τους ο� ρους του α� ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
.............................................................xxix

Στο ανωτέ�ρω ποσο�  προβλέ�πονται απολογιστικα�  ποσου�  €900,00 και αναθέω� ρήσή στις
ποσου�  €87,92 συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Φο� ρο Προστιθέ�μένής Αξι�ας (24%) ποσου�  €14.400,00.
Ρή� τρα προ� σθέτής καταβολή� ς (πριμ),  συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 149 του ν.  4412/2016 .......
(έφο� σον προβλέ�πέται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Τμήματα δημοτικής οδοποιίας ν. Κέας

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έ�ργο αφορα�  τήν έκτέ�λέσή έργασιω� ν αποκατα� στασής βατο� τήτας και διαχέι�ρισής

τής  απορροή� ς  των  ο� μβριων  υδα� των  σέ  τμή� ματα  τής  δήμοτική� ς  οδοποιι�ας  του

Δή� μου Κέ�ας ,  κυρι�ως στο τμή� μα Ιουλι�δα – Ποι�σσές – Κου� νδουρος αλλα�  και στα

τμή� ματα  προς  Άγιο  Συμέω� ν  και  θέ�σή  Ατζέρι�τής.    Ή  συνολική�  έπιφα� νέια  του

ασφαλτοτα� πήτα ανέ�ρχέται σέ 6.500,00Μ2 σέ μή� κος 1.535,00Μ, δια� σπαρτα κατα�

μή� κος  του  δήμοτικου�  δικτυ� ου.  Έπι�σής  προβλέ�πέται  ή  διαμο� ρφωσή  160,00Μ

τα� φρων απορροή� ς ο� μβριων υδα� των και ή έπέ�νδυσή�  τους μέ έλαφρω� ς οπλισμέ�νο

σκυρο� δέμα.
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Επισημαίνεται ο� τι, το φυσικο�  και οικονομικο�  αντικέι�μένο των δήμοπρατου� μένων έ�ργων  δέν πρέ�πέι
να μέταβα� λλέται ουσιωδω� ς κατα�  τή δια� ρκέια έκτέ�λέσής τής συ� μβασής, κατα�  τα οριζο� μένα στήν παρ.
4 του α� ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο� τήτα μέταβολή� ς υφι�σταται, μο� νο υπο�  τις προυK ποθέ�σέις των
α� ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Έπιτρέ�πέται ή χρή� σή των «έπι� έ�λασσον» δαπανω� ν μέ τους ακο� λουθους ο� ρους και πέριορισμου� ς:

 Δέν τροποποιέι�ται το «βασικο�  σχέ�διο» τής προκή� ρυξής, ου� τέ οι προδιαγραφέ�ς του έ�ργου, ο� πως
πέριγρα� φονται στα συμβατικα�  τέυ� χή, ου� τέ καταργέι�ται ομα� δα έργασιω� ν τής αρχική� ς συ� μβασής. 

 Δέν θι�γέται ή πλήρο� τήτα, ποιο� τήτα και λέιτουργικο� τήτα του έ�ργου. 

 Δέν χρήσιμοποιέι�ται για τήν πλήρωμή�  νέ�ων έργασιω� ν που δέν υπή� ρχαν στήν αρχική�  συ� μβασή. 

 Δέν υπέρβαι�νέι ή δαπα� νή αυτή� , κατα�  τον τέλικο�  έγκέκριμέ�νο Ανακέφαλαιωτικο�  Πι�νακα Έργασιω� ν
του έ�ργου,  ποσοστο�  έι�κοσι  τοις  έκατο�  (20%) τής συμβατική� ς  δαπα� νής ομα� δας έργασιω� ν  του
έ�ργου  ου� τέ,  αθροιστικα� ,  ποσοστο�  δέ�κα  τοις  έκατο�  (10%)  τής  δαπα� νής  τής  αρχική� ς  αξι�ας
συ� μβασής χωρι�ς  Φ.Π.Α.,  αναθέω� ρήσή τιμω� ν και  απρο� βλέπτές δαπα� νές.  Στήν αθροιστική�  αυτή�
ανακέφαλαι�ωσή λαμβα� νονται υπο� ψή μο� νο οι μέταφορέ�ς δαπα� νής απο�  μι�α ομα� δα έργασιω� ν σέ
α� λλή.
Τα  ποσα�  που  έξοικονομου� νται,  έφο� σον  υπέρβαι�νουν  τα  ανωτέ�ρω  ο� ρια  (20%  ή�  και  10%),
μέιω� νουν ισο� ποσα τή δαπα� νή τής αξι�ας συ� μβασής χωρι�ς Φ.Π.Α., αναθέωρή� σέις και απρο� βλέπτές
δαπα� νές. Για τή χρή� σή των «έπι�  έ�λασσον δαπανω� ν» απαιτέι�ται σέ κα� θέ πέρι�πτωσή ή συ� μφωνή
γνω� μή  του  Τέχνικου�  Συμβουλι�ου,  υ� στέρα  απο�  έισή� γήσή  του  φορέ�α  υλοποι�ήσής.
Ο  προυK πολογισμο� ς  των  έ�ργων  στα  οποι�α  έφαρμο� ζέται  ή  παρα� γραφος  αυτή�  αναλυ� έται  σέ
Οομα� δές έργασιω� ν, οι οποι�ές συντι�θένται απο�  έργασι�ές που υπα� γονται σέ ένιαι�α υποσυ� νολα του
τέχνικου�  αντικέιμέ�νου των έ�ργων, έ�χουν παρο� μοιο τρο� πο κατασκέυή� ς και έπιδέ�χονται το ι�διο
ποσοστο�  έ�κπτωσής  στις  τιμέ�ς  μονα� δας  τους.  Μέ  απο� φασή  του  Ύπουργου�  Ύποδομω� ν  και
Μέταφορω� ν,  ή  οποι�α  μέτα�  τήν  έ�κδοσή�  τής  θα  έ�χέι  έφαρμογή�  σέ  ο� λα  τα  ως  α� νω  έ�ργα,
προσδιορι�ζονται οι ομα� δές έργασιω� ν ανα�  κατήγορι�α έ�ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Ή συνολική�  προθέσμι�α έκτέ�λέσής του έ�ργου, ορι�ζέται σέ  εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
απο�  τήν ήμέ�ρα υπογραφή� ς τής συ� μβασήςxxx.
Οι αποκλέιστικέ�ς και ένδέικτικέ�ς τμήματικέ�ς προθέσμι�ές   του έ�ργου αναφέ�ρονται στήν Έ.Σ.Ύ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1  Ή  έπιλογή�  του  Αναδο� χου,  θα  γι�νέι  συ� μφωνα  μέ  τήν  διαδικασι�α  του  συνοπτικου�
διαγωνισμου�   «ανοικτή�  διαδικασι�α» του α� ρθρου 27 και 117 του ν. 4412/2016 και υπο�
τις προυK ποθέ�σέις του νο� μου αυτου� .

 
13.2 Ή οικονομική�  προσφορα�  των διαγωνιζομέ�νων, θα συνταχθέι�  και υποβλήθέι�  συ� μφωνα

μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 125 (ένιαι�ο ποσοστο� ) του ν. 4412/2016. 

13.3 Κα� θέ προσφέ�ρων μπορέι� να υποβα� λέι μο� νο μι�α προσφορα� . xxxi

13.4 Δέν έπιτρέ�πέται ή υποβολή�  έναλλακτικω� ν προσφορω� ν.xxxii

13.5 Δέ γι�νονται δέκτέ�ς προσφορέ�ς για μέ�ρος του αντικέιμέ�νου τής συ� μβασής.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτή� ριο  για  τήν  ανα� θέσή  τής  συ� μβασής  έι�ναι  ή  πλέ�ον  συμφέ�ρουσα  απο�  οικονομική�  α� ποψή
προσφορα�  μο� νο βα� σέι τιμή� ς (χαμήλο� τέρή τιμή� ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τήν συμμέτοχή�  στον διαγωνισμο�  απαιτέι�ται ή κατα� θέσή απο�  τους συμμέτέ�χοντές
οικονομικου� ς φορέι�ς, κατα�  τους ο� ρους τής παρ. 1 α) του α� ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
έγγυήτική� ς έπιστολή� ς συμμέτοχή� ς,  που ανέ�ρχέται στο ποσο�  των €1.200,00 (χιλίων
διακοσίων) έυρω� . xxxiii

Στήν πέρι�πτωσή έ�νωσής οικονομικω� ν φορέ�ων, ή έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς πέριλαμβα� νέι
και τον ο� ρο ο� τι ή έγγυ� ήσή καλυ� πτέι τις υποχρέω� σέις ο� λων των οικονομικω� ν φορέ�ων
που συμμέτέ�χουν στήν έ�νωσή.

15.2 Οι έγγυήτικέ�ς έπιστολέ�ς συμμέτοχή� ς πέριλαμβα� νουν, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ έλα� χιστον τα ακο� λουθα στοιχέι�α : 
α) τήν ήμέρομήνι�α έ�κδοσής, 
β) τον έκδο� τή, 
γ)  τον κυ� ριο του έ�ργου  ή�    το φορέ�α κατασκέυή� ς του έ�ργου   ή� τοι Δή� μο Κέ�ας προς τον
οποι�ο απέυθυ� νονται, 
δ) τον αριθμο�  τής έγγυ� ήσής, 
έ) το ποσο�  που καλυ� πτέι ή έγγυ� ήσή, 
στ) τήν πλή� ρή έπωνυμι�α, τον Α.Φ.Μ. και τή διέυ� θυνσή του οικονομικου�  φορέ�α υπέ�ρ
του  οποι�ου  έκδι�δέται  ή  έγγυ� ήσή  (στήν  πέρι�πτωσή  έ�νωσής  αναγρα� φονται  ο� λα  τα
παραπα� νω για κα� θέ μέ�λος τής έ�νωσής), 
ζ)  τους  ο� ρους  ο� τι:  αα)  ή  έγγυ� ήσή  παρέ�χέται  ανέ�κκλήτα  και  ανέπιφυ� λακτα,  ο  δέ
έκδο� τής παραιτέι�ται του δικαιω� ματος τής διαιρέ�σέως και τής διζή� σέως, και ββ) ο� τι σέ
πέρι�πτωσή  κατα� πτωσής  αυτή� ς,  το  ποσο�  τής  κατα� πτωσής  υπο� κέιται  στο  έκα� στοτέ
ισχυ� ον τέ�λος χαρτοσή� μου, 
ή) τα στοιχέι�α  τής διακή� ρυξής (αριθμο� ς,  έ�τος,  τι�τλος έ�ργου )  και  τήν  καταλήκτική�
ήμέρομήνι�α υποβολή� ς προσφορω� ν, 
θ) τήν ήμέρομήνι�α λή� ξής ή�  τον χρο� νο ισχυ� ος τής έγγυ� ήσής, 
ι) τήν ανα� λήψή υποχρέ�ωσής απο�  τον έκδο� τή τής έγγυ� ήσής να καταβα� λέι το ποσο�  τής
έγγυ� ήσής ολικα�  ή�  μέρικα�  έντο� ς πέ�ντέ (5) ήμέρω� ν μέτα�  απο�  απλή�  έ�γγραφή έιδοποι�ήσή
έκέι�νου προς τον οποι�ο απέυθυ� νέται. 
(Στο σήμέι�ο αυτο�  γι�νέται παραπομπή�  στα σχέτικα�  υποδέι�γματα, έφο� σον υπα� ρχουν).

15.3 Ή έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς πρέ�πέι να ισχυ� έι τουλα� χιστον για τρια� ντα (30) ήμέ�ρές μέτα�  τή
λή� ξή  του  χρο� νου  ισχυ� ος  τής  προσφορα� ς  του  α� ρθρου  19  τής  παρου� σας,  ή� τοι  μέ�χρι
....–.........-20....  , α� λλως ή προσφορα�  απορρι�πτέται. Ή αναθέ�τουσα αρχή�  μπορέι�, πριν τή
λή� ξή τής προσφορα� ς, να ζήτα�  απο�  τον προσφέ�ροντα να παρατέι�νέι, πριν τή λή� ξή τους,
τή δια� ρκέια ισχυ� ος τής προσφορα� ς και τής έγγυ� ήσής συμμέτοχή� ς.

15.4 Ή έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς καταπι�πτέι, υπέ�ρ του κυρι�ου του έ�ργου, μέτα�  απο�  γνω� μή του
Τέχνικου�  Συμβουλι�ου αν ο προσφέ�ρων αποσυ� ρέι τήν προσφορα�  του κατα�  τή δια� ρκέια
ισχυ� ος  αυτή� ς  και  στις  πέριπτω� σέις  του  α� ρθρου  4.2  τής  παρου� σας.
Ή  έ�νστασή  του  αναδο� χου  κατα�  τής  αποφα� σέως  δέν  αναστέ�λλέι  τήν  έι�σπραξή  του
ποσου�  τής έγγυή� σέως.
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15.5 Ή έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς έπιστρέ�φέται στον ανα� δοχο μέ τήν προσκο� μισή τής έγγυ� ήσής
καλή� ς έκτέ�λέσής.
Ή έγγυ� ήσή  συμμέτοχή� ς  έπιστρέ�φέται  στους λοιπου� ς  προσφέ�ροντές,  συ� μφωνα μέ  τα

έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 72 του ν. 4412/2016 xxxiv.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
xxxv

16.1 ΔΈΝxxxvi  προβλέ�πέται ή χορή� γήσή προκαταβολή� ς στον Ανα� δοχο.  xxxvii

16.2 ΔΈΝ προβλέ�πέται  ή πλήρωμή�  πριμ στήν παρου� σα συ� μβασή

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 

17.1 Για τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής απαιτέι�ται ή παροχή�  έγγυ� ήσής καλή� ς έκτέ�λέσής, συ� μφωνα
μέ το α� ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ� ψος τής οποι�ας καθορι�ζέται σέ ποσοστο�   5%  έπι�
τής αξι�ας τής συ� μβασής, χωρι�ς Φ.Π.Α. και κατατι�θέται πριν ή�  κατα�  τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής.
Ή έγγυ� ήσή καλή� ς  έκτέ�λέσής καταπι�πτέι  στήν πέρι�πτωσή παρα� βασής των ο� ρων τής συ� μβασής,
ο� πως αυτή�  έιδικο� τέρα ορι�ζέι.

Σέ  πέρι�πτωσή  τροποποι�ήσής  τής  συ� μβασής  κατα�  το  α� ρθρο  132  ν.  4412/2016,  ή  οποι�α
συνέπα� γέται αυ� ξήσή τής συμβατική� ς αξι�ας,  ο ανα� δοχος έι�ναι υποχρέωμέ�νος να καταθέ�σέι πριν
τήν τροποποι�ήσή, συμπλήρωματική�  έγγυ� ήσή το υ� ψος τής οποι�ας ανέ�ρχέται σέ ποσοστο�  5% έπι�
του ποσου�  τής αυ� ξήσής χωρι�ς ΦΠΑ.

Ή  έγγυ� ήσή  καλή� ς  έκτέ�λέσής  τής  συ� μβασής  καλυ� πτέι  συνολικα�  και  χωρι�ς  διακρι�σέις  τήν
έφαρμογή�  ο� λων  των  ο� ρων  τής  συ� μβασής  και  κα� θέ  απαι�τήσή  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς  ή�  του
κυρι�ου του έ�ργου έ�ναντι του αναδο� χου.

Ή έγγυ� ήσή καλή� ς έκτέ�λέσής καταπι�πτέι υπέ�ρ του κυρι�ου του έ�ργου, μέ αιτιολογήμέ�νή απο� φασή
του ΠροιKσταμέ�νου τής Διέυθυ� νουσας Ύπήρέσι�ας, ιδι�ως μέτα�  τήν οριστικοποι�ήσή τής έ�κπτωσής
του αναδο� χου. Ή έ�νστασή του αναδο� χου κατα�  τής αποφα� σέως δέν αναστέ�λλέι τήν έι�σπραξή του
ποσου�  τής έγγυή� σέως.

Οι έγγυήτικέ�ς έπιστολέ�ς καλή� ς έκτέ�λέσής πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα αναφέρο� μένα στήν
παρα� γραφο  15.2  τής  παρου� σας  και  έπιπρο� σθέτα,  τον  αριθμο�  και  τον  τι�τλο  τής  σχέτική� ς
συ� μβασής . 

17.2 Έγγυ� ήσή καλή� ς λέιτουργι�ας 

Δέν προβλέ�πέται στήν παρου� σα συ� μβασή xxxviii

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  έγγυήτικέ�ς  έπιστολέ�ς  των  α� ρθρων  15,  16  και  17  έκδι�δονται  απο�  πιστωτικα�  ή�
χρήματοδοτικα�  ιδρυ� ματα  ή�  ασφαλιστικέ�ς έπιχέιρή� σέις κατα�  τήν έ�ννοια των πέριπτω� σέων β΄ και γ΄
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τής παρ. 1 του α� ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λέιτουργου� ν νο� μιμα στα κρα� τή- μέ�λή τής
Ένωσής ή�  του ΈυρωπαιKκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου ή�  στα κρα� τή-μέ�ρή τής ΣΔΣ και έ�χουν, συ� μφωνα μέ τις
ισχυ� ουσές διατα� ξέις, το δικαι�ωμα αυτο� . Μπορου� ν, έπι�σής, να έκδι�δονται απο�  το Έ.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Έ.Δ.Έ.
ή�  να παρέ�χονται μέ γραμμα� τιο του Ταμέι�ου Παρακαταθήκω� ν και Δανέι�ων, μέ παρακατα� θέσή σέ αυτο�
του αντι�στοιχου χρήματικου�  ποσου� . xxxix 

 Αν  συσταθέι�  παρακαταθή� κή  μέ  γραμμα� τιο  παρακατα� θέσής  χρέογρα� φων  στο  Ταμέι�ο
Παρακαταθήκω� ν  και  Δανέι�ων,  τα τοκομέρι�δια ή�  μέρι�σματα που λή� γουν κατα�  τή δια� ρκέια τής
έγγυ� ήσής έπιστρέ�φονται μέτα�  τή λή� ξή τους στον υπέ�ρ ου ή έγγυ� ήσή οικονομικο�  φορέ�α.

17.Α.2 Οι έγγυήτικέ�ς έπιστολέ�ς έκδι�δονται κατ’ έπιλογή�  του οικονομικου�  φορέ�α/ αναδο� χου απο�
έ�ναν ή�  πέρισσο� τέρους έκδο� τές τής παραπα� νω παραγρα� φου,   ανέξαρτή� τως του υ� ψους των.  

Έα� ν ή έγγυ� ήσή έκδοθέι� απο�  αλλοδαπο�  πιστωτικο�  ι�δρυμα μπορέι� να συνταχθέι� σέ μι�α απο�  τις έπι�σήμές
γλω� σσές τής ΈυρωπαιKκή� ς Ένωσής, αλλα�  θα συνοδέυ� έται απαραι�τήτα απο�  μέτα� φρασή στήν έλλήνική�  
γλω� σσα, συ� μφωνα και μέ τα έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 6.3. τής παρου� σας.

Ή  αναθέ�τουσα αρχή�  έπικοινωνέι�  μέ  τους  φορέι�ς  που  φέ�ρονται  να  έ�χουν  έκδω� σέι  τις  έγγυήτικέ�ς
έπιστολέ�ς, προκέιμέ�νου να διαπιστω� σέι τήν έγκυρο� τήτα�  τουςxl. 

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

αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω� νxli ορι�ζέται ή

ή ......–.......–2019  , ήμέ�ρα  ..............   και ώρα 10:00 π.μ.

Αν, για λο�γους ανωτέ�ρας βι�ας, δέν διένέργήθέι� ή αποσφρα� γισή κατα�  τήν ορισθέι�σα ήμέ�ρα ή�  αν μέ�χρι
τή μέ�ρα αυτή�  δέν έ�χέι υποβλήθέι�  καμι�α προσφορα� , ή αποσφρα� γισή και ή καταλήκτική�  ήμέρομήνι�α
αντι�στοιχα  μέτατι�θένται  σέ  οποιαδή� ποτέ  α� λλή  ήμέ�ρα,  μέ  απο� φασή  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς.  Ή
απο� φασή  αυτή�  κοινοποιέι�ται  έγγρα� φως,  πέ�ντέ  (5)  τουλα� χιστον  έργα� σιμές  ήμέ�ρές  πριν  τή  νέ�α
ήμέρομήνι�α,  σέ ο� σους οικονομικου� ς  φορέι�ς  έ�λαβαν τα έ�γγραφα τής συ� μβασής και  αναρτα� ται στο
ΚΉΜΔΉΣ  και  στήν  ιστοσέλι�δα  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς,  έφο� σον  διαθέ�τέι.  Αν  και  στή  νέ�α  αυτή�
ήμέρομήνι�α δέν καταστέι�  δυνατή�  ή αποσφρα� γισή των προσφορω� ν ή�  δέν υποβλήθου� ν προσφορέ�ς,
μπορέι�  να  ορισθέι�  και  νέ�α  ήμέρομήνι�α,  έφαρμοζομέ�νων  κατα�  τα  λοιπα�  των  διατα� ξέων  των  δυ� ο
προήγου� μένων έδαφι�ων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κα� θέ υποβαλλο� μένή προσφορα�  δέσμέυ� έι τον συμμέτέ�χοντα στον διαγωνισμο�  κατα�  τή δια� ταξή του
α� ρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  δια� στήμα  έξι  (6) μήνω� νxlii,  απο�  τήν  ήμέρομήνι�α  λή� ξής  τής
προθέσμι�ας υποβολή� ς των προσφορω� ν.

Ή αναθέ�τουσα αρχή�  μπορέι�,  πριν τή λή� ξή του χρο� νου ισχυ� ος τής προσφορα� ς, να ζήτα�  απο�  τους
προσφέ�ροντές  να  παρατέι�νουν  τή  δια� ρκέια  ισχυ� ος  τής  προσφορα� ς  τους  και  τής  έγγυ� ήσής
συμμέτοχή� ς.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

Το  πλή� ρές  κέι�μένο  τής  παρου� σας  Διακή� ρυξής  δήμοσιέυ� έται  στο  ΚΉΜΔΉΣ  (α� ρθρο  117  παρ.2
Ν.4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκέ απο�  τήν παρ. 3 του α� ρθρου 47 του Ν.4472/2017).

Πέρι�λήψή  τής  παρου� σας  Διακή� ρυξής  δήμοσιέυ� έται  στήν  ιστοσέλι�δα  τής  αναθέ�τουσας  αρχή� ς
(http://www.pnai.gov.gr/Νέ�α  Ανακοινω� σέις),  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  2  τής  παρου� σας,  και
αναρτα� ται στο προ� γραμμα “Διαυ� γέια” diavgeia.gov.gr.
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ΚΈΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ή συ� μβασή ανατι�θέται βα� σέι του κριτήρι�ου του α� ρθρου 14 τής παρου� σας, σέ προσφέ�ροντα ο οποι�ος
δέν αποκλέι�έται απο�  τή συμμέτοχή�  βα� σέι  τής παρ. Α του α� ρθρου 22 τής παρου� σας και πλήροι�  τα
κριτή� ρια έπιλογή� ς των παρ. Β, Γ, Δ και Έ του α� ρθρου 22 τής παρου� σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαι�ωμα  συμμέτοχή� ς  έ�χουν  φυσικα�  ή�  νομικα�  προ� σωπα,  ή�  ένω� σέις  αυτω� ν xliii που
δραστήριοποιου� νται σέ έ�ργα κατήγορι�ας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   xlivκαι που έι�ναι έγκατέστήμέ�να σέ:
α) σέ κρα� τος-μέ�λος τής Ένωσής,
β) σέ κρα� τος-μέ�λος του ΈυρωπαιKκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Έ.Ο.Χ.),
γ) σέ τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�  ανα� θέσή δήμο� σια
συ� μβασή καλυ� πτέται απο�  τα Παραρτή� ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέ�ς σήμέιω� σέις του σχέτικου�  μέ
τήν Ένωσή Προσαρτή� ματος I τής ως α� νω Συμφωνι�ας, καθω� ς και
δ)  σέ  τρι�τές  χω� ρές  που δέν έμπι�πτουν στήν πέρι�πτωσή γ΄  τής παρου� σας  παραγρα� φου και  έ�χουν
συνα� ψέι διμέρέι�ς ή�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ τήν Ένωσή σέ θέ�ματα διαδικασιω� ν ανα� θέσής δήμοσι�ων
συμβα� σέων.

21.2 Οικονομικο� ς φορέ�ας συμμέτέ�χέι έι�τέ μέμονωμέ�να έι�τέ ως μέ�λος έ�νωσής.xlv,

21.3 Οι ένω� σέις οικονομικω� ν φορέ�ων συμμέτέ�χουν υπο�  τους ο� ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α� ρθρου 19
και των παρ. 1 (έ)  και 3 (β)του α� ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δέν απαιτέι�ται απο�  τις έν λο�γω ένω� σέις να πέριβλήθου� ν συγκέκριμέ�νή νομική�  μορφή�  για τήν υποβολή�
προσφορα� ς.  Σέ πέρι�πτωσή που ή έ�νωσή αναδέιχθέι�  ανα� δοχος ή νομική�  τής μορφή�  πρέ�πέι να έι�ναι
τέ�τοια που να έξασφαλι�ζέται ή υ� παρξή ένο� ς και μοναδικου�  φορολογικου�  μήτρω� ου για τήν έ�νωσή (πχ
κοινοπραξι�α).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μέμονωμέ�νοι προσφέ�ροντές πρέ�πέι να ικανοποιου� ν ο� λα τα κριτή� ρια ποιοτική� ς έπιλογή� ς. Στήν πέρι�-
πτωσή έ�νωσής οικονομικω� ν φορέ�ων, ή πλή� ρωσή των απαιτή� σέων του α� ρθρου 22 Α και Β πρέ�πέι να
ικανοποιέι�ται απο�  κα� θέ μέ�λος τής έ�νωσής. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θέ προσφέ�ρων  αποκλείεται απο�  τή συμμέτοχή�  σέ διαδικασι�α  συ� ναψής συ� μβασής,  έφο� σον συ-
ντρέ�χέι στο προ� σωπο�  του (αν προ� κέιται για μέμονωμέ�νο φυσικο�  ή�  νομικο�  προ� σωπο) ή�  σέ έ�να απο�  τα
μέ�λή του (αν προ� κέιται πέρι� έ�νωσής οικονομικω� ν φορέ�ων) έ�νας απο�  τους λο�γους των παρακα� τω πέ-
ριπτω� σέων:

22.A.1. Όταν  υπα� ρχέι  έις  βα� ρος  του   αμέτα� κλήτήxlvi καταδικαστική�  απο� φασή  για  έ�ναν  απο�  τους
ακο� λουθους λο�γους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο� πως αυτή�  ορι�ζέται στο α� ρθρο 2 τής απο� φασής-πλαι�σιο
2008/841/ΔΈΎ του Συμβουλι�ου τής 24ής Οκτωβρι�ου 2008, για τήν καταπολέ�μήσή του οργανωμέ�νου
έγκλή� ματος(ΈΈ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  ο� πως ορι�ζέται στο α� ρθρο 3 τής συ� μβασής πέρι�  τής καταπολέ�μήσής τής διαφθορα� ς
στήν οποι�α ένέ�χονται υπα� λλήλοι των ΈυρωπαιKκω� ν Κοινοτή� των ή�  των κρατω� ν-μέλω� ν τής Ένωσής (ΈΈ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα� γραφο 1 του α� ρθρου 2 τής απο� φασής-πλαι�σιο 2003/568/
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ΔΈΎ του Συμβουλι�ου τής 22ας Ιουλι�ου 2003, για τήν καταπολέ�μήσή τής δωροδοκι�ας στον ιδιωτικο�  το-
μέ�α (ΈΈ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς και ο� πως ορι�ζέται στήν κέι�μένή νομοθέσι�α ή�  στο έθνικο�  δι�-
καιο του οικονομικου�  φορέ�α,

γ) απάτη, κατα�  τήν έ�ννοια του α� ρθρου 1 τής συ� μβασής σχέτικα�  μέ τήν προστασι�α των οικονομικω� ν
συμφέρο� ντων των ΈυρωπαιKκω� ν Κοινοτή� των (ΈΈ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποι�α κυρω� θήκέ μέ
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρομοκρατικέ�ς δραστήριο� τήτές, ο� πως
ορι�ζονται, αντιστοι�χως, στα α� ρθρα 1 και 3 τής απο� φασής-πλαι�σιο 2002/475/ΔΈΎ του Συμβουλι�ου τής
13ής Ιουνι�ου 2002, για τήν καταπολέ�μήσή τής τρομοκρατι�ας (ΈΈ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή�  ήθική�
αυτουργι�α ή�  συνέ�ργέια ή�  απο� πέιρα δια� πραξής έγκλή� ματος, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 4 αυτή� ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή�  χρήματοδο� τήσή τής τρομοκρατι�ας,
ο� πως αυτέ�ς ορι�ζονται στο α� ρθρο 1 τής Οδήγι�ας 2005/60/ΈΚ του ΈυρωπαιKκου�  Κοινοβουλι�ου και του
Συμβουλι�ου τής 26ής Οκτωβρι�ου 2005, σχέτικα�  μέ τήν προ� λήψή τής χρήσιμοποι�ήσής του χρήματοπι-
στωτικου�  συστή� ματος για τή νομιμοποι�ήσή έσο� δων απο�  παρα� νομές δραστήριο� τήτές και τή χρήματο-
δο� τήσή τής τρομοκρατι�ας (ΈΈ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποι�α ένσωματω� θήκέ στήν έθνική�  νομο-
θέσι�α μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο� πως ορι�ζονται στο α� ρθρο 2 τής
Οδήγι�ας 2011/36/ΈΈ του ΈυρωπαιKκου�  Κοινοβουλι�ου και του Συμβουλι�ου τής 5ής Απριλι�ου 2011, για
τήν προ� λήψή και τήν καταπολέ�μήσή τής έμπορι�ας ανθρω� πων και για τήν προστασι�α των θυμα� των
τής, καθω� ς και για τήν αντικατα� στασή τής απο� φασής-πλαι�σιο 2002/629/ΔΈΎ του Συμβουλι�ου (ΈΈ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποι�α ένσωματω� θήκέ στήν έθνική�  νομοθέσι�α μέ το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικο� ς φορέ�ας αποκλέι�έται έπι�σής ο� ταν το προ� σωπο έις βα� ρος του οποι�ου έκδο� θήκέ  αμέ-
τα� κλήτή καταδικαστική�  απο� φασή έι�ναι μέ�λος του διοικήτικου� , διέυθυντικου�  ή�  έποπτικου�  οργα� νου
του έν λο�γω οικονομικου�  φορέ�α ή�  έ�χέι έξουσι�α έκπροσω� πήσής, λή� ψής αποφα� σέων ή�  έλέ�γχου σέ αυτο� .

Στις πέριπτω� σέις έταιρέιω� ν πέριορισμέ�νής έυθυ� νής (Έ.Π.Έ.), προσωπικω� ν έταιρέιω� ν ( Ο.Έ. Έ.Έ.) και
Ιδιωτικω� ν  Κέφαλαιουχικω� ν Έταιρέιω� ν  (  Ι.Κ.Έ ),  ή  υποχρέ�ωσή του προήγου� μένου έδαφι�ου,  αφορα�
τους διαχέιριστέ�ς.

Στις πέριπτω� σέις ανωνυ� μων έταιρέιω� ν (Α.Έ.), ή υποχρέ�ωσή του προήγου� μένου έδαφι�ου  αφορα�   τον
Διέυθυ� νοντα Συ� μβουλο, καθω� ς και ο� λα τα μέ�λή του Διοικήτικου�  Συμβουλι�ου.

Στις πέριπτω� σέις των συνέταιρισμω� ν, ή έν λο�γω υποχρέ�ωσή αφορα�  τα μέ�λή του Διοικήτικου�  Συμβου-
λι�ουxlvii.

22.A.2 Όταν ο  προσφέ�ρων έ�χέι αθέτή� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον αφορα�  στήν καταβολή�  φο� ρων ή�
έισφορω� ν κοινωνική� ς ασφα� λισής και αυτο�  έ�χέι διαπιστωθέι� απο�  δικαστική�  ή�  διοικήτική�  απο� φασή μέ
τέλέσι�δική και δέσμέυτική�  ισχυ� , συ� μφωνα μέ διατα� ξέις τής χω� ρας ο� που έι�ναι έγκατέστήμέ�νος ή�  τήν
έθνική�  νομοθέσι�α ή� /και ή αναθέ�τουσα αρχή�  μπορέι�  να αποδέι�ξέι μέ τα κατα� λλήλα μέ�σα ο� τι ο προ-
σφέ�ρων έ�χέι αθέτή� σέι τις υποχρέω� σέις του ο� σον αφορα�  τήν καταβολή�  φο� ρων ή�  έισφορω� ν κοινωνική� ς
ασφα� λισής.

Αν ο προσφέ�ρων έι�ναι Έλλήνας πολι�τής ή�  έ�χέι τήν έγκατα� στασή�  του στήν Έλλα� δα, οι υποχρέω� σέις
του που αφορου� ν τις έισφορέ�ς κοινωνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτουν, το� σο τήν κυ� ρια, ο� σο και τήν έπι-
κουρική�  ασφα� λισή.

Δέν αποκλέι�έται ο προσφέ�ρων, ο� ταν έ�χέι έκπλήρω� σέι τις υποχρέω� σέις του, έι�τέ καταβα� λλοντας τους
φο� ρους ή�  τις έισφορέ�ς κοινωνική� ς ασφα� λισής που οφέι�λέι, συμπέριλαμβανομέ�νων, κατα�  πέρι�πτωσή,
των δέδουλέυμέ�νων το� κων ή�  των προστι�μων, έι�τέ υπαγο� μένος σέ δέσμέυτικο�  διακανονισμο�  για τήν
καταβολή�  τους.
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22.Α.2α   Ή  αναθέ�τουσα  αρχή�  γνωρι�ζέι  ή�  μπορέι�  να  αποδέι�ξέι  μέ  τα  κατα� λλήλα  μέ�σα  ο� τι  έ�χουν
έπιβλήθέι�  σέ βα� ρος του οικονομικου�  φορέ�α, μέ�σα σέ χρονικο�  δια� στήμα δυ� ο (2) έτω� ν πριν απο�  τήν
ήμέρομήνι�α λή� ξής τής προθέσμι�ας υποβολή� ς προσφορα� ς: 
αα)  τρέις  (3)  πρα� ξέις  έπιβολή� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  έλέγκτικα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Έπιθέω� ρήσής Έργασι�ας για παραβα� σέις τής έργατική� ς νομοθέσι�ας που χαρακτήρι�ζονται, συ� μφωνα μέ
τήν υπουργική�  απο� φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο� πως έκα� στοτέ ισχυ� έι, ως «υψήλή� ς» ή�  «πολυ�
υψήλή� ς» σοβαρο� τήτας, οι οποι�ές προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  τρέις (3) διένέργήθέ�ντές έλέ�γχους, ή�
ββ)  δυ� ο  (2)  πρα� ξέις  έπιβολή� ς  προστι�μου  απο�  τα  αρμο� δια  έλέγκτικα�  ο� ργανα  του  Σω� ματος
Έπιθέω� ρήσής  Έργασι�ας  για  παραβα� σέις  τής  έργατική� ς  νομοθέσι�ας  που  αφορου� ν  τήν  αδή� λωτή
έργασι�α, οι οποι�ές προκυ� πτουν αθροιστικα�  απο�  δυ� ο (2) διένέργήθέ�ντές έλέ�γχους. 
Οι υπο�  αα΄ και ββ΄ κυρω� σέις πρέ�πέι να έ�χουν αποκτή� σέι τέλέσι�δική και δέσμέυτική�  ισχυ� xlviii.

22.A.3  α)  Κατ’  έξαι�ρέσή,  για  τους  πιο  κα� τω  έπιτακτικου� ς  λο�γους  δήμο� σιου  συμφέ�ροντος  ............
xlix( ο� πως δήμο� σιας υγέι�ας ή�  προστασι�ας του πέριβα� λλοντος, οι οποι�οι συμπλήρω� νονται απο�  τήν ανα-
θέ�τουσα αρχή�  ) δέν έφαρμο� ζονται οι παρα� γραφοι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’ έξαι�ρέσή, ο� ταν  ο αποκλέισμο� ς  έι�ναι  σαφω� ς δυσανα� λογος, ιδι�ως ο� ταν μο� νο μικρα�  ποσα�  των
φο� ρων ή�  των έισφορω� ν κοινωνική� ς ασφα� λισής δέν έ�χουν καταβλήθέι�  ή�  ο� ταν ο  προσφέ�ρων  ένήμέ-
ρω� θήκέ σχέτικα�  μέ το ακριβέ�ς ποσο�  που οφέι�λέται λο�γω αθέ�τήσής των υποχρέω� σέω� ν του ο� σον αφο-
ρα�  στήν καταβολή�  φο� ρων ή�  έισφορω� ν κοινωνική� ς ασφα� λισής σέ χρο� νο κατα�  τον οποι�ο δέν έι�χέ τή δυ-
νατο� τήτα να λα� βέι μέ�τρα, συ� μφωνα μέ το τέλέυται�ο έδα� φιο τής πέρ. β' τής παρ. 2 του α� ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο�  τήν έκπνοή�  τής προθέσμι�ας υποβολή� ς προσφορα� ς του α� ρθρου 18 τής παρου� -
σας, δέν έφαρμο� ζέται lή παρα� γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:li

(α) έ�χέι αθέτή� σέι τις υποχρέω� σέις που προβλέ�πονται στήν παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) έα� ν ο οικονομικο� ς φορέ�ας τέλέι� υπο�  πτω� χέυσή ή�  έ�χέι υπαχθέι� σέ διαδικασι�α έξυγι�ανσής ή�  έιδική� ς
έκκαθα� ρισής ή�  τέλέι� υπο�  αναγκαστική�  διαχέι�ρισή απο�  έκκαθαριστή�  ή�  απο�  το δικαστή� ριο ή�  έ�χέι υπα-
χθέι�  σέ  διαδικασι�α  πτωχέυτικου�  συμβιβασμου�  ή�  έ�χέι  αναστέι�λέι  τις  έπιχέιρήματικέ�ς  του  δραστή-
ριο� τήτές ή�  έα� ν βρι�σκέται σέ οποιαδή� ποτέ ανα� λογή κατα� στασή προκυ� πτουσα απο�  παρο� μοια διαδικα-
σι�α, προβλέπο� μένή σέ έθνικέ�ς διατα� ξέις νο� μου. Ή αναθέ�τουσα αρχή�  μπορέι� να μήν αποκλέι�έι έ�ναν οι-
κονομικο�  φορέ�α, ο οποι�ος βρι�σκέται σέ μια έκ των καταστα� σέων που αναφέ�ρονται στήν παραπα� νω
πέρι�πτωσή, υπο�  τήν προυK πο� θέσή ο� τι ή αναθέ�τουσα αρχή�  έ�χέι αποδέι�ξέι ο� τι ο έν λο�γω φορέ�ας έι�ναι σέ
θέ�σή να έκτέλέ�σέι τή συ� μβασή, λαμβα� νοντας υπο� ψή τις ισχυ� ουσές διατα� ξέις και τα μέ�τρα για τή συ-
νέ�χισή τής έπιχέιρήματική� ς του λέιτουργι�ας (παρ. 5 α� ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπα� ρχουν έπαρκω� ς έυ� λογές ένδέι�ξέις που οδήγου� ν στο συμπέ�ρασμα ο� τι ο οικονομικο� ς φορέ�ας συ-
νή� ψέ συμφωνι�ές μέ α� λλους οικονομικου� ς φορέι�ς μέ στο�χο τή στρέ�βλωσή του ανταγωνισμου� ,

δ) έα� ν μι�α κατα� στασή συ� γκρουσής συμφέρο� ντων κατα�  τήν έ�ννοια του α� ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� αποτέλέσματικα�  μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(έ) έα� ν μι�α κατα� στασή στρέ�βλωσής του ανταγωνισμου�  απο�  τήν προ� τέρή συμμέτοχή�  των οικονομικω� ν
φορέ�ων κατα�  τήν προέτοιμασι�α τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέι� να θέραπέυθέι� μέ α� λλα, λιγο� τέρο παρέμβατικα� , μέ�σα,

(στ)  έα� ν  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  έ�χέι  έπιδέι�ξέι  σοβαρή�  ή�  έπαναλαμβανο� μένή πλήμμέ�λέια  κατα�  τήν
έκτέ�λέσή ουσιω� δους απαι�τήσής στο πλαι�σιο προήγου� μένής δήμο� σιας συ� μβασής, προήγου� μένής συ� μ-
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βασής μέ αναθέ�τοντα φορέ�α ή�  προήγου� μένής συ� μβασής παραχω� ρήσής που έι�χέ ως αποτέ�λέσμα τήν
προ� ωρή καταγγέλι�α τής προήγου� μένής συ� μβασής, αποζήμιω� σέις ή�  α� λλές παρο� μοιές κυρω� σέις, 

(ζ) έα� ν ο οικονομικο� ς φορέ�ας έ�χέι κριθέι�  έ�νοχος σοβαρω� ν ψέυδω� ν δήλω� σέων κατα�  τήν παροχή�  των
πλήροφοριω� ν που απαιτου� νται για τήν έξακρι�βωσή τής απουσι�ας των λο�γων αποκλέισμου�  ή�  τήν πλή� -
ρωσή των κριτήρι�ων έπιλογή� ς, έ�χέι αποκρυ� ψέι τις πλήροφορι�ές αυτέ�ς ή�  δέν έι�ναι σέ θέ�σή να προσκο-
μι�σέι τα δικαιολογήτικα�  που απαιτου� νται κατ’ έφαρμογή�  του α� ρθρου 23 τής παρου� σας, 

(ή) έα� ν ο οικονομικο� ς φορέ�ας έπιχέι�ρήσέ να έπήρέα� σέι μέ αθέ�μιτο τρο� πο τή διαδικασι�α λή� ψής απο-
φα� σέων τής αναθέ�τουσας αρχή� ς,  να αποκτή� σέι  έμπιστέυτικέ�ς  πλήροφορι�ές  που ένδέ�χέται  να του
αποφέ�ρουν αθέ�μιτο πλέονέ�κτήμα στή διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής ή�  να παρα� σχέι έξ αμέλέι�ας πα-
ραπλανήτικέ�ς πλήροφορι�ές που ένδέ�χέται να έπήρέα� σουν ουσιωδω� ς τις αποφα� σέις που αφορου� ν τον
αποκλέισμο� , τήν έπιλογή�  ή�  τήν ανα� θέσή,

(θ) έα� ν ο οικονομικο� ς φορέ�ας έ�χέι διαπρα� ξέι σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτωμα, το οποι�ο θέ�τέι σέ
αμφιβολι�α τήν ακέραιο� τήτα�  του.

22.Α.5.  Αποκλέι�έται απο�  τή συμμέτοχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής δήμο� σιας συ� μβασής (διαγωνισμο� ),
οικονομικο� ς  φορέ�ας έα� ν  συντρέ�χουν οι  προυK ποθέ�σέις έφαρμογή� ς  τής παρ. 4 του α� ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lii

22.Α.6.  Ή αναθέ�τουσα αρχή�  αποκλέι�έι  οικονομικο�  φορέ�α σέ οποιοδή� ποτέ χρονικο�  σήμέι�ο κατα�  τή
δια� ρκέια τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής, ο� ταν αποδέικνυ� έται ο� τι αυτο� ς βρι�σκέται λο�γω πρα� ξέων
ή�  παραλέι�ψέων αυτου�  έι�τέ πριν έι�τέ κατα�  τή διαδικασι�α, σέ μι�α απο�  τις πέριπτω� σέις των προήγου� μέ-
νων παραγρα� φων. 

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

22.Α.7. Οικονομικο� ς φορέ�ας που έμπι�πτέι σέ μια απο�  τις καταστα� σέις που αναφέ�ρονται στις παρα-
γρα� φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4liv  μπορέι� να προσκομι�ζέι στοιχέι�α προκέιμέ�νου να αποδέι�ξέι ο� τι τα
μέ�τρα που έ�λαβέ έπαρκου� ν για να αποδέι�ξουν τήν αξιοπιστι�α του, παρο� τι συντρέ�χέι ο σχέτικο� ς λο�γος
αποκλέισμου� . Έα� ν τα στοιχέι�α κριθου� ν έπαρκή� , ο έν λο�γω οικονομικο� ς φορέ�ας δέν αποκλέι�έται απο�  τή
διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής. Τα μέ�τρα που λαμβα� νονται απο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς αξιολογου� -
νται σέ συνα� ρτήσή μέ τή σοβαρο� τήτα και τις ιδιαι�τέρές πέριστα� σέις του ποινικου�  αδική� ματος ή�  του
παραπτω� ματος. Αν τα μέ�τρα κριθου� ν ανέπαρκή� , γνωστοποιέι�ται στον οικονομικο�  φορέ�α το σκέπτικο�
τής απο� φασής αυτή� ς. Οικονομικο� ς φορέ�ας που έ�χέι αποκλέιστέι�, μέ τέλέσι�δική απο� φασή, απο�  τή συμ-
μέτοχή�  σέ διαδικασι�ές συ� ναψής συ� μβασής ή�  ανα� θέσής παραχω� ρήσής δέν μπορέι�  να κα� νέι χρή� σή τής
ανωτέ�ρω δυνατο� τήτας κατα�  τήν πέρι�οδο του αποκλέισμου�  που ορι�ζέται στήν έν λο�γω απο� φασή στο
κρα� τος - μέ�λος στο οποι�ο ισχυ� έι ή απο� φασή.

22.Α.8. Ή απο� φασή για τήν διαπι�στωσή τής έπα� ρκέιας ή�  μή των έπανορθωτικω� ν μέ�τρων κατα�  τήν
προήγου� μένή παρα� γραφο έκδι�δέται συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στις παρ. 8 και 9 του α� ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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22.Α.9. Οικονομικο� ς φορέ�ας που του έ�χέι έπιβλήθέι�, μέ τήν κοινή�  υπουργική�  απο� φασή του α� ρθρου 74
του ν. 4412/2016, ή ποινή�  του αποκλέισμου�  αποκλέι�έται αυτοδι�καια και απο�  τήν παρου� σα διαδικα-
σι�α συ� ναψής δήμο� σιας συ� μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lv

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα�  τήν καταλλήλο� τήτα για τήν α� σκήσή τής έπαγγέλματική� ς δραστήριο� τήτας, απαιτέι�ται  οι
οικονομικοι�  φορέι�ς  να έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  στο σχέτικο�  έπαγγέλματικο�  μήτρω� ο που τήρέι�ται  στο
κρα� τος έγκατα� στασή� ς τους. Έιδικα�  οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστήμέ�νοι στήν Έλλα� δα απαιτέι�-
ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στο Μήτρω� ο Έργολήπτικω� ν Έπιχέιρή� σέων (Μ.Έ.ΈΠ.) ή�  στα Νομαρχιακα�
Μήτρω� α στήν κατήγορι�α/-ιές έ�ργου του α� ρθρου 21 τής παρου� σαςlvi. Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκα-
τέστήμέ�νοι σέ κρα� τος μέ�λος τής ΈυρωπαιKκή� ς Ένωσής απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στα Μήτρω� α
του παραρτή� ματος ΧΙ του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlvii 

Δέν απαιτου� νται ιδιαι�τέρα στοιχέι�α χρήματοοικονομική� ς έπα� ρκέιας στήν παρου� σα συ� μβασή.

Έιδικα�  οι έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις που έι�ναι έγγέγραμμέ�νές στο ΜΈΈΠ, δέν θα πρέ�πέι να υπέρβαι�-
νουν τα ανω� τατα έπιτρέπτα�  ο� ρια ανέκτέ�λέστου υπολοι�που έργολαβικω� ν συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ τα
έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο� πως ισχυ� έι.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlviii 

Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστήμέ�νοι στήν Έλλα� δα απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στο Έλ-
λήνικο�  Μήτρω� ο ΜΈΈΠ, και μπορου� ν να συμμέτα� σχουν στο διαγωνισμο�  έφο� σον ανή� κουν στήν Α1 και
α� νω τα� ξή για έ�ργα ΟΔΟΠΟΙΑΣ ανέξαρτή� του έ�δρας , συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 76 του ν.
4412/2016. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlix

Δέν απαιτου� νται  στήν παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής.

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

Όσον αφορα�  τα κριτή� ρια τής οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς έπα� ρκέιας και τα κριτή� ρια σχέτικα�
μέ τήν τέχνική�  και έπαγγέλματική�  ικανο� τήτα, έ�νας οικονομικο� ς φορέ�ας μπορέι�,  να στήρι�ζέται στις
ικανο� τήτές α� λλων φορέ�ων, ασχέ�τως τής νομική� ς φυ� σής των δέσμω� ν του μέ αυτου� ς.

Ή αναθέ�τουσα αρχή�  έλέ�γχέι, συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 23 τής παρου� σας, έα� ν οι φορέι�ς,
στις ικανο� τήτές των οποι�ων προτι�θέται να στήριχθέι� ο προσφέ�ρων, πλήρου� ν τα σχέτικα�  κριτή� ρια έπι-
λογή� ς  και έα� ν συντρέ�χουν λο�γοι αποκλέισμου�  κατα�  τα οριζο� μένα στήν παρου� σα διακή� ρυξή.  Όσον
αφορα�  τα κριτή� ρια που σχέτι�ζονται μέ τους τι�τλους σπουδω� ν και τα έπαγγέλματικα�  προσο� ντα που
ορι�ζονται  στήν  πέρι�πτωσή  στ  του  Μέ�ρους  ΙΙ  του  Παραρτή� ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτή� ματος  Α  ν.
4412/2016 ή�  μέ τήν σχέτική�  έπαγγέλματική�  έμπέιρι�α, οι οικονομικοι�  φορέι�ς, μπορου� ν να βασι�ζονται
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στις ικανο� τήτές α� λλων φορέ�ων μο� νο έα� ν οι τέλέυται�οι θα έκτέλέ�σουν τις έργασι�ές ή�  τις υπήρέσι�ές για
τις οποι�ές απαιτου� νται οι συγκέκριμέ�νές ικανο� τήτές.

Όταν ο οικονομικο� ς φορέ�ας στήρι�ζέται στις ικανο� τήτές α� λλων φορέ�ων ο� σον αφορα�  τα κριτή� ρια που
σχέτι�ζονται μέ τήν οικονομική�  και χρήματοοικονομική�  έπα� ρκέια, ο οικονομικο� ς φορέ�ας και αυτοι�  οι
φορέι�ς έι�ναι απο�  κοινου�  υπέυ� θυνοιlx  για τήν έκτέ�λέσή τής συ� μβασής.

Στήν πέρι�πτωσή έ�νωσής οικονομικω� ν φορέ�ων, ή έ�νωσή μπορέι�  να στήρι�ζέται στις ικανο� τήτές των
συμμέτέχο� ντων στήν έ�νωσή ή�  α� λλων φορέ�ων (για τα κριτή� ρια τής οικονομική� ς και χρήματοοικονομι-
κή� ς έπα� ρκέιας και τα κριτή� ρια σχέτικα�  μέ τήν τέχνική�  και έπαγγέλματική�  ικανο� τήτα).

Ή έκτέ�λέσή των ......lxi γι�νέται υποχρέωτικα�  απο�  τον προσφέ�ροντα ή� , αν ή προσφορα�  υποβα� λλέται απο�
έ�νωσή οικονομικω� ν φορέ�ων, απο�  έ�ναν απο�  τους συμμέτέ�χοντές στήν έ�νωσή αυτή� .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
lxii

23.1 Κατα�  τήν υποβολή�  προσφορω� ν οι οικονομικοι�  φορέι�ς υποβα� λλουν το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο
Ύπέυ� θυνής Δή� λωσής (ΤΈΎΔ) του α� ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποι�ο αποτέλέι� ένήμέρωμέ�νή
υπέυ� θυνή δή� λωσή, μέ τις συνέ�πέιές του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατα� στασή των πιστοποιήτικω� ν που έκδι�δουν δήμο� σιές αρχέ�ς ή�  τρι�τα μέ�ρή, έπιβέβαιω� νοντας ο� τι
ο έν λο�γω οικονομικο� ς φορέ�ας πλήροι� τις ακο� λουθές προυK ποθέ�σέις:
α)  δέν  βρι�σκέται  σέ  μι�α  απο�  τις  καταστα� σέις  του  α� ρθρου  22  Α  τής  παρου� σας,
β) πλήροι� τα σχέτικα�  κριτή� ρια έπιλογή� ς τα οποι�α έ�χουν καθοριστέι�, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 22 Β-Έ τής
παρου� σας.

Σέ  οποιοδή� ποτέ  χρονικο�  σήμέι�ο  κατα�  τή  δια� ρκέια  τής  διαδικασι�ας,  μπορέι�  να  ζήτήθέι�  απο�  τους
προσφέ�ροντές να υποβα� λλουν ο� λα ή�  ορισμέ�να δικαιολογήτικα�  τής έπο� μένής παραγρα� φου, ο� ταν αυτο�
απαιτέι�ται για τήν ορθή�  διέξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.

Κατα�  τήν υποβολή�  του ΤΈΎΔ, έι�ναι δυνατή� , μέ μο� νή τήν υπογραφή�  του κατα�  πέρι�πτωσή έκπροσω� που
του οικονομικου�  φορέ�α, ή προκαταρκτική�  απο� δέιξή των λο�γων αποκλέισμου�  που αναφέ�ρονται στο
α� ρθρο 22.Α.1 τής παρου� σας, για το συ� νολο των φυσικω� ν προσω� πων που έι�ναι μέ�λή του διοικήτικου� ,
διέυθυντικου�  ή�  έποπτικου�  οργα� νου  του  ή�  έ�χουν  έξουσι�α  έκπροσω� πήσής,  λή� ψής  αποφα� σέων  ή�
έλέ�γχου σέ αυτο� ν lxiii.

Ως  έκπρο� σωπος  του  οικονομικου�  φορέ�α,  για  τήν  έφαρμογή�  του  παρο� ντος,  νοέι�ται  ο  νο� μιμος
έκπρο� σωπος αυτου� , ο� πως προκυ� πτέι απο�  το ισχυ� ον καταστατικο�  ή�  το πρακτικο�  έκπροσω� πήσή� ς του
κατα�  το  χρο� νο  υποβολή� ς  τής  προσφορα� ς  ή�  το  αρμοδι�ως  έξουσιοδοτήμέ�νο  φυσικο�  προ� σωπο  να
έκπροσωπέι�  τον  οικονομικο�  φορέ�α  για  διαδικασι�ές  συ� ναψής  συμβα� σέων  ή�  για  τή  συγκέκριμέ�νή
διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασήςlxiv.

Στήν πέρι�πτωσή υποβολή� ς προσφορα� ς απο�  έ�νωσή οικονομικω� ν φορέ�ων, το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο
Ύπέυ� θυνής Δή� λωσής ( ΤΈΎΔ), υποβα� λλέται χωριστα�  απο�  κα� θέ μέ�λος τής έ�νωσής.

Στήν πέρι�πτωσή που προσφέ�ρων οικονομικο� ς φορέ�ας δήλω� νέι στο Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Ύπέυ� θυνής
Δή� λωσής ( ΤΈΎΔ) τήν προ� θέσή�  του για ανα� θέσή υπέργολαβι�ας, υποβα� λλέι μαζι�  μέ το δικο�  του ΤΈΎΔ
και το  ΤΈΎΔ του υπέργολα� βου.

Στήν  πέρι�πτωσή  που  προσφέ�ρων  οικονομικο� ς  φορέ�ας  στήρι�ζέται  στις  ικανο� τήτές  ένο� ς  ή�
πέρισσο� τέρων φορέ�ων υποβα� λλέι μαζι� μέ το δικο�  του το δικο�  του ΤΈΎΔ και το ΤΈΎΔ  κα� θέ φορέ�α στις
ικανο� τήτές του οποι�ου στήρι�ζέται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαι�ωμα συμμέτοχή� ς και οι ο� ροι και προυK ποθέ�σέις συμμέτοχή� ς, ο� πως ορι�στήκαν στα α� ρθρα 21
και  22  τής  παρου� σας,  κρι�νονται  κατα�  τήν  υποβολή�  τής  προσφορα� ς,  κατα�  τήν  υποβολή�  των
δικαιολογήτικω� ν, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4.2 (α έως δ) και κατα�  τή συ� ναψή τής συ� μβασής, συ� μφωνα
μέ το α� ρθρο 4.2 (έ) τής παρου� σας

Στήν πέρι�πτωσή που προσφέ�ρων οικονομικο� ς  φορέ�ας ή�  έ�νωσή αυτω� ν  στήρι�ζέται στις ικανο� τήτές
α� λλων φορέ�ων, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 22.ΣΤ τής παρου� σας, οι φορέι�ς στήν ικανο� τήτα των οποι�ων
στήρι�ζέται  ο  προσφέ�ρων  οικονομικο� ς  φορέ�ας  ή�  έ�νωσή  αυτω� ν,  υποχρέου� νται  στήν  υποβολή�  των
δικαιολογήτικω� ν που αποδέικνυ� ουν ο� τι δέν συντρέ�χουν οι λο�γοι αποκλέισμου�  του α� ρθρου 22 Α τής
παρου� σας και ο� τι πλήρου� ν τα σχέτικα�  κριτή� ρια έπιλογή� ς κατα�  πέρι�πτωσή (α� ρθρου 22 Β – Έ).

Ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  υποχρέου� ται  να  αντικαταστή� σέι  έ�ναν  φορέ�α  στήν  ικανο� τήτα  του  οποι�ου
στήρι�ζέται, έφο� σον ο τέλέυται�ος δέν πλήροι� το σχέτικο�  κριτή� ριο έπιλογή� ς ή�  για τον οποι�ο συντρέ�χουν
λο�γοι αποκλέισμου�  των παραγρα� φων 1, 2, 2α και 4lxv  του α� ρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  δέν  υποχρέου� νται  να  υποβα� λλουν  δικαιολογήτικα�  ή�  α� λλα  αποδέικτικα�
στοιχέι�α, αν και στο μέ�τρο που ή αναθέ�τουσα αρχή�  έ�χέι τή δυνατο� τήτα να λαμβα� νέι τα πιστοποιήτικα�
ή�  τις συναφέι�ς πλήροφορι�ές απέυθέι�ας μέ�σω προ� σβασής σέ έθνική�  βα� σή δέδομέ�νων σέ οποιοδή� ποτέ
κρα� τος - μέ�λος τής Ένωσής, ή οποι�α διατι�θέται δωρέα� ν, ο� πως έθνικο�  μήτρω� ο συμβα� σέων, έικονικο�
φα� κέλο  έπιχέι�ρήσής,  ήλέκτρονικο�  συ� στήμα  αποθή� κέυσής  έγγρα� φων  ή�  συ� στήμα  προέπιλογή� ς.  Ή
δή� λωσή  για  τήν  προ� σβασή  σέ  έθνική�  βα� σή  δέδομέ�νων  έμπέριέ�χέται  στο  Τυποποιήμέ�νο  Έντυπο
Ύπέυ� θυνής Δή� λωσής (ΤΈΎΔ).

Οι οικονομικοι� φορέι�ς δέν υποχρέου� νται να υποβα� λουν δικαιολογήτικα� , ο� ταν ή αναθέ�τουσα αρχή�  που
έ�χέι αναθέ�σέι τή συ� μβασή διαθέ�τέι ή� δή τα δικαιολογήτικα�  αυτα� .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινο� ς  ανα� δοχος,  κατο� πιν  σχέτική� ς  ήλέκτρονική� ς  προ� σκλήσής απο�  τήν αναθέ�τουσα αρχή� ,
υποβα� λλέι  τα  ακο� λουθα  δικαιολογήτικα� ,  κατα�  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  4.2  τής
παρου� σαςlxvi:

Για  τήν  απο� δέιξή  τής  μή  συνδρομή� ς  των  λο�γων  αποκλέισμου�  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινο� ς
ανα� δοχος υποβα� λλέι  αντι�στοιχα τα παρακα� τω δικαιολογήτικα� :     

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απο� σπασμα του ποινικου�  μήτρω� ου ή� ,
έλλέι�ψέι αυτου� , ισοδυ� ναμου έγγρα� φου που έκδι�δέται απο�  αρμο� δια δικαστική�  ή�  διοικήτική�  αρχή�  του
κρα� τους-μέ�λους  ή�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ο� που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νος  ο  έν  λο�γω
οικονομικο� ς φορέ�ας, απο�  το οποι�ο προκυ� πτέι ο� τι πλήρου� νται αυτέ�ς οι προυK ποθέ�σέις. Ή υποχρέ�ωσή
προσκο� μισής  του  ως  α� νω  αποσπα� σματος  αφορα�  και  τα  προ� σωπα  των  τέλέυται�ων   τέσσα� ρων
έδαφι�ων  τής παραγρα� φου Α.1 του α� ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικο�  που έκδι�δέται απο�  τήν αρμο� δια αρχή�
του  οικέι�ου  κρα� τους  -  μέ�λους  ή�  χω� ρας,  πέρι�  του  ο� τι  έ�χουν  έκπλήρωθέι�  οι  υποχρέω� σέις  του
οικονομικου�  φορέ�α,  ο� σον  αφορα�  στήν  καταβολή�  φο� ρων  (φορολογική�  ένήμέρο� τήτα)  και  στήν
καταβολή�  των  έισφορω� ν  κοινωνική� ς  ασφα� λισής  (ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα)lxvii συ� μφωνα  μέ  τήν
ισχυ� ουσα νομοθέσι�α του κρα� τους έγκατα� στασής ή�  τήν έλλήνική�  νομοθέσι�α αντι�στοιχα. 

Για  τους  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι  ή�  έκτέλου� ν  έ�ργα  στήν  Έλλα� δα τα  σχέτικα�
δικαιολογήτικα�  που υποβα� λλονται έι�ναι 
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- φορολογική�  ένήμέρο� τήτα που έκδι�δέται απο�  το Ύπουργέι�ο Οικονομικω� ν (αρμο� δια Δ.Ο.Ύ) για
τον οικονομικο�  φορέ�α και για τις κοινοπραξι�ές στις οποι�ές συμμέτέ�χέι για τα δήμο� σια έ�ργα που έι�ναι
σέ  έξέ�λιξήlxviii.  Οι  αλλοδαποι�  προσφέ�ροντές  θα υποβα� λλουν  υπέυ� θυνή  δή� λωσήlxix πέρι�  του  ο� τι  δέν
έ�χουν υποχρέ�ωσή καταβολή� ς φο� ρων στήν Έλλα� δα. Σέ πέρι�πτωσή που έ�χουν τέ�τοια υποχρέ�ωσή θα
υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  τής οικέι�ας Δ.Ο.Ύ.

- ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα  που  έκδι�δέται  απο�  τον  αρμο� διο  ασφαλιστικο�  φορέ�αlxx.  Ή
ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα καλυ� πτέι τις ασφαλιστικέ�ς υποχρέω� σέις του προσφέ�ροντος οικονομικου�
φορέ�α α) ως φυσικο�  ή�  νομικο�  προ� σωπο για το προσωπικο�  τους μέ σχέ�σή έξαρτήμέ�νής έργασι�ας, β)
για  έ�ργα που  έκτέλέι�  μο� νος  του  ή�  σέ  κοινοπραξι�α  καθω� ς  και  γ)   για  τα  στέλέ�χή  του  που  έ�χουν
υποχρέ�ωσή ασφα� λισής στο ΈΤΑΑ – ΤΣΜΈΔΈ.   Οι έγκατέστήμέ�νοι στήν Έλλα� δα οικονομικοι�  φορέι�ς
υποβα� λλουν αποδέικτικο�  ασφαλιστική� ς  ένήμέρο� τήτας (κυ� ριας και έπικουρική� ς  ασφα� λισής)  για το
προσωπικο�  τους μέ σχέ�σή έξαρτήμέ�νής έργασι�ας (ΤΣΜΈΔΈ για τους ασφαλισμέ�νους – μέ�λή του ΤΈΈ,
ΙΚΑ για το λοιπο�  προσωπικο�  Δέν αποτέλου� ν  απο� δέιξή ένήμέρο� τήτας τής προσφέ�ρουσας έταιρι�ας,
αποδέικτικα�  ασφαλιστική� ς ένήμέρο� τήτας  των φυσικω� ν προσω� πων που στέλέχω� νουν το πτυχι�ο τής
έταιρι�ας ως έται�ροι. Οι αλλοδαποι� προσφέ�ροντές (φυσικα�  και νομικα�  προ� σωπα), που δέν υποβα� λουν
τα α� νω αποδέικτικα� , υποβα� λλουν υπέυ� θυνή δή� λωσή πέρι� του ο� τι δέν απασχολου� ν προσωπικο� , για το
οποι�ο υπα� ρχέι  υποχρέ�ωσή ασφα� λισής σέ ήμέδαπου� ς  ασφαλιστικου� ς  οργανισμου� ς.  Αν απασχολου� ν
τέ�τοιο προσωπικο� , πρέ�πέι να υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  ασφαλιστική� ς ένήμέρο� τήτας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικο�  απο�  τή Διέυ� θυνσή Προγραμματισμου�
και Συντονισμου�  τής Έπιθέω� ρήσής Έργασιακω� ν Σχέ�σέων, απο�  το οποι�ο να προκυ� πτουν οι πρα� ξέις
έπιβολή� ς προστι�μου που έ�χουν έκδοθέι�  σέ βα� ρος του οικονομικου�  φορέ�α σέ χρονικο�  δια� στήμα δυ� ο
(2) έτω� ν πριν απο�  τήν ήμέρομήνι�α λή� ξής τής προθέσμι�ας υποβολή� ς προσφορα� ς. 

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22lxxi: πιστοποιήτικο�  που έκδι�δέται απο�  τήν αρμο� δια
δικαστική�  ή�  διοικήτική�  αρχή�  του οικέι�ου κρα� τους - μέ�λους ή�  χω� ρας. Για τους οικονομικου� ς φορέι�ς που
έι�ναι έγκαταστήμέ�νοι ή�  έκτέλου� ν έ�ργα στήν Έλλα� δα το πιστοποιήτικο�  ο� τι δέν τέλου� ν υπο�  πτω� χέυσή, ,
πτωχέυτικο�  συμβιβασμο� ,  αναγκαστική�  διαχέι�ρισή,  δέν  έ�χουν  υπαχθέι�  σέ  διαδικασι�α  έξυγι�ανσής
έκδι�δέται απο�  το αρμο� διο πρωτοδικέι�ο τής έ�δρας του οικονομικου�  φορέ�α. Το πιστοποιήτικο�   ο� τι το
νομικο�  προ� σωπο  δέν  έ�χέι  τέθέι�  υπο�  έκκαθα� ρισή  μέ  δικαστική�  απο� φασή  έκδι�δέται  απο�  το  οικέι�ο
Πρωτοδικέι�ο  τής  έ�δρας  του  οικονομικου�  φορέ�α,  το  δέ  πιστοποιήτικο�  ο� τι  δέν  έ�χέι  τέθέι�  υπο�
έκκαθα� ρισή μέ απο� φασή των έται�ρων έκδι�δέται απο�  το Γ.Έ.Μ.Ή.,  συ� μφωνα μέ τις κέι�μένές διατα� ξέις,
ως  κα� θέ  φορα�  ισχυ� ουν.  Έιδικα�  ή  μή  αναστολή�  των  έπιχέιρήματικω� ν  δραστήριοτή� των  του
οικονομικου�  φορέ�α,  για  τους  έγκατέστήμέ�νους  στήν  Έλλα� δα  οικονομικου� ς  φορέι�ς,  αποδέικνυ� έται
μέ�σω τής ήλέκτρονική� ς πλατφο� ρμας τής Ανέξα� ρτήτής Αρχή� ς Δήμοσι�ων Έσο� δωνlxxii. 

(δ) Αν το κρα� τος-μέ�λος ή�  χω� ρα δέν έκδι�δέι τα υπο�  των πέρ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιήτικα�  ή�  ο� που
τα πιστοποιήτικα�  αυτα�  δέν καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις υπο�   1 και 2 και 4 (β) του α� ρθρου 22 Α.,
το έ�γγραφο ή�  το πιστοποιήτικο�  μπορέι� να αντικαθι�σταται απο�  έ�νορκή βέβαι�ωσή ή� , στα κρα� τή - μέ�λή
ή�  στις χω� ρές ο� που δέν προβλέ�πέται έ�νορκή βέβαι�ωσή, απο�  υπέυ� θυνή δή� λωσή του ένδιαφέρομέ�νου
ένω� πιον αρμο� διας δικαστική� ς ή�  διοικήτική� ς αρχή� ς, συμβολαιογρα� φου ή�  αρμο� διου έπαγγέλματικου�  ή�
έμπορικου�  οργανισμου�  του  κρα� τους  μέ�λους  ή�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστήμέ�νος ο οικονομικο� ς φορέ�ας. 

Στήν πέρι�πτωσή αυτή�  οι αρμο� διές δήμο� σιές αρχέ�ς παρέ�χουν έπι�σήμή δή� λωσή στήν οποι�α αναφέ�ρέται
ο� τι δέν έκδι�δονται τα πιστοποιήτικα�  τής παρου� σας παραγρα� φου ή�  ο� τι τα πιστοποιήτικα�  αυτα�  δέν
καλυ� πτουν ο� λές τις πέριπτω� σέις που αναφέ�ρονται στα υπο�  1 και 2 και 4 (β) του α� ρθρου 22 Α τής
παρου� σας.

Αν διαπιστωθέι� μέ οποιονδή� ποτέ τρο� πο ο� τι, στήν έν λο�γω χω� ρα έκδι�δονται τα υπο� ψή πιστοποιήτικα� ,
ή προσφορα�  του διαγωνιζο� μένου απορρι�πτέται. 
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(έ)  Για τις  λοιπέ�ς  πέριπτω� σέις  τής  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxiii,  υποβα� λλέται  υπέυ� θυνή
δή� λωσή  του  προσφέ�ροντος  ο� τι  δέν  συντρέ�χουν  στο  προ� σωπο�  του  οι  οριζο� μένοι  λο�γοι
αποκλέισμου� lxxiv. 

Έιδικα�  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22lxxv,  για  τις  έργολήπτικέ�ς
έπιχέιρή� σέις που έι�ναι έγγέγραμμέ�νές στο Μ.Έ.ΈΠ. υποβα� λλονται πιστοποιήτικα�  χορήγου� μένα απο�  τα
αρμο� δια  έπιμέλήτή� ρια  και  φορέι�ς  (ΤΈΈ,  ΓΈΩΤΈΈ,  ΈΈΤΈΜ)  απο�  τα  οποι�α  αποδέικνυ� έται  ο� τι  τα
προ� σωπα μέ βέβαι�ωσή του Μ.Έ.Κ. που στέλέχω� νουν τήν έργολήπτική�  έπιχέι�ρήσή, δέν έ�χουν διαπρα� ξέι
σοβαρο�  έπαγγέλματικο�  παρα� πτωμα.

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

Για τήν απο� δέιξή τής μή συνδρομή� ς  του λο�γου αποκλέισμου�  τής παραγρα� φου Α.5 του α� ρθρου 22
υποβα� λλονται, έφο� σον ο προσωρινο� ς ανα� δοχος έι�ναι ανω� νυμή έταιρι�α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Έξαιρου� νται τής υποχρέ�ωσής αυτή� ς  οι  έταιρέι�ές
που έι�ναι έισήγμέ�νές στο Χρήματιστή� ριο τής χω� ρας έγκατα� στασή� ς τους και υποβα� λλουν πέρι� του� του
υπέυ� θυνή δή� λωσή του νο� μιμου έκπροσω� που τους]. 

-  Πιστοποιήτικο�  αρμο� διας αρχή� ς του κρα� τους τής έ�δρας, απο�  το οποι�ο να προκυ� πτέι ο� τι οι μέτοχέ�ς
έι�ναι ονομαστικέ�ς

- Αναλυτική�  κατα� στασή μέ τα στοιχέι�α των μέτο�χων τής έταιρέι�ας και τον αριθμο�  των μέτοχω� ν κα� θέ
μέτο�χου  (μέτοχολο�γιο),  ο� πως  τα  στοιχέι�α  αυτα�  έι�ναι  καταχωρήμέ�να  στο  βιβλι�ο  μέτο�χων  τής
έταιρέι�ας, το πολυ�  τρια� ντα έργα� σιμές ήμέ�ρές πριν απο�  τήν ήμέ�ρα υποβολή� ς τής προσφορα� ς. 

Έιδικο� τέρα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομι�ζουν  μο� νο  τήν  αναλυτική�
κατα� στασή μέ τα στοιχέι�α των μέτο�χων τής έταιρέι�ας και τον αριθμο�  των μέτοχω� ν κα� θέ μέτο�χου
(μέτοχολο�γιο), ο� πως τα στοιχέι�α αυτα�  έι�ναι καταχωρήμέ�να στο βιβλι�ο μέτο�χων τής έταιρέι�ας, το πολυ�
τρια� ντα έργα� σιμές ήμέ�ρές πριν απο�  τήν ήμέ�ρα υποβολή� ς τής προσφορα� ς καθω� ς ή απαι�τήσή για τήν
υποβολή�  του  πιστοποιήτικου�  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτέι  ο� τι  οι  μέτοχέ�ς  έι�ναι  ονομαστικέ�ς,
καλυ� πτέται συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 23.9 τής παρου� σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  έφο� σον έ�χουν κατα�  το δι�καιο τής έ�δρας τους ονομαστικέ�ς
μέτοχέ�ς, προσκομι�ζουν : 

αα)  Πιστοποιήτικο�  αρμο� διας αρχή� ς του κρα� τους τής έ�δρας,  απο�  το οποι�ο να προκυ� πτέι ο� τι οι
μέτοχέ�ς έι�ναι ονομαστικέ�ς. 

ββ) Αναλυτική�  κατα� στασή μέτο�χων, μέ αριθμο�  των μέτοχω� ν του κα� θέ μέτο�χου, ο� πως τα στοιχέι�α
αυτα�  έι�ναι καταχωρήμέ�να στο βιβλι�ο μέτο�χων τής έταιρέι�ας μέ ήμέρομήνι�α το πολυ�  30 έργα� σιμές
ήμέ�ρές πριν τήν υποβολή�  τής προσφορα� ς. 

γγ)  Κα� θέ  α� λλο  στοιχέι�ο  απο�  το  οποι�ο  να  προκυ� πτέι  ή  ονομαστικοποι�ήσή  μέ�χρι  φυσικου�
προσω� που των μέτοχω� ν, που έ�χέι συντέλέστέι� τις τέλέυται�ές 30 (τρια� ντα) έργα� σιμές ήμέ�ρές πριν τήν
υποβολή�  τής προσφορα� ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δέν έ�χουν κατα�  το δι�καιο τής χω� ρας στήν οποι�α έ�χουν τήν έ�δρα
τους ονομαστικέ�ς μέτοχέ�ς, υποβα� λλουν : 

αα) Βέβαι�ωσή πέρι� μή υποχρέ�ωσής ονομαστικοποι�ήσής των μέτοχω� ν απο�  αρμο� δια αρχή� , έφο� σον
υπα� ρχέι σχέτική�  προ� βλέψή, διαφορέτικα�  προσκομι�ζέται υπέυ� θυνή δή� λωσή του διαγωνιζο� μένου.

ββ) Έγκυρή και ένήμέρωμέ�νή κατα� στασή μέτο�χων που κατέ�χουν τουλα� χιστον 1% των μέτοχω� ν. 

γγ)  Αν δέν τήρέι�ται  τέ�τοια  κατα� στασή,  προσκομι�ζέται  σχέτική�  κατα� στασή μέτο�χων (μέ  1%),
συ� μφωνα μέ τήν τέλέυται�α Γένική�  Συνέ�λέυσή, αν οι μέ�τοχοι αυτοι� έι�ναι γνωστοι� στήν έταιρέι�α. 

δδ) Αν δέν προσκομισθέι� κατα� στασή κατα�  τα ανωτέ�ρω, ή έταιρέι�α αιτιολογέι� τους λο�γους που οι
μέ�τοχοι αυτοι�  δέν τής έι�ναι γνωστοι�. Ή αναθέ�τουσα αρχή�  δέν υπέισέ�ρχέται στήν κρι�σή τής ως α� νω
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αιτιολογι�ας.  Δυ� ναται ωστο� σο να αποδέι�ξέι τή δυνατο� τήτα υποβολή� ς τής κατα� στασής μέτο�χων και
μο� νο στήν πέρι�πτωσή αυτή�  ή έταιρέι�α αποκλέι�έται απο�  τήν παρου� σα διαδικασι�α.

Πέραιτέ�ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβα� λλέται ή υπέυ� θυνή δή� λωσή τής κοινή� ς απο� φασής
των  Ύπουργω� ν  Ανα� πτυξής  και  Έπικρατέι�ας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Για  τήν  πέρι�πτωσή  του  α� ρθρου  22.Α.9.  τής  παρου� σας  διακή� ρυξής,  υπέυ� θυνή  δή� λωσή  του
προσφέ�ροντος ο� τι δέν έ�χέι έκδοθέι�  σέ βα� ρος του απο� φασή αποκλέισμου� , συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσον  αφορα�  τήν  καταλλήλο� τήτα  για  τήν  α� σκήσή  τής  έπαγγέλματική� ς  δραστήριο� τήτας,  οι
προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι  στήν  Έλλα� δα  υποβα� λλουν  βέβαι�ωσή  έγγραφή� ς  στο
Μ.Έ.ΈΠlxxvii στήν/στις κατήγορι�α/ές  Α1 και άνω τα� ξή για έ�ργα Οδοποιίας ανέξαρτή� του έ�δρας.  

(β)  Οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι   σέ  λοιπα�  κρα� τή  μέ�λή  τής  ΈυρωπαιKκή� ς  Ένωσής
προσκομι�ζουν  τις  δήλω� σέις  και  πιστοποιήτικα�  που  πέριγρα� φονται  στο  Παρα� ρτήμα  XI  του
Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστήμέ�νοι σέ κρα� τος μέ�λος του ΈυρωπαιKκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου
(Έ.Ο.Χ) ή�  σέ τρι�τές χω� ρές που έ�χουν υπογρα� ψέι και κυρω� σέι τή ΣΔΣ, στο βαθμο�  που ή υπο�  ανα� θέσή
δήμο� σια  συ� μβασή καλυ� πτέται  απο�  τα Παραρτή� ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γένικέ�ς  σήμέιω� σέις  του
σχέτικου�  μέ  τήν  Ένωσή  Προσαρτή� ματος  I  τής  ως  α� νω  Συμφωνι�ας,  ή�  σέ  τρι�τές  χω� ρές  που  δέν
έμπι�πτουν στήν προήγου� μένή  πέρι�πτωσή και έ�χουν συνα� ψέι διμέρέι�ς ή�  πολυμέρέι�ς συμφωνι�ές μέ τήν
Ένωσή  σέ  θέ�ματα  διαδικασιω� ν  ανα� θέσής  δήμοσι�ων  συμβα� σέων,   προσκομι�ζουν  πιστοποιήτικο�
αντι�στοιχου  έπαγγέλματικου�  ή�  έμπορικου�  μήτρω� ου.  Στήν  πέρι�πτωσή  που  χω� ρα  δέν  τήρέι�  τέ�τοιο
μήτρω� ο,  το έ�γγραφο ή�  το πιστοποιήτικο�  μπορέι�  να αντικαθι�σταται  απο�  έ�νορκή βέβαι�ωσή ή� ,  στα
κρα� τή  -  μέ�λή  ή�  στις  χω� ρές  ο� που  δέν  προβλέ�πέται  έ�νορκή  βέβαι�ωσή,  απο�  υπέυ� θυνή  δή� λωσή  του
ένδιαφέρομέ�νου ένω� πιον αρμο� διας δικαστική� ς ή�  διοικήτική� ς  αρχή� ς,  συμβολαιογρα� φου ή�  αρμο� διου
έπαγγέλματικου�  ή�  έμπορικου�  οργανισμου�  τής  χω� ρας  καταγωγή� ς  ή�  τής  χω� ρας  ο� που  έι�ναι
έγκατέστήμέ�νος  ο  οικονομικο� ς  φορέ�ας  ο� τι  δέν  τήρέι�ται  τέ�τοιο  μήτρω� ο  και  ο� τι  ασκέι�  τή
δραστήριο� τήτα του α� ρθρου 21 τής παρου� σας.

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

Ή οικονομική�  και χρήματοοικονομική έπα� ρκέια των οικονομικω� ν φορέ�ων αποδέικνυ� έται: 

(α) για τις έγγέγραμμέ�νές έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις στο Μ.Έ.ΈΠ:

 έι�τέ απο�  τή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς στο Μ.Έ.Έ.Π, ή οποι�α αποτέλέι�  τέκμή� ριο των πλήροφοριω� ν
που πέριέ�χέι 

 έι�τέ, στήν πέρι�πτωσή που οι απαιτή� σέις του α� ρθρου 22.Γ δέν καλυ� πτονται  απο�  τή βέβαι�ωσή
έγγραφή� ς, μέ τήν υποβολή�  ένο� ς ή�  πέρισσο� τέρων απο�  τα αποδέικτικα�  μέ�σα που προβλέ�πονται
στο  Μέ�ρος  Ι  του  Παραρτή� ματος  ΧΙΙ  (Αποδέικτικα�  μέ�σα  για  τα  κριτή� ρια  έπιλογή� ς)  του
Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016. lxxviii

Σέ κα� θέ πέρι�πτωσή,  ή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς μπορέι� να υποβα� λλέται για τήν απο� δέιξή μο� νο ορισμέ�νων
απαιτή� σέων οικονομική� ς και χρήματοοικονομική� ς έπα� ρκέιας του α� ρθρου 22.Γ, ένω�  για τήν απο� δέιξή
των λοιπω� ν απαιτή� σέων μπορου� ν να προσκομι�ζονται  έ�να ή�  πέρισσο� τέρα απο�  τα αποδέικτικα�  μέ�σα
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που προβλέ�πονται στο Μέ�ρος Ι του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανα� λογα μέ τήν τιθέ�μένή
στο α� ρθρο 22.Γ απαι�τήσή.

Έιδικα� ,  για  τήν  απο� δέιξή  τής  απαι�τήσής  τής  μή  υπέ�ρβασής  των ανω� τατων  έπιτρέπτω� ν  ορι�ων
ανέκτέ�λέστου υπολοι�που έργολαβικω� ν συμβα� σέων:

 μέ τήν υποβολή�  ένήμέρο� τήτας πτυχι�ου έν ισχυ� έι ή�
 μέ τήν υποβολή�  υπέυ� θυνής δή� λωσής του προσωρινου�  αναδο�χου, συνοδέυο� μένής απο�

πι�νακα  ο� λων  των  υπο�  έκτέ�λέσή  έ�ργων  (έι�τέ  ως  μέμονομέ�νος  ανα� δοχος  έ�ιτέ  στο
πλαι�σιο κοινοπραξι�ας ή�  υπέργολαβι�ας) και αναφορα�  για το ανέκτέ�λέστο υπο� λοιπο
ανα�  έ�ργο και το συνολικο�  ανέκτέ�λέστο,  για τις έργολήπτικέ�ς  έπιχέιρή� σέις  που δέν
διαθέ�τουν ένήμέ�ροτήτα πτυχι�ου κατα�  τις κέι�μένές διατα� ξέις 

(β)  Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ επίσημους  καταλόγους ή�
διαθέ�τουν πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής που συμμορφω� νονται  μέ  τα έυρωπαιKκα�
προ� τυπα  πιστοποι�ήσής,  κατα�  τήν  έ�ννοια  του  Παραρτή� ματος  VII  του  Προσαρτή� ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορου� ν να προσκομι�ζουν στις αναθέ�τουσές αρχέ�ς πιστοποιήτικο�  έγγραφή� ς, έκδιδο� μένο
απο�  τήν αρμο� δια αρχή�  ή�  το πιστοποιήτικο�  που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ήσής,
κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφο 9 του παρο� ντος α� ρθρου .

(γ)  Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  δέν  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  έπι�σήμους  καταλο�γους  ή�
διαθέ�τουν  πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής  κατα�  τα  ανωτέ�ρω,  υποβα� λλουν  ως
δικαιολογήτικα�  έ�να ή�  πέρισσο� τέρα απο�  τα αποδέικτικα�  μέ�σα που προβλέ�πονται στο Μέ�ρος Ι  του
Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

Ή τέχνική�  και έπαγγέλματική�  ικανο� τήτα των οικονομικω� ν φορέ�ων αποδέικνυ� έται: 

(α) για τις έγγέγραμμέ�νές έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις στο Μ.Έ.ΈΠ.

 έι�τέ απο�  τή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς στο Μ.Έ.Έ.Π, ή οποι�α αποτέλέι�  τέκμή� ριο των πλήροφοριω� ν
που πέριέ�χέι 

 έι�τέ, στήν πέρι�πτωσή που οι απαιτή� σέις του α� ρθρου 22.Δ δέν καλυ� πτονται  απο�  τή
βέβαι�ωσή έγγραφή� ς, μέ τήν υποβολή�  ένο� ς ή�  πέρισσο� τέρων απο�  τα αποδέικτικα�  μέ�σα
που προβλέ�πονται  στο  Μέ�ρος  ΙΙ  του  Παραρτή� ματος  ΧΙΙ  (Αποδέικτικα�  μέ�σα  για  τα
κριτή� ρια  έπιλογή� ς)  του  Προσαρτή� ματος  Α  του  ν.  4412/2016 lxxix ανα� λογα  μέ  τήν
τιθέ�μένή στο α� ρθρο 22.Δ απαι�τήσή.

Σέ κα� θέ πέρι�πτωσή,  ή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς μπορέι� να υποβα� λλέται για τήν απο� δέιξή μο� νο ορισμέ�νων
απαιτή� σέων τέχνική� ς και έπαγγέλματική� ς ικανο� τήτας του α� ρθρου 22.Δ, ένω�  για τήν απο� δέιξή των
λοιπω� ν απαιτή� σέων μπορου� ν να προσκομι�ζονται  έ�να ή�  πέρισσο� τέρα απο�  τα αποδέικτικα�  μέ�σα που
προβλέ�πονται στο Μέ�ρος ΙΙ του Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  επίσημους  καταλόγους ή�
διαθέ�τουν  πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής  που  συμμορφω� νονται  μέ  τα
έυρωπαιKκα�  προ� τυπα πιστοποι�ήσής, κατα�  τήν έ�ννοια του Παραρτή� ματος VII του Προσαρτή� ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορου� ν  να  προσκομι�ζουν  στις  αναθέ�τουσές  αρχέ�ς  πιστοποιήτικο�
έγγραφή� ς έκδιδο� μένο απο�  τήν αρμο� δια αρχή�  ή�  το πιστοποιήτικο�  που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο
οργανισμο�  πιστοποι�ήσής, κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα� γραφο 9
του παρο� ντος α� ρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποι�  οικονομικοι�  φορέι�ς  που δέν έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι  σέ έπι�σήμους καταλο� γους ή�
διαθέ�τουν  πιστοποιήτικο�  απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής  κατα�  τα  ανωτέ�ρω, υποβα� λλουν ως
δικαιολογήτικα�  έ�να ή�  πέρισσο� τέρα απο�  τα αποδέικτικα�  μέ�σα που προβλέ�πονται στο Μέ�ρος ΙΙ του
Παραρτή� ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

Δέν απαιτου� νται στήν παρου� σα  συ� μβασή.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σέ  πέρι�πτωσή  νομικου�  προσω� που,  υποβα� λλονται  ήλέκτρονικα� ,  στον  φα� κέλο  “Δικαιολογήτικα�
Προσωρινου�  Αναδο�χου, τα νομιμοποιήτικα�  έ�γγραφα απο�  τα οποι�α προκυ� πτέι ή έξουσι�α υπογραφή� ς
του νομι�μου έκπροσω� που.

Έα� ν ο προσφέ�ρων έι�ναι Α.Έ και Έ.Π.Έ :
1. ΦΈΚ συ� στασής,
2. Αντι�γραφο του ισχυ� οντος καταστατικου�  μέ το ΦΈΚ στο οποι�ο έ�χουν δήμοσιέυτέι�  ο� λές οι
μέ�χρι  σή� μέρα  τροποποιή� σέις  αυτου�  ή�  έπικυρωμέ�νο  αντι�γραφο  κωδικοποιήμέ�νου
καταστατικου�  (έφο� σον υπα� ρχέι)
3. ΦΈΚ στο οποι�ο έ�χέι δήμοσιέυτέι� το πρακτικο�  ΔΣ έκπροσω� πήσής του νομικου�  προσω� που,
4. Πρακτικο�  Δ.Σ πέρι�  έ�γκρισής συμμέτοχή� ς στο διαγωνισμο� , στο οποι�ο μπορέι� να πέριέ�χέται
και  έξουσιοδο� τήσή  (έφο� σον  αυτο�  προβλέ�πέται  απο�  το  καταστατικο�  του  υποψήφι�ου
αναδο�χου) για υπογραφή�  και υποβολή�  προσφορα� ς σέ πέρι�πτωσή που δέν υπογρα� φέι ο ι�διος
ο νο� μιμος έκπρο� σωπος του φορέ�α τήν προσφορα�  και τα λοιπα�  απαιτου� μένα έ�γγραφα του
διαγωνισμου�  και ορι�ζέται συγκέκριμέ�νο α� τομο, 
5.  Πιστοποιήτικο�  αρμο� διας  δικαστική� ς  ή�  διοικήτική� ς  αρχή� ς  πέρι�  τροποποιή� σέων  του
καταστατικου�  / μή λυ� σής τής έταιρέι�ας, το οποι�ο πρέ�πέι να έ�χέι έκδοθέι�  το πολυ�  τρέι�ς (3)
μή� νές πριν απο�  τήν ήμέρομήνι�α υποβολή� ς προσφορω� ν.

Έα� ν ο προσφέ�ρων έι�ναι Ο.Έ, Έ.Έ , ΙΚΈ:
1. Αντι�γραφο του καταστατικου� , μέ ο� λα τα μέ�χρι σή� μέρα τροποποιήτικα� , ή�  φωτοαντι�γραφο
έπικυρωμέ�νου, απο�  δικήγο� ρο, κωδικοποιήμέ�νου καταστατικου� , έφο� σον υπα� ρχέι.
2.  Πιστοποιήτικα�  αρμο� διας δικαστική� ς  ή�  διοικήτική� ς  αρχή� ς  πέρι�  των τροποποιή� σέων του
καταστατικου� .
Σέ  πέρι�πτωσή  έγκατα� στασής  τους  στήν  αλλοδαπή� ,  τα  δικαιολογήτικα�  συ� στασή� ς  τους
έκδι�δονται μέ βα� σή τήν ισχυ� ουσα νομοθέσι�α τής χω� ρας που έι�ναι έγκατέστήμέ�να, απο�  τήν
οποι�α και έκδι�δέται το σχέτικο�  πιστοποιήτικο� .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  σέ  έπι�σήμους  καταλο� γους  ή�  διαθέ�τουν
πιστοποι�ήσή απο�  οργανισμου� ς  πιστοποι�ήσής που συμμορφω� νονται μέ τα έυρωπαιKκα�  προ� τυπα
πιστοποι�ήσής, κατα�  τήν έ�ννοια του Παραρτή� ματος VII του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορου� ν να  υποβα� λλουν στις αναθέ�τουσές αρχέ�ς πιστοποιήτικο�  έγγραφή� ς έκδιδο� μένο απο�  τήν
αρμο� δια αρχή�  ή�  το πιστοποιήτικο�  που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο οργανισμο�  πιστοποι�ήσής.
Στα πιστοποιήτικα�  αυτα�  αναφέ�ρονται τα δικαιολογήτικα�  βα� σέι των οποι�ων έ�γινέ ή έγγραφή�  των
έν λο� γω οικονομικω� ν φορέ�ων στον έπι�σήμο κατα� λογο ή�  ή πιστοποι�ήσή και ή κατα� ταξή στον έν
λο� γω κατα� λογο.
Ή πιστοποιου� μένή έγγραφή�  στους έπι�σήμους καταλο� γους απο�  τους αρμο� διους οργανισμου� ς ή�  το
πιστοποιήτικο� ,  που  έκδι�δέται  απο�  τον  οργανισμο�  πιστοποι�ήσής,  συνιστα�  τέκμή� ριο
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καταλλήλο� τήτας ο� σον αφορα�  τις απαιτή� σέις ποιοτική� ς έπιλογή� ς, τις οποι�ές καλυ� πτέι ο έπι�σήμος
κατα� λογος ή�  το πιστοποιήτικο� .
Οι οικονομικοι�  φορέι�ς  που έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι  σέ έπι�σήμους καταλο� γους απαλλα� σσονται απο�
τήν υποχρέ�ωσή υποβολή� ς των δικαιολογήτικω� ν που αναφέ�ρονται στο πιστοποιήτικο�  έγγραφή� ς
τους. 
 (β)  Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγγέγραμμέ�νοι  στο  Μ.Έ.ΈΠ.  έφο� σον  υποβα� λλουν
«Ένήμέρο� τήτα  Πτυχι�ου» έν  ισχυ� ,  απαλλα� σσονται  απο�  τήν  υποχρέ�ωσή  υποβολή� ς  των
δικαιολογήτικω� ν lxxxi:
-  απο� σπασμα  ποινικου�  μήτρω� ου  του  α� ρθρου  23.3.(α)  τής  παρου� σας  για  τον  Προ� έδρο  και
Διέυθυ� νοντα Συ� μβουλο έργολήπτική� ς έπιχέι�ρήσής.  Για τα λοιπα�  μέ�λή του Δ.Σ τής έταιρέι�ας, θα
πρέ�πέι να υποβλήθέι�  αυτοτέλω� ς απο� σπασμα ποινικου�  μήτρω� ου, καθο� σον τα προ� σωπα αυτα�  δέν
καλυ� πτονται απο�  τήν Ένήμέρο� τήτα Πτυχι�ου. 
- φορολογική�  και ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα του α� ρθρου 23.3.(β) τής παρου� σας.lxxxii

- τα πιστοποιήτικα�  απο�  το αρμο� διο Πρωτοδικέι�ο και το ΓΈΜΉ του α� ρθρου 23.3.(γ) τής παρου� σας
υπο�  τήν προυK πο� θέσή ο� μως ο� τι καλυ� πτονται πλή� ρως (ο� λές οι προβλέπο� μένές πέριπτω� σέις) απο�
τήν Ένήμέρο� τήτα Πτυχι�ου.
- το πιστοποιήτικο�  απο�  το αρμο� διο έπιμέλήτή� ριο ο� σον αφορα�  το λο� γο αποκλέισμου�  του α� ρθρου
22. Α.4. (θ).lxxxiii

-  το  πιστοποιήτικο�  τής  αρμο� διας  αρχή� ς  για  τήν  ονομαστικοποι�ήσή  των  μέτοχω� ν  του  α� ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδέικτικα�  έ�γγραφα νομιμοποι�ήσής  τής έργολήπτική� ς έπιχέι�ρήσής.
Σέ πέρι�πτωσή που κα� ποιο απο�  τα ανωτέ�ρω δικαιολογήτικα�  έ�χέι λή� ξέι, προσκομι�ζέται το σχέτικο�
δικαιολογήτικο�  έν ισχυ� . Έφο� σον στήν Ένήμέρο� τήτα Πτυχι�ου δέν αναφέ�ρέται ρήτα�  ο� τι τα στέλέ�χή
του πτυχι�ου του προσφέ�ροντα έι�ναι ασφαλιστικω� ς ένή� μέρα στο ΈΤΑΑ- ΤΣΜΈΔΈ, ο προσφέ�ρων
προσκομι�ζέι  έπιπλέ�ον  τής  Ένήμέρο� τήτας  Πτυχι�ου,  ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα  για  τα  στέλέ�χή
αυτα� . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν πέρι�πτωσή που οικονομικο� ς φορέ�ας έπιθυμέι�  να στήριχθέι�  στις ικανο� τήτές α� λλων φορέ�ων,
ή  απο� δέιξή  ο� τι  θα  έ�χέι  στή  δια� θέσή�  του  τους  αναγκαι�ους  πο� ρους,  γι�νέται  μέ  τήν  υποβολή�
σχέτικου�  συμφωνήτικου�  των φορέ�ων αυτω� ν για τον σκοπο�  αυτο� .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο  φα� κέλος  προσφορα� ς  (προσφορα� )  των  διαγωνιζομέ�νων  πέριλαμβα� νέι,  έπι�  ποινή�
αποκλέισμου� , τα ακο� λουθα:
(α) ξέχωριστο�  σφραγισμέ�νο φα� κέλο μέ τήν έ�νδέιξή «Δικαιολογήτικα�  Συμμέτοχή� ς»
(β) ξέχωριστο�  σφραγισμέ�νο φα� κέλο μέ τήν έ�νδέιξή «Οικονομική�  Προσφορα� »
συ� μφωνα μέ τα κατωτέ�ρω:

24.2 Ο  φα� κέλος  «Δικαιολογήτικα�  Συμμέτοχή� ς»  πρέ�πέι,  έπι�  ποινή�  αποκλέισμου� ,  να  πέριέ�χέι  τα
ακο� λουθα: 

 - α) Το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Ύπέυ� θυνής Δή� λωσής  (ΤΈΎΔ)
- β) έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς, του α� ρθρου 15 τής παρου� σας.

Οι  ένω� σέις  οικονομικω� ν  φορέ�ων  που  υποβα� λλουν  κοινή�  προσφορα� ,  υποβα� λλουν  το  ΤΈΎΔ  για
κα� θέ οικονομικο�  φορέ�α που συμμέτέ�χέι στήν έ�νωσή.

24.3 Ο  φα� κέλος  «Οικονομική�  Προσφορα� »  πέριέ�χέι  συμπλήρωμέ�νο  το  χορήγήθέ�ν  απο�  τήν
αναθέ�τουσα αρχή�  έ�ντυπο Οικονομική� ς Προσφορα� ς του α� ρθρου 2 (δ)  τής παρου� σας.
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Επισημαίνεται ότι: 
α) αποκλέι�ονται  απο�  τον  διαγωνισμο�  προσφορέ�ς,  στις  οποι�ές  δέν  αναγρα� φέται  έ�στω  και  έ�να
έπιμέ�ρους  ποσοστο�  έ�κπτωσής  ομα� δας  έργασιω� ν  του  έντυ� που  τής  οικονομική� ς  προσφορα� ς  στήν
πέριπτ. (α) τής παρ. 2 του α� ρθρου 95 του ν.4412/2016 ή�  το ένιαι�ο ποσοστο�  έ�κπτωσής στήν πέριπτ.
(β) τής παρ. 2 του α� ρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογρα� φως και αριθμήτικω� ς. 
β)  ή  ολο�γραφή  αναγραφή�  των  έπιμέ�ρους  ποσοστω� ν  έ�κπτωσής  υπέρισχυ� έι  τής  αντι�στοιχής
αριθμήτική� ς.
γ)  Αν παρουσιαστου� ν έλλέι�ψέις στήν αναγραφή�  των στοιχέι�ων τής οικονομική� ς προσφορα� ς (πλήν
έκέι�νων που έπιφέ�ρουν αποκλέισμο� ), διαφορέ�ς μέταξυ�  τής ολο�γραφής και τής αριθμήτική� ς τιμή� ς ή�
λογιστικα�  σφα� λματα στα αθροι�σματα, τα γινο� μένα ή�  τή στρογγυλοποι�ήσή, ή Έπιτροπή�  Διαγωνισμου�
διορθω� νέι τα σφα� λματα και αναγρα� φέι τήν ορθή�  οικονομική�  προσφορα� .  

24.4  Οι προσφορέ�ς υπογρα� φονται και μονογρα� φονται ανα�  φυ� λλο απο�  τον οικονομικο�  φορέ�α ή� , σέ
πέρι�πτωσή νομικω� ν προσω� πων, απο�  το νο� μιμο έκπρο� σωπο αυτω� ν. Ή έ�νωσή οικονομικω� ν φορέ�ων
υποβα� λλέι κοινή�  προσφορα� , ή οποι�α υπογρα� φέται υποχρέωτικα�  έι�τέ απο�  ο� λους τους οικονομικου� ς
φορέι�ς που αποτέλου� ν τήν έ�νωσή έι�τέ απο�  έκπρο� σωπο�  τους νομι�μως έξουσιοδοτήμέ�νο.

ΚΈΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο προσφέ�ρων οικονομικο� ς φορέ�ας αναφέ�ρέι στήν προσφορα�  του το τμή� μα τής συ� μβασής που
προτι�θέται να αναθέ�σέι υπο�  μορφή�  υπέργολαβι�ας σέ τρι�τους,  καθω� ς και τους υπέργολα� βους που
προτέι�νέι.

25.2. Ή τή� ρήσή των υποχρέω� σέων τής παρ. 2 του α� ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο�  υπέργολα� βους δέν
αι�ρέι τήν έυθυ� νή του κυρι�ου αναδο�χου.

25.3. ΔΈΝ προβλέ�πέται διαδικασι�α καταβολή� ς απέυθέι�ας σέ υπέργολα� βο τμή� ματος του έργολαβικου�
τιμή� ματος στήν παρου� σα διαδικασι�α συ� ναψής συ� μβασής lxxxiv

25.4 Ή αναθέ�τουσα αρχή� :
α) έπαλήθέυ� έι υποχρέωτικα�  τή συνδρομή�  των λο�γων αποκλέισμου�  του α� ρθρου 22 Α τής παρου� σας
για τους υπέργολα� βους και ο� τι διαθέ�τουν τα αντι�στοιχα προσο� ντα για τήν έκτέ�λέσή του έ�ργου που
αναλαμβα� νουν συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 165 του ν. 4412/2016, μέ το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Ύπέυ� θυνής
Δή� λωσής (ΤΈΎΔ).
β) απαιτέι�  υποχρέωτικα�  απο�  τον οικονομικο�  φορέ�α να αντικαταστή� σέι έ�ναν υπέργολα� βο, ο� ταν απο�
τήν ως α� νω έπαλή� θέυσή προκυ� πτέι ο� τι συντρέ�χουν λο�γοι αποκλέισμου�  του και ο� τι δέν καλυ� πτέι τα
αντι�στοιχα προσο� ντα για τήν έκτέ�λέσή του έ�ργου που αναλαμβα� νέι συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 165 του ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Ή έ�γκρισή κατασκέυή� ς του δήμοπρατου� μένου έ�ργου, αποφασι�στήκέ μέ τήν αριθμ. 54/2019
του Δήμοτικου�  Συμβουλι�ου του Δή� μου Κέ�ας (Α.Δ.Α. : 6ΩΎΖΩΈΔ-Ω4Ψ).

26.2  Ο  Κυ� ριος  του  Έργου  μπορέι�  να  έγκαταστή� σέι  για  το  έ�ργο  αυτο�  Τέχνικο�  Συ� μβουλο.  Ο
Ανα� δοχος  του  έ�ργου,  έ�χέι  τήν  υποχρέ�ωσή  να  διέυκολυ� νέι  τις  δραστήριο� τήτές  του  Τέχνικου�
Συμβου� λου, που πήγα� ζουν απο�  τή συμβατική�  σχέ�σή τής Ύπήρέσι�ας μέ αυτο� ν.
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       Κέα  ……–……–201...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
“

Η θεωρημένη μελέτη μας διαβιβάστηκε με   το με αριθ.πρωτ. 112856/2755/18/01.03.2019 έγγραφο  
του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας  Ν.  Αιγαίου  –  Γενική  Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και
Υποδομών και επισυ  νάπτεται 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”
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- 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  “Βελτίωση  βατότητας  και  απορροών  ομβρίων  υδάτων  δημοτικής
οδοποιίας” και  τους  όρους  της διακήρυξης  με  την  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 και 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού,  για την  επιλογή  αναδόχου  για  τη  σύναψη  δημόσιας  σύμβασης  του  έργου “Βελτίωση
βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 27 “Ανοικτή Διαδικασία” του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την από Αύγουστο 2018 μελέτη, όπως
μας  διαβιβάστηκε  με  το  με  αριθ.πρωτ.  112856/2755/18/01.03.2019  έγγραφο  του  Τμήματος
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, 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.
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2) Η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 €, σε βάρος του  Κ.Α. 30.7333.0005 του προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2019 έγινε με την υπ΄αριθμ. 311/28.03.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για
την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με α/α 1
στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 38/2019
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i 1    Συμπλήρω� νονται τα στοιχέι�α τής αναθέ�τουσας αρχή� ς. Έπισήμαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τοντές φορέι�ς 
δυ� νανται να χρήσιμοποιου� ν το παρο� ν τέυ� χος διακή� ρυξής για τις συμβα� σέις που αναθέ�τουν 
συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις του Βιβλι�ου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγρα� φέται ο κωδικο� ς ταυτοποι�ήσής τής διατιθέ�μένής πι�στωσής (π.χ. κωδικο� ς ένα� ριθμου έ�ργου 
στο ΠΔΈ ή�  κωδικο� ς πι�στωσής του τακτικου�  προυK πολογισμου�  του φορέ�α υλοποι�ήσής). Σέ 
πέρι�πτωσή συγχρήματοδοτου� μένων έ�ργων απο�  πο� ρους τής ΈυρωπαιKκή� ς Ένωσής, αναγρα� φέται 
και ο τι�τλος του Έπιχέιρήσιακου�  Προγρα� μματος του ΈΣΠΑ ή�  α� λλου συγχρήματοδοτου� μένου απο�  
πο� ρους ΈΈ προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου έι�ναι ένταγμέ�νο το δήμοπρατου� μένο έ�ργο.

ii Συμπλήρω� νέται ή έπωνυμι�α τής αναθέ�τουσας αρχή� ς.
iii      Mέ�σω τής λέιτουργικο� τήτας ''Έπικοινωνι�α'' του υποσυστή� ματος
iv Τι�θέται ο τι�τλος τής Ύπήρέσι�ας που θα διέξα� γέι το διαγωνισμο� .
v Σέ πέρι�πτωσή που έι�ναι δυνατή�  ή μέ ήλέκτρονικο�  μέ�σο έλέυ� θέρή, α� μέσή πλή� ρής και δωρέα� ν 

προ� σβασή των ένδιαφέρομέ�νων στή συγγραφή�  υποχρέω� σέων  και στα λοιπα�  έ�γγραφα τής 
συ� μβασής, θα πρέ�πέι να προσδιορι�ζέται στήν παρου� σα διακή� ρυξή ή ήλέκτρονική�  διέυ� θυνσή στήν 
οποι�α διατι�θέται ή έν λο�γω τέκμήρι�ωσή. Στήν πέρι�πτωσή αυτή�  δέν  υπα� ρχέι προ� βλέψή για δαπα� νή
αναπαραγωγή� ς των τέυχω� ν του διαγωνισμου� .

vi Όταν ή αναθέ�τουσα αρχή�  προτι�θέται να έφαρμο� σέι τήν παρ. 2 του α� ρθρου 21 του ν. 4412/2016, 
αναφέ�ρονται, στο παρο� ν α� ρθρο τής διακή� ρυξής, τα μέ�τρα προστασι�ας του έμπιστέυτικου�  
χαρακτή� ρα των πλήροφοριω� ν, τα οποι�α απαιτου� νται, και τον τρο� πο μέ τον οποι�ο έι�ναι δυνατή�  ή 
προ� σβασή στα σχέτικα�  έ�γγραφα.  Ένδέικτικα� , λ.χ., ή αναθέ�τουσα αρχή�  θα μπορου� σέ να αναφέ�ρέι 
ο� τι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο 
τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό 
αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

vii  Συμπλήρω� νέται απο�  τήν Αναθέ�τουσα Αρχή�  μέ σαφή� νέια συγκέκριμέ�νή ήμέρομήνι�α ( “έγκαι�ρως, 
ή� τοι ως τήν... ), προς αποφυγή�  οιασδή� ποτέ συ� γχυσής και αμφιβολι�ας.

viii   Συμπλήρω� νέται ή τέ�ταρτή ήμέ�ρα πριν απο�  τή λή� ξή τής προθέσμι�ας του α� ρθρου 14 τής παρου� σας. 
Σέ πέρι�πτωσή που ή ήμέ�ρα αυτή�  έι�ναι αργι�α, τι�θέται ή προήγου� μένή αυτή� ς έργα� σιμή ήμέ�ρα. Πρβλ 
και α� ρθρο 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Ύ.Α. (3821 Β').

ix  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 18 τής παρου� σας.
x  Σκο� πιμο  έι�ναι  ή  έπιστροφή�  τής  σφραγισμέ�νής  προσφορα� ς  να  λα� βέι  χω� ρα  μέτα�  τήν  απο� φασή

έ�γκρισής του πρακτικου�  του α� ρθρου 4.1.  (ζ)  τής παρου� σας και τής παρέ�λέυσής του δικαιω� ματος
υποβολή� ς έ�νστασής , συ� μφωνα μέ τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 4.3 τής παρου� σας. Μέ�χρι το� τέ ή προσφορα�
διακρατέι�ται σφραγισμέ�νή στήν Έπιτροπή�  Διαγωνισμου� . 

xi  Σήμέιω� νέται ο� τι ο Αριθμο� ς πτυχι�ου, ή Κατήγορι�α και ή Τα� ξή του οικονομικου�  φορέ�α αναγρα� φέται,
έι�τέ στο Μέ�ρος ΙΙ : Πλήροφορι�ές σχέτικα�  μέ τον οικονομικο�  φορέ�α (έγγραφή�  σέ έπι�σήμο κατα� λογο),
έι�τέ στο Μέ�ρος IV : Κριτή� ρια Έπιλογή� ς (Α' Καταλλήλο� τήτα)  του Τυποποιήμέ�νου Έντυ� που Ύπέυ� θυνής
Δή� λωσής ( ΤΈΎΔ ).
xii Συμπλήρω� νονται α� λλές τυπικέ�ς προυK ποθέ�σέις που τυχο� ν απαιτέι� ή αναθέ�τουσα αρχή� . Έα� ν ο� χι, 

διαγρα� φέται ή φρα� σή “καθω� ς και”.
xiii  Όταν έφαρμο� ζέται το α� ρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρω� τα έ�λέγχος οικονομικω� ν προσφορω� ν 

– έ�λέγχος ομαλο� τήτας και ακολου� θως έ�λέγχος δικαιολογήτικω� ν συμμέτοχή� ς). Αν ή αναθέ�τουσα 
αρχή�  έπιλέ�ξέι να μήν έφαρμο� ζέι το α� ρθρο 101 παρ. 1, προσαρμο� ζέι αναλο�γως τήν ακολουθου� μένή 
διαδικασι�α (α� ρθρο 98 παρ. 1 πέρ. (γ) ν. 4412/2016).

xiv Όταν έφαρμο� ζέται ή πέριπτ. (α) τής παρ. 2 του α� ρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν έφαρμο� ζέται ή 
πέριπτ. (β) τής παρ. 2 του α� ρθρου 95 ή�  τα α� ρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γι�νονται οι 
αναγκαι�ές προσαρμογέ�ς στή Διακή� ρυξή.

xv Έπισήμαι�νέται ο� τι αν ή αναθέ�τουσα αρχή�  θέωρή� σέι ο� τι προσφορέ�ς φαι�νονται ασυνή� θιστα 
χαμήλέ�ς, απαιτέι� απο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς να έξήγή� σουν τήν τιμή�  ή�  το κο� στος που 
προτέι�νουν στήν προσφορα�  τους, έντο� ς αποκλέιστική� ς προθέσμι�ας, κατα�  ανω� τατο ο� ριο δέ�κα 
ήμέρω� ν απο�  τήν κοινοποι�ήσή τής σχέτική� ς προ� σκλήσής. Στήν πέρι�πτωσή αυτή�  έφαρμο� ζονται τα 
α� ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.



xvi  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ή προθέσμι�α δέν μπορέι� να έι�ναι 
μικρο� τέρή των δέ�κα ( 10 ) ου� τέ μέγαλυ� τέρή των έι�κοσι ( 20 ) ήμέρω� ν απο�  τήν κοινοποι�ήσή τής 
σχέτική� ς έ�γγραφής έιδοποι�ήσής στον προσωρινο�  ανα� δοχο.
xvii  Μέ τήν έπιφυ� λαξή των παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λή� ψή έπανορθωτικω� ν 
μέ�σων ).
xviii  Στο έν λο�γω σήμέι�ο τής διακή� ρυξής, πρέ�πέι να προσδιορι�ζέται ο το� πος (πχ. στα γραφέι�α τής 
αναθέ�τουσας αρχή� ς), καθω� ς και το χρονικο�  δια� στήμα έντο� ς του οποι�ου ο� σοι υπέ�βαλαν παραδέκτέ�ς 
προσφορέ�ς μπορου� ν να λαμβα� νουν γνω� σή των δικαιολογήτικω� ν κατακυ� ρωσής που κατατέ�θήκαν,  
δήλ. έντο� ς ... έργα� σιμων ήμέρω� ν απο�  τήν ήμέρομήνι�α που κοινοποιή� θήκέ σέ αυτου� ς, έπι� αποδέι�ξέι, ή 
απο� φασή κατακυ� ρωσής.
xix  Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171). 
xx Τι�θέται  μο� νο  έφο� σον  προ� κέιται  για  συγχρήματοδοτου� μένο  έ�ργο  απο�  πο� ρους  τής  ΈυρωπαιKκή� ς

Ένωσής.
xxi Τι�θέται μο� νο έφο� σον έπιλέγέι� ή διένέ�ργέια κλή� ρωσής για τή συγκρο� τήσή συλλογικω� ν οργα� νων.
xxii Απο�  1-1-2017 τι�θέται σέ ισχυ�  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποι�ο μέ το α� ρθρο 13 καταργέι� το π.δ 

113/2010.
xxiii Τι�θέται μο� νο ο� ταν έκ του συμβατικου�  ποσου�  (1.000.000 ΈΎΡΩ χωρι�ς ΦΠΑ), προκυ� πτέι υποχρέ�ωσή 

ονομαστικοποπι�ήσής των μέτοχω� ν των Α.Έ.
xxiv Νο� μοι, ΠΔ και υπουργικέ�ς αποφα� σέις που έκδι�δονται μέτα�  τήν έ�ναρξή τής διαδικασι�ας συ� ναψής 

τής συ� μβασής συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δέν αποτέλου� ν μέ�ρος του 
έφαρμοστέ�ου θέσμικου�  πλαισι�ου τής.

xxv Οι κρατή� σέις προσαρμο� ζονται ανα� λογα μέ τον φορέ�α έκτέ�λέσής του έ�ργου.
xxvi  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανα� λήψή υποχρέω� σέων απο�  τους διατα� κτές” ( Α΄

145 ): “Οι διακήρυ� ξέις, οι αποφα� σέις ανα� θέσής και οι συμβα� σέις που συνα� πτονται για λογαριασμο�  
των φορέ�ων Γένική� ς Κυβέ�ρνήσής αναφέ�ρουν απαραι�τήτα τον αριθμο�  και τή χρονολογι�α τής 
απο� φασής ανα� λήψής υποχρέ�ωσής, τον αριθμο�  καταχω� ρισή� ς τής στα λογιστικα�  βιβλι�α του οικέι�ου 
φορέ�α, καθω� ς και τον αριθμο�  τής απο� φασής έ�γκρισής τής πολυέτου� ς ανα� λήψής σέ πέρι�πτωσή που
ή δαπα� νή έκτέι�νέται σέ πέρισσο� τέρα του ένο� ς οικονομικα�  έ�τή.". Έπι�σής, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ι�διου π.δ : “Διακήρυ� ξέις, ο� που απαιτέι�ται, και αποφα� σέις ανα� θέσής που έκδι�δονται 
και συμβα� σέις που συνα� πτονται απο�  φορέι�ς τής Γένική� ς Κυβέ�ρνήσής έι�ναι α� κυρές, έφο� σον δέν έ�χέι
προήγήθέι� αυτω� ν ή έ�κδοσή τής απο� φασής ανα� λήψής υποχρέ�ωσής του α� ρθρου 2, παρ. 2 του 
παρο� ντος. "Πρβλ. και α� ρθρο 5 του ως α� νω διατα� γματος “Ανα� λήψή δαπανω� ν δήμοσι�ων 
έπένδυ� σέων”.

xxvii  Σέ πέρι�πτωσή που πέριλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιω� ματα προαι�ρέσής, διαμορφω� νέται αναλο�γως ή 
έκτιμω� μένή αξι�α τής συ� μβασής (προυK πολογισμο� ς δήμοπρα� τήσής) και το παρο� ν α� ρθρο (πρβ. α� ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 πέρ. α' του ν. 4412/2016).

xxviiiΤο ποσο�  των απρο� βλέπτων δαπανω� ν έπαναυK πολογι�ζέται κατα�  τήν υπογραφή�  τής συ� μβασής, 
ανα� λογα μέ τήν προσφέρθέι�σα έ�κπτωσή, ω� στέ να διατήρέι�ται ή έν λο�γω ποσοστιαι�α αναλογι�α του 
9% έπι� τής δαπα� νής έργασιω� ν μέ ΓΈ&ΟΈ, συ� μφωνα μέ τήν παρα� γραφο 3 του α� ρθρου 156 ν. 
4412/2016. 

xxix Πρβλ. α� ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxx Μπορέι� ή έ�ναρξή τής προθέσμι�ας να ορι�ζέται διαφορέτικα� ,  αν λο�γου χα� ρή δέν προβλέ�πέται ή 

α� μέσή έ�ναρξή των έργασιω� ν (α� ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxxi Μέ τήν έπιφυ� λαξή τής έπο� μένής υποσήμέι�ωσής.
xxxii  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορέι� να έπιτρέ�πουν τήν υποβολή�  έναλλακτικω� ν προσφορω� ν και στήν 

πέρι�πτωσή αυτή�  προσαρμο� ζέται αντιστοι�χως το 13.4. ( πρβλ α� ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
xxxiii Το ποσοστο�  τής έγγυ� ήσής συμμέτοχή� ς δέν μπορέι� να υπέρβαι�νέι το 2% τής έκτιμω� μένής αξι�ας τής 

συ� μβασής, χωρι�ς το Φ.Π.Α., μέ ανα� λογή στρογγυλοποι�ήσή (α� ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α έδα� φιο πρω� το 
του ν. 4412/2016).

xxxiv Πρβ. α� ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκέ  μέ τήν πέρ. 4 του α� ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

xxxv Έφο� σον συντρέ�χέι πέρι�πτωσή, κατα�  το α� ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπο� τέ μνήμονέυ� ονται και οι 
απαραι�τήτές λέπτομέ�ρέιές. 

xxxvi Συμπλήρω� νέται αν προβλέ�πέται ή�  ο�χι ή χορή� γήσή προκαταβολή� ς.  Συ� μφωνα μέ τήν παρα� γραφο 10
έδ. α του α� ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ο� πως προστέ�θήκέ μέ τήν παρ. 3 του α� ρθρου 242 του ν. 



4072/2012), στις πέριπτω� σέις συγχρήματοδοτου� μένων δήμο� σιων έ�ργων στις διακήρυ� ξέις 
υποχρέωτικα�  πέριλαμβα� νέται δυνατο� τήτα χορή� γήσής προκαταβολή� ς. Ή υποχρέ�ωσή αυτή�  
έξακολουθέι� να ισχυ� έι και για τα προγρα� μματα τής πέριο� δου 2014-2020 δυνα� μέι τής παρ. 15 του 
α� ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

xxxviiΈφο� σον προβλέ�πέται προκαταβολή�  συμπλήρω� νονται οι ο� ροι για τήν έγγυήτική�  έπιστολή�  
προκαταβολή� ς. Έπισήμαι�νέται ο� τι ή έγγυ� ήσή καλή� ς έκτέ�λέσής καλυ� πτέι και τήν παροχή�  ισο� ποσής 
προκαταβολή� ς προς τον ανα� δοχο, χωρι�ς να απαιτέι�ται ή κατα� θέσή έγγυ� ήσής προκαταβολή� ς. Στήν 
πέρι�πτωσή που μέ τήν παρου� σα ορι�ζέται  μέγαλυ� τέρο υ� ψος προκαταβολή� ς (πχ 15%), αυτή�  
λαμβα� νέται μέ τήν κατα� θέσή απο�  τον ανα� δοχο έγγυ� ήσής προκαταβολή� ς που θα καλυ� πτέι τή 
διαφορα�  μέταξυ�  του ποσου�  τής έγγυ� ήσής καλή� ς έκτέ�λέσής και του ποσου�  τής καταβαλλο� μένής 
προκαταβολή� ς (παρ. 1 δ α� ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

xxxviii Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να ζήτου� ν απο�  τους προσφέ�ροντές να παρα� σχουν «Έγγυ� ήσή 
καλή� ς λέιτουργι�ας» για τήν αποκατα� στασή των έλαττωμα� των που ανακυ� πτουν ή�  των ζήμιω� ν που 
προκαλου� νται απο�  δυσλέιτουργι�α των έ�ργων κατα�  τήν πέρι�οδο έγγυ� ήσής καλή� ς λέιτουργι�ας, 
έφο� σον προβλέ�πέται στα έ�γγραφα τής συ� μβασής. Το υ� ψος τής έγγυ� ήσής καλή� ς λέιτουργι�ας 
συμπλήρω� νέται σέ συγκέκριμέ�νο χρήματικο�  ποσο� .  Οι έγγυήτικέ�ς έπιστολέ�ς καλή� ς λέιτουργι�ας 
πέριλαμβα� νουν κατ’ έλα� χιστον τα αναφέρο� μένα στήν παρα� γραφο 15.2 τής παρου� σας και 
έπιπρο� σθέτα, τον αριθμο�  και τον τι�τλο τής σχέτική� ς συ� μβασής.

xxxix Τα γραμμα� τια συ� στασής χρήματική� ς παρακαταθή� κής του Ταμέι�ου Παρακαταθήκω� ν και Δανέι�ων, 
για τήν παροχή�  έγγυή� σέων συμμέτοχή� ς και καλή� ς έκτέ�λέσής (έγγυοδοτική�  παρακαταθή� κή) 
συστή� νονται συ� μφωνα μέ τήν έιδική�  νομοθέσι�α που  διέ�πέι αυτο�  και έιδικο� τέρα βα� σέι του α� ρθρου 
4 του π.δ τής 30 Δέκέμβρι�ου 1926/3 Ιανουαρι�ου 1927 (“Πέρι� συστα� σέως και αποδο� σέως 
παρακαταθήκω� ν και καταθέ�σέων παρα�  τω Ταμέι�ω Παρακαταθήκω� ν και Δανέι�ων”). Πρβλ. Το μέ 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έ�γγραφο τής Έ.Α.Α.ΔΉ.ΣΎ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

xl Πρβλ.  και  τα  έιδικο� τέρα  οριζο� μένα  στο  α� ρθρο  4.1.ζ.  τής  παρου� σας,  ως  προς  τις  έγγυή� σέις
συμμέτοχή� ς.

xli  Ή  προθέσμι�α  παραλαβή� ς  των  προσφορω� ν  καθορι�ζέται  συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

xlii Ορι�ζέται ο χρο� νος απο�  τήν Αναθέ�τουσα Αρχή�  κατ΄ έκτι�μήσή των ιδιαιτέροτή� των τής διαδικασι�ας. 
Για τον καθορισμο�  του χρο� νου ισχυ� ος τής προσφορα� ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

xliii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Έπισήμαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν 
συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α του ΜΈΈΠ. 

xliv  Κατ’ αντιστοιχι�α μέ τα ουσιω� δή χαρακτήριστικα�  του έ�ργου συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 11 τής 
παρου� σας (αναφέ�ρέται ή κατήγορι�α ή�  οι κατήγορι�ές στις οποι�ές έμπι�πτέι το έ�ργο συ� μφωνα μέ το 
α� ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους έιδικο� τέρους ο� ρους του α� ρθρου 76 ν. 4412/2016).

xlv  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 α� ρθρου 91 ν. 4412/2016.
xlvi Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 6 του ν. 

4497/2017. Έπισήμαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς πρέ�πέι να προσαρμο� ζουν το σχέτικο�  πέδι�ο 
του Μέ�ρους ΙΙΙ.Α του ΤΈΎΔ και έιδικο� τέρα, αντι� τής αναφορα� ς σέ “τέλέσι�δική καταδικαστική�  
απο� φασή”, δέδομέ�νής τής ως α� νω νομοθέτική� ς μέταβολή� ς, να θέ�τουν τή φρα� σή “αμέτα� κλήτή 
καταδικαστική�  απο� φασή”, ή δέ σχέτική�  δή� λωσή του οικονομικου�  φορέ�α στο ΤΈΎΔ αφορα�  μο� νο σέ 
αμέτα� κλήτές καταδικαστικέ�ς αποφα� σέις.

xlvii Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του ν. 4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκαν μέ το 
α� ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.
xlviii  Πρβ. α� ρθρο 73 παρ. 2 πέρι�πτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποι�α προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 39 
του ν. 4488/2017.

xlix  Έπισήμαι�νέται ο� τι ή έν λο�γω προ� βλέψή για παρέ�κκλισή απο�  τον υποχρέωτικο�  αποκλέισμο�   
αποτέλέι� δυνατο� τήτα τής αναθέ�τουσας αρχή� ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ 
πέρι�πτωσή που δέν έπιθυμέι� να προβλέ�ψέι τή σχέτική�  δυνατο� τήτα, ή αναθέ�τουσα αρχή�  διαγρα� φέι 
τήν  παρα� γραφο αυτή� .

l Έπισήμαι�νέται ο� τι  ή έν λο�γω προ� βλέψή για παρέ�κκλισή απο�  τον υποχρέωτικο�  αποκλέισμο�   
αποτέλέι� δυνατο� τήτα τής αναθέ�τουσας αρχή� ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σέ 
πέρι�πτωσή που δέν έπιθυμέι� να προβλέ�ψέι τή σχέτική�  δυνατο� τήτα, ή αναθέ�τουσα αρχή�  διαγρα� φέι 
τήν παρα� γραφο  αυτή� .

li  Οι λο�γοι τής παραγρα� φου 22.Α.4. αποτέλου� ν δυνήτικου� ς λο�γους αποκλέισμου�  συ� μφωνα μέ το 
α� ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα�  συνέ�πέια, ή αναθέ�τουσα αρχή�  δυ� ναται να έπιλέ�ξέι έ�ναν, 



πέρισσο� τέρους, ο� λους ή�  ένδέχομέ�νως και κανέ�ναν απο�  τους λο�γους αποκλέισμου�  συνέκτιμω� ντας 
τα ιδιαι�τέρα χαρακτήριστικα�  τής υπο�  ανα� θέσή συ� μβασής (έκτιμω� μένή αξι�α αυτή� ς, έιδικέ�ς 
πέριστα� σέις κλπ), μέ σχέτική�  προ� βλέψή στο παρο� ν σήμέι�ο τής διακή� ρυξής. 

lii  Σήμέιω� νέται ο� τι ο ανωτέ�ρω έθνικο� ς λο�γος αποκλέισμου�  τι�θέται στή διακή� ρυξή μο� νο για 
συμβα� σέις έ�ργων προυK πολογισμου�  έκτιμω� μένής αξι�ας ανω� τέρής του 1.000.000,00 έυρω�   και στήν 
πέρι�πτωσή αυτή�  συμπλήρω� νέται στο Μέ�ρος ΙΙΙ Δ του ΤΈΎΔ 

liii  Πρβλ. α� ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποι�α προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 9 του ν. 
4497/2017. 

liv  Ύπένθυμι�ζέται ο� τι  αναφορα�  στήν παρα� γραφο 22.Α.4 θα γι�νέι μο� νο στήν πέρι�πτωσή που ή 
Αναθέ�τουσα Αρχή�  έπιλέ�ξέι κα� ποιον απο�  τους δυνήτικου� ς λο�γους αποκλέισμου� .

lv  Έπισήμαι�νέται ο� τι ο� λα τα κριτή� ρια ποιοτική� ς έπιλογή� ς, πλήν τής καταλλήλο� τήτας για τήν α� σκήσή
έπαγγέλματική� ς δραστήριο� τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμο�  μέ το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
έι�ναι προαιρέτικα�  για τήν αναθέ�τουσα αρχή�  και πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογα μέ το
αντικέι�μένο τής συ� μβασής (α� ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ κα� θέ πέρι�πτωσή, πρέ�πέι να
διαμορφω� νονται  κατα�  τρο� πο,  ω� στέ  να  μήν  πέριορι�ζέται  δυσανα� λογα  ή  συμμέτοχή�  των
ένδιαφέρο� μένων οικονομικω� ν φορέ�ων στους διαγωνισμου� ς. Κατα�  το στα� διο του προσδιορισμου�
των  κριτήρι�ων  καταλλήλο� τήτας  των  υποψήφι�ων,  έι�ναι  αναγκαι�ο  να  τήρου� νται  απο�  τις
αναθέ�τουσές  αρχέ�ς,  οι  θέμέλιω� δέις  ένωσιακέ�ς  αρχέ�ς,  ιδι�ως  ή  αρχή�  τής  ι�σής  μέταχέι�ρισής  των
συμμέτέχο� ντων, τής αποφυγή� ς των διακρι�σέων, τής διαφα� νέιας και τής ανα� πτυξής του έλέυ� θέρου
ανταγωνισμου� .  Τα  κριτή� ρια  έπιλογή� ς  του α� ρθρου  22.Β  –  22.Έ  έξέτα� ζονται  κατα�  τή  διαδικασι�α
έλέ�γχου τής καταλλήλο� τήτας του προσφέ�ροντος να έκτέλέ�σέι τή συ� μβασή (κριτή� ρια “on/off”). 

lvi  Έπισήμαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α 
του ΜΈΈΠ. Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο� πως ισχυ� ουν δυνα� μέι του α� ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α' 
έ�ως δ' του ν. 4472/2017, σέ συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
α� ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, ο� πως αντικαταστα� θήκέ μέ το α� ρθρο 119 παρ. 5 πέρ. ή' του ν. 
4472/2017).

lvii  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να έπιβα� λλουν απαιτή� σέις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορέι�ς διαθέ�τουν τήν αναγκαι�α οικονομική�  και χρήματοδοτική�  ικανο� τήτα για τήν έκτέ�λέσή τής
συ� μβασής. Όλές οι απαιτή� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται�ο έδα� φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι έν λο�γω
απαιτή� σέις καθορι�ζονται πέριγραφικα�  στο παρο� ν σήμέι�ο, χωρι�ς παραπομπή�  σέ τα� ξέις/πτυχι�α του
ΜΈΈΠ. Σέ κα� θέ πέρι�πτωσή και μέ�χρι τήν κατα� ργήσή των α� ρθρων 80 έ�ως 110 του ν. 3669/2008 και
τήν έ�ναρξή ισχυ� ος του π.δ. του α� ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, έπισήμαι�νέται ο� τι, έφο� σον ή
αναθέ�τουσα αρχή�  έπιλέ�ξέι τήν παραπομπή�  σέ τα� ξέις/πτυχι�α του ΜΈΈΠ ως προς τον καθορισμο�
των  απαιτή� σέων  για  τις  έγγέγραμμέ�νές  στο  ΜΈΈΠ  έργολήπτικέ�ς  έπιχέιρή� σέις,  πρέ�πέι  να
πέριγρα� ψέι  αναλυτικα�  τις  αντι�στοιχές  απαιτή� σέις  και  για  τις  αλλοδαπέ�ς  έργολήπτικέ�ς
έπιχέιρή� σέις.

lviii  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να έπιβα� λλουν απαιτή� σέις που να διασφαλι�ζουν ο� τι οι οικονομικοι�
φορέι�ς  διαθέ�τουν  τήν  αναγκαι�α  τέχνική�  και  έπαγγέλματική�  ικανο� τήτα  για  τήν  έκτέ�λέσή  τής
συ� μβασής. Όλές οι απαιτή� σέις πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο τής
συ� μβασής (πρβ. α� ρθρο 75 παρ. 1 τέλέυται�ο έδα� φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι έν λο�γω
απαιτή� σέις  καταρχα� ς  καθορι�ζονται  πέριγραφικα�  στο  παρο� ν  σήμέι�ο,  χωρι�ς  παραπομπή�  σέ
τα� ξέις/πτυχι�α  του  ΜΈΈΠ  ή�  βαθμι�δές/κατήγορι�ές  του  ΜΈΚ.  Σέ  κα� θέ  πέρι�πτωσή  και  μέ�χρι  τήν
κατα� ργήσή των α� ρθρων 80 έ�ως 110 του ν. 3669/2008 και τήν έ�ναρξή ισχυ� ος του π.δ. του α� ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  έπισήμαι�νέται  ο� τι,   έφο� σον  ή  αναθέ�τουσα  αρχή�  έπιλέ�ξέι  τήν
παραπομπή�  σέ τα� ξέις/πτυχι�α του ΜΈΈΠ ή�  βαθμι�δές/κατήγορι�ές του ΜΈΚ ως προς τον καθορισμο�
των απαιτή� σέων για τις  έγγέγραμμέ�νές στο ΜΈΈΠ έργολήπτικέ�ς  έπιχέιρή� σέις  (πχ.  στέλέ�χωσή),
πρέ�πέι να πέριγρα� ψέι αναλυτικα�  τις αντι�στοιχές απαιτή� σέις και για τις αλλοδαπέ�ς έργολήπτικέ�ς
έπιχέιρή� σέις. 

lix Προαιρέτική�  έπιλογή� : Ή παρ. 22.Έ τι�θέται κατα�  διακριτική�  έυχέ�ρέια τής αναθέ�τουσας αρχή� ς και 
συμπλήρω� νέται συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Έπισήμαι�νέται ο� τι ο� λές οι απαιτή� σέις 
πρέ�πέι να σχέτι�ζονται και να έι�ναι ανα� λογές μέ το αντικέι�μένο τής συ� μβασής (α� ρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016).

lx  Το έδα� φιο αυτο�  προστι�θέται κατα�  τήν κρι�σή τής αναθέ�τουσας αρχή� ς συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, α� λλως διαγρα� φέται.



lxi  Προαιρέτική�  έπιλογή� . Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στήν πέρι�πτωσή 
συμβα� σέων έ�ργων οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να απαιτου� ν τήν έκτέ�λέσή ορισμέ�νων κρι�σιμων 
καθήκο� ντων απέυθέι�ας απο�  τον ι�διο τον προσφέ�ροντα ( προαιρέτική�  σήμέι�ωσή του ανωτέ�ρω 
έδαφι�ου).

lxii Ως προς τον τρο� πο υποβολή� ς των αποδέικτικω� ν μέ�σων του παρο� ντος α� ρθρου, τα οποι�α έ�χουν 
συνταχθέι�/ παραχθέι� απο�  τους ι�διους τους οικονομικου� ς φορέι�ς πρβλ. α� ρθρο 8 παρ. 3 τής μέ. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Ύ.Α.

lxiii  Έπισήμαι�νέται ο� τι ή ανωτέ�ρω δυνατο� τήτα έναπο� κέιται στή διακριτική�  έυχέ�ρέια του οικονομικου�  
φορέ�α. Έξακολουθέι� να υφι�σταται ή δυνατο� τήτα να υπογρα� φέται το ΤΈΎΔ απο�  το συ� νολο των 
φυσικω� ν προσω� πων που αναφέ�ρονται στα τέλέυται�α δυ� ο έδα� φια του α� ρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, ο� πως τροποποιή� θήκαν μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 7 του ν. 4497/2017.

lxiv  Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι�ο προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
lxv  Ή υποχρέωτική�  αντικατα� στασή του τρι�του, ως προς τήν παρ. 4, έναπο� κέιται στή διακριτική�  

έυχέ�ρέια τής αναθέ�τουσας αρχή� ς, έφο� σον δέ δέν τήν έπιθυμέι�, απαλέι�φέται ή αναφορα�  στήν παρ. 4
στο παρο� ν σήμέι�ο. Πρβλ. α� ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.

lxvi  Έφιστα� ται ή προσοχή�  των αναθέτουσω� ν αρχω� ν στο ο� τι πρέ�πέι να ζήτέι�ται ή προσκο� μισή 
δικαιολογήτικω� ν προς απο� δέιξή μο� νο των λο�γων αποκλέισμου�  και των κριτήρι�ων έπιλογή� ς που 
έ�χουν τέθέι� στήν παρου� σα διακή� ρυξή. Έπισήμαι�νέται, πέραιτέ�ρω, ο� τι, ή αναθέ�τουσα αρχή�  δυ� ναται, 
κατα�  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτέι� απο�  προσφέ�ροντές, σέ οποιοδή� ποτέ χρονικο�  
σήμέι�ο κατα�  τή δια� ρκέια τής διαδικασι�ας, να υποβα� λλουν ο� λα ή�  ορισμέ�να δικαιολογήτικα� , ο� ταν 
αυτο�  απαιτέι�ται για τήν ορθή�  διέξαγωγή�  τής διαδικασι�ας.

lxvii  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 73 παρ. 2 τέλέυται�ο έδα� φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικο� ς φορέ�ας 
έι�ναι Έλλήνας πολι�τής ή�  έ�χέι τήν έγκατα� στασή�  του στήν Έλλα� δα, οι υποχρέω� σέις του που αφορου� ν
τις έισφορέ�ς κοινωνική� ς ασφα� λισής καλυ� πτουν το� σο τήν κυ� ρια ο� σο και τήν έπικουρική�  
ασφα� λισή." 

lxviii  Λαμβανομέ�νου υπο� ψή του συ� ντομου, σέ πολλέ�ς πέριπτω� σέις, χρο� νου ισχυ� ος των πιστοποιήτικω� ν 
φορολογική� ς ένήμέρο� τήτας, οι οικονομικοι� φορέι�ς μέριμνου� ν να αποκτου� ς έγκαι�ρως 
πιστοποιήτικα�  που να καλυ� πτουν και τον χρο� νο υποβολή� ς τής προσφορα� ς, συ� μφωνα μέ τα 
έιδικο� τέρα οριζο� μένα στο α� ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκέιμέ�νου να τα υποβα� λουν, έφο� σον 
αναδέιχθου� ν προσωρινοι� ανα� δοχοι. Τα έν λο�γω πιστοποιήτικα�  υποβα� λλονται μαζι� μέ τα υπο� λοιπα 
αποδέικτικα�  μέ�σα του α� ρθρου 23 απο�  τον προσωρινο�  ανα� δοχο μέ�σω τής λέιτουργικο� τήτας τής 
«Έπικοινωνι�ας» του υποσυστή� ματος.

lxix  Οι υπέυ� θυνές δήλω� σέις του παρο� ντος τέυ� χους φέ�ρουν έγκέκριμέ�νή προήγμέ�νή ήλέκτρονική�  
υπογραφή�  ή�  προήγμέ�νή ήλέκτρονική�  υπογραφή�  που υποστήρι�ζέται απο�  έγκέκριμέ�νο 
πιστοποιήτικο�  (Πρβλ. α� ρθρο 9 παρ. 3 τής μέ αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Ύ.Α.)

lxx  Πρβλ. ομοι�ως  ως α� νω υποσήμέι�ωσή για τα πιστοποιήτικα�  φορολογική� ς ένήμέρο� τήτας
lxxi  Έφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  τήν έπιλέ�ξέι ως λο�γο αποκλέισμου� .
lxxii  Μέ έκτυ� πωσή τής καρτέ�λας “Στοιχέι�α Μήτρω� ου/ Έπιχέι�ρήσής”, ο� πως αυτα�  έμφανι�ζονται στο 

taxisnet.
lxxiii  Έφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  τις έπιλέ�ξέι, ο� λές ή�  κα� ποια/ές έξ αυτω� ν, ως λο�γους αποκλέισμου� .
lxxiv  Έπισήμαι�νέται ο� τι ή αναθέ�τουσα αρχή� , έφο� σον μπορέ�σέι να αποδέι�ξέι, μέ κατα� λλήλα μέ�σα, ο� τι 

συντρέ�χέι κα� ποια απο�  τις πέριπτω� σέις αυτέ�ς, αποκλέι�έι οποιονδή� ποτέ οικονομικο�  φορέ�α απο�  τή 
συμμέτοχή�  στή διαδικασι�α συ� ναψής τής δήμο� σιας συ� μβασής. 

lxxv Έφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  τήν έπιλέ�ξέι ως λο�γο αποκλέισμου� .
lxxvi Ή υποχρέ�ωσή προσκο� μισής δικαιολογήτικω� ν ονομαστικοποι�ήσής μέτοχω� ν, έφο� σον προ� κέιται για 

συμβα� σέις έκτιμω� μένής αξι�ας α� νω του 1.000.000,00 έυρω� , αφορα�  μο� νο στις ανω� νυμές έταιρέι�ές 
που λαμβα� νουν μέ�ρος στο διαγωνισμο� , έι�τέ προ� κέιται για μέμονωμέ�νους υποψή� φιους, έι�τέ για 
μέ�λή ένω� σέων Έξαιρου� νται τής υποχρέ�ωσής αυτή� ς οι έταιρέι�ές που έι�ναι έισήγμέ�νές στο 
Χρήματιστή� ριο τής χω� ρας έγκατα� στασή� ς τους και υποβα� λλουν πέρι� του� του υπέυ� θυνή δή� λωσή του
νομι�μου έκπροσω� που τους.

lxxvii Έφο� σον συντρέ�χέι πέρι�πτωσή λο�γω του προυK πολογισμου�  τής συ� μβασής, πρέ�πέι να προβλέ�πέται 
και ή δυνατο� τήτα συμμέτοχή� ς έπιχέιρή� σέων έγγέγραμμέ�νων στα Νομαρχιακα�  Μήτρω� α (βλέ�πέτέ 
α� ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν πέρι�πτωσή αυτή�  να τι�θέται ή αντι�στοιχή προ� βλέψή.

lxxviii  Πρβλ. α� ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ο� πως ισχυ� ουν δυνα� μέι του α� ρθρου 119 παρ. 5 πέρ. α' έ�ως δ' του ν. 
4472/2017, σέ συνδυασμο�  μέ το α� ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

lxxix   Πρβλ. ομοι�ως προήγου� μένή υποσήμέι�ωσή



lxxx Έφο� σον έ�χέι αναφέρθέι� σχέτική�  απαι�τήσή στο α� ρθρο 22.Έ συμπλήρω� νέται αναλο�γως συ� μφωνα μέ 
το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

lxxxi  Συ� μφωνα μέ τή δια� ταξή του α� ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμέτοχή�  σέ 
διαγωνισμου� ς δήμοσι�ων έ�ργων χορήγέι�ται σέ κα� θέ έργολήπτική�  έπιχέι�ρήσή έγγέγραμμέ�νή στο 
Μ.Έ.ΈΠ. «ένήμέρο� τήτα πτυχι�ου», ή οποι�α, σέ συνδυασμο�  μέ τή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς που έκδι�δέται 
απο�  τήν υπήρέσι�α τή� ρήσής του Μ.Έ.ΈΠ., συνιστα�  «έπι�σήμο κατα� λογο αναγνωρισμέ�νων 
έργολήπτω� ν» [...] και απαλλα� σσέι τις έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις απο�  τήν υποχρέ�ωσή να 
καταθέ�τουν τα έπιμέ�ρους δικαιολογήτικα�  στους διαγωνισμου� ς.” Έπισήμαι�νέται ο� τι, συ� μφωνα μέ 
το α� ρθρο 22 ( Τροποποιή� σέις του Ν. 4412/2016 ) πέρ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρω� το 
έδα� φιο τής πέρι�πτωσής 31 τής παραγρα� φου 1 του α� ρθρου 377 αντικαθι�σταται ως έξή� ς: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των α� ρθρων 80 έ�ως 110, τα οποι�α παραμέ�νουν σέ ισχυ�  μέ�χρι τήν 
έ�κδοσή του προέδρικου�  διατα� γματος του α� ρθρου 83, των παραγρα� φων 4 και 5 του α� ρθρου 20 και 
τής παραγρα� φου 1 α του α� ρθρου 176».

lxxxiiΣτήν πέρι�πτωσή ο� μως που ή Ένήμέρο� τήτα Πτυχι�ου δέν καλυ� πτέι τις έισφορέ�ς έπικουρική� ς 
ασφα� λισής, τα σχέτικα�  δικαιολογήτικα�  υποβα� λλονται ξέχωριστα� .

lxxxiiiΜο� νο στήν πέρι�πτωσή που έ�χέι έπιλέγέι� απο�  τήν αναθέ�τουσα αρχή�  ως λο�γος αποκλέισμου� .
lxxxivΟι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να προβλέ�πουν στα έ�γγραφα τής συ� μβασής ο� τι, κατο� πιν 

αιτή� ματος του υπέργολα� βου και έφο� σον ή φυ� σή τής συ� μβασής το έπιτρέ�πέι, ή αναθέ�τουσα αρχή�  
καταβα� λλέι απέυθέι�ας στον υπέργολα� βο τήν αμοιβή�  του για τήν έκτέ�λέσή προμή� θέιας, υπήρέσι�ας 
ή�  έ�ργου, δυνα� μέι συ� μβασής υπέργολαβι�ας μέ τον ανα� δοχο. Στήν πέρι�πτωσή αυτή� , στα έ�γγραφα τής
συ� μβασής καθορι�ζονται τα έιδικο� τέρα μέ�τρα ή�  οι μήχανισμοι� που έπιτρέ�πουν στον κυ� ριο ανα� δοχο 
να έγέι�ρέι αντιρρή� σέις ως προς αδικαιολο�γήτές πλήρωμέ�ς, καθω� ς και οι ρυθμι�σέις που αφορου� ν 
αυτο� ν τον τρο� πο πλήρωμή� ς. Στήν πέρι�πτωσή αυτή�  δέν αι�ρέται ή έυθυ� νή του κυ� ριου αναδο�χου. 
Συμπλήρω� νέται αναλο�γως. 



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

           Ιωάννης Ευαγγέλου               
Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

 
Ελευθέριος Τζουβάρας
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