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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26ης/21.08.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Τετάρτη  21  Αυγούστου 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.  3818/14-08-2019 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.  Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                 3.  Ελευθέριος Τζουβάρας 
4. Νικόλαος Πολίτης   

                 (αναπληρωματικό μέλος) 

 (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 :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019.   

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

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού
των οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φο-
ρέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την 
έκθεση εκτέλεσης του Β΄ τριμήνου 2019. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου,
που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν 
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το 
τέλος της χρήσης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο 
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την 
Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό
Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να 
προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν
3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής 
ανάρτησης  (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά 
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα 
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το Β΄ τρίμηνο 2019.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα 
απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του δεύτερου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Β΄ τριμήνου του 
έτους 2019.

2. Πίνακας 3:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2019
3. Πίνακας 4 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας 
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ  34574 «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης  των  στόχων  οικονομικού  αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό  των
αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα»
και  «Έσοδα  ΠΟΕ»  ελέγχονται  διακριτά  εφαρμόζοντας  την  ίδια  μεθοδολογία
υπολογισμού απόκλισης των εσόδων.

Παραθέτουμε  τους  αντίστοιχους  πίνακες  όπου  αναγράφονται  οι  στόχοι  και  ο
απολογισμός του Β΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι

Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(1
31)+ (1325)+ (1327) +

(1215)
605.691,00 645.960,77 40.269,77 6,65%

2.
Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και

ΕΕ

(1212)+ (1216)+ (1321)
+ (1322) + (1328)-
(8262)+ (1217) +
(1323)+ (1324)

149.000,00 142.997,04 -6.002,96 -4,03%

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04)
+ (05)+ (07) + (11)+
(14) + (15) + (16) +
(1213) + (1219) +

(1326)+ (1329)

219.462,00 228.060,61 8.598,61 3,92%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων

οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που

βεβαιώνονται  για
πρώτη φορά

196.260,00 188.345,20 -7.914,80 -4,03%

4. Έσοδα
Κ.Α.Ε. 32

(32)_Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
_Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

55.852,00 66.929,94 11.077,94 19,83%
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5. Λοιπά Έσοδα

(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων
(+) (42) _Επιστροφές

χρημάτων(+) (31)
_Εισπράξεις από δάνεια

220.598,00 206.459,23 -14.138,77 -6,41%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

1.446.863,00 1.478.752,79 31.889,79 2,20%

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2018

1.365.285,00 1.365.284,80 -0,20

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)

2.812.148,00 2.844.037,59 31.889,59 1,13%

 
Κατά το Β τρίμηνο πραγματοποιήθηκε και εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ
και  του  ΟΠΔ.  Κατά  συνέπεια  οι  πίνακες  έχουν  συνταχθεί  με  βάση  τα  αναμορφωμένα
μεγέθη των δύο παραπάνω καταστάσεων. 
Παρατηρούμε  ότι  οι  εισπράξεις  των  εσόδων  κατά  το  Β  τρίμηνο  υπερέβησαν  τον
αναμορφωμένο στόχο κατά 31.889,79€. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις 31.12.2018 και
για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού.
Η συνολική απόκλιση των εσόδων από τον στόχο ανέρχεται σε 31.889,59€ και ποσοστό
1,13%.

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό  έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων,
όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης 
%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 219.462,00 228.060,61 8.598,61 3,92%
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 196.260,00 188.345,20 -7.914,80 -4,03%

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

55.852,00 66.929,94 11.077,94 19,83%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 471.574,00 483.335,75 11.761,75 2,49%

Στον  πίνακα  αυτό  παρουσιάζεται  η  πορεία  είσπραξης  των  ιδίων  εσόδων.  Οι
εισπράξεις κατά το B τρίμηνο είναι κατά 11.761.75€ μεγαλύτερες από τον αναμορφωμένο
στόχο, σε ποσοστό 2,49%.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι  «για τον  έλεγχο του βαθμού
επίτευξης  των  στόχων  οικονομικού  αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό  των
αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του Β΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
+ (8111) _Αμοιβές

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

384.668,00 351.646,56 -33.021,44 -8,58%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης
- (60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

596.341,00 417.143,28 -179.197,72 -30,05%

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7) _Επενδύσεις 228.340,00 72.619,19 -155.720,81 -68,20%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.) - (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
_Επιχορηγούμενες

πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

68.114,00 40.318,04 -27.795,96 -40,81%
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5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
_Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

179.826,00 153.677,57 -26.148,43 -14,54%

Σύνολο Εξόδων
(Β1)

1.457.289,00 1.035.404,64 -421.884,36 -28,95%

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση
με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).

Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση
των δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12/2018

Οι  απλήρωτες  υποχρεώσεις  αποτελούν την  τρίτη  παράμετρο του  ελέγχου
επίτευξης των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. 

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
200.000,0

0
186.735,50 -13.264,50

Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων ανέρχεται σε  6,63% του στόχου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των 
στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική 
διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την 
απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ». 
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Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά 
του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ 
στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου 
των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του 
οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό 
πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο 
συνολικών εσόδων)».

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 
Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Β΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.446.863,00 1.478.752,79 31.889,79
6. Διαθέσιμα 1.365.285,00 1.365.284,80

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 2.812.148,00 2.844.037,59 31.889,59

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.457.289,00 1.035.404,64 -421.884,36

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.354.859,00 1.808.632,95 453.773,48

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 200.000,00 186.735,50 -13.264,50

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.154.859,00 1.621.897,45 467.037,98

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

16,61%

Η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του Ταμειακού 
Αποτελέσματος σε 453.773,48€, και η απόκλιση του Οικονομικού Αποτελέσματος 
έναντι του στόχου είναι θετική  ύψους 467.037,98€. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.808.404,64€ είναι αρκετά για να καλύψουν 
τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 186.735,50€ και να 
χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 16,61%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
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Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της 
απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που 
μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος. 
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού
ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του 
αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών 
εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Β τρίμηνο έχει πραγματοποιηθεί η 2η αναμόρφωση με την οποία 
μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής 
απόκλισης αναμορφωμένου προϋπολογισμού. 

Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας 5.086.042,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ  (2η 
αναμόρφωση)

5.090.167,00

Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 4.125,00
Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 0,0811%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 4.125,00€ οφείλεται στην επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για 
την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που εργάστηκαν στις 
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.446.863,00 1.478.752,79 31.889,79
Συντελεστής μεταβολής 0,0811%    
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων 1.448.036,47 1.478.752,79 30.716,32
6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ) 1.365.285,00 1.365.284,80  

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και 
Διαθεσίμων (Α1+6)

2.813.321,47 2.844.037,59 30.716,12

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.457.289,00 1.035.404,64 -421.884,36
Συντελεστής μεταβολής 0,0811%    

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.458.470,92 1.035.404,64 -423.066,28
Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα 
(Α1+6)-Β1

1.354.850,54 1.808.632,95
453.782,41

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 200.000,00 186.735,50 -13.264,50
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-
Γ2)

1.154.850,54 1.621.897,45
467.046,91

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ.
Αποτέλ.

16,60%

Η   Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν 4257/2014

2.  Το  άρθρο  266  παρ.  9  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν 4257/2014

3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την

ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13

4. Την με αριθ.πρωτ. 3736/07.08.2019 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2019 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2019
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ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 5η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

1) Εγγραφή υποχρεωτικής δαπάνης

Στο υπ΄αριθμ 46214/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα  «Εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010» αναφέρεται ότι παρά την απαγόρευση λήψης αποφάσεων 
από το ΔΣ μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται 
η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της 
καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου. 

Ο Δήμος μας πρόσφατα κλήθηκε να ασφαλίσει νεοαποκτηθέν πυροσβεστικό όχημα που 
προήλθε από δωρεά ιδιωτικού ιδρύματος. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του 
ΚΑΕ που αφορά στην ασφάλιση πυροσβεστικών οχημάτων, δεδομένου ότι στις 15/9/2019 λήγουν 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δύο πυροσβεστικών οχημάτων, και το εναπομείναν ποσό στον ΚΑΕ 
δεν επαρκεί για την κάλυψή τους. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

15.6274.0008
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 
(δ)  2019-20 19.706,00 -400,00 19.306,00

70.6253.0001
Ασφάλιστρα πυροσβεστικών 
οχημάτων 1.930,00 400,00 2.330,00

2) Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές δαπάνες

Με την υπ΄αριθμ. 30292/19.04.2019 Υπουργική Απόφαση, αποδόθηκε στους Δήμους έκτακτη 
επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για επενδυτικές 
δαπάνες. 

Στο υπ΄αριθμ 46197/18-6-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα:  «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 65 του ν. 3852/2010», αναφέρεται ότι: «οι μόνες ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί 
στην παρούσα χρονική στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η αποδοχή του σχετικού ποσού της 
επιχορήγησης και η εγγραφή του στον Προϋπολογισμό ως έσοδο και ως δαπάνη στο «Αποθεματικό». 
Υπογραμμίζεται ότι, για την αναφερόμενη περίπτωση και εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο, το 
αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών 
εσόδων, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Η εν λόγω υπέρβαση 
θα πρέπει να στοιχειοθετείται από το Δήμο και να εξετάζεται από την αρμόδια για τον έλεγχο 
νομιμότητας Αρχή.»

Με την 132/2019 (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ) απόφασή του το ΔΣ έχει αποδεχτεί την ανωτέρω 
επιχορήγηση, η οποία εγγράφεται εξ ολοκλήρου στο αποθεματικό, καθόσον αφορά σε έργα και 
επενδυτικές δραστηριότητες, ο προγραμματισμός των οποίων, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του δημοτικού συμβουλίου. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η οποιαδήποτε δέσμευση της 
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επόμενης δημοτικής αρχής από την βούληση της απερχόμενης, δεν εγγράφεται καμία σχετική 
δαπάνη και το εισπραχθέν ποσό των 92.400,00€ προστίθεται στο ήδη εγγεγραμμένο αποθεματικό, 
υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπτό όριο κατά παρέκκλιση του άρθρου 161 του ΚΔΚ. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1322.0009
Έκτακτη επιχορήγηση από το

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές
δαπάνες

0,00 92.400,00 92.400,00

Αποθεματικό

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 111/2019

Αρχικό Αποθεματικό 3.851,47
Αύξηση Εσόδων (+) 92.400,00
Τελικό Αποθεματικό 96.251,47
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών και των όρων διακήρυξης του έργου
“Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας” λόγω της τροπο-
ποίησης του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ-
.ΤΕ.ΔΥ. 

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

Με την  υπ’αρίθμ.  38/2019  απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Κέας  είχε  εγκριθεί  η
μελέτη  και οι όροι διακήρυξης  του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων
δημοτικής οδοποιίας”. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αρίθμ.πρωτ.
Δ.Τ.Ε.Κ.  51237/1365/17-04-2019  έγγραφό  της  μας  ενημέρωσε  για  τη  μη  δυνατότητα  άμεσης
δημοπράτησης του εν λόγω έργου, λόγω των νομοθετικών μεταβολών που απορρέουν από τον
ν.4605/2019  και συγκεκριμένα με το άρθρο 43, με το οποίο τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις
του ν.4412/2016. Στις 05/07/2019, με το υπ’αρίθμ.πρωτ. Δ.Τ.ΕΚ. 90596/2256 έγγραφό της η Δ/νση
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων απέστειλε την επικαιροποιημένη διακήρυξη του έργου  “Βελτίωση
βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”,  προσαρμοσμένη στις νέες
διατάξεις  και βάσει των σχετικών αναθεωρημένων πρότυπων  αρχείων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. την
οποία η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε με την α/α  95/2019 απόφασή της. Στις 12/08/2019 ο Δήμος
Κέας  έλαβε  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email) από  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων με το οποίο ενημέρωναν για την ανάγκη για εκ νέου επικαιροποίηση της Διακήρυξης
λόγω της τροποποίησης του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης
υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.. Συνημμένη δε στο email ήταν η επικαιροποιημένη Διακήρυξη.
 Θέτω  υπόψη  σας  τη  διακήρυξη  του  έργου “Βελτίωση  βατότητας  και  απορροών  ομβρίων
υδάτων δημοτικής οδοποιίας” και τους όρους της διακήρυξης με την διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού  του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 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.

Προτείνουμε  την  έγκριση   των  επικαιροποιημένων  τευχών  και  των  όρων  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 και την τροποποίηση του άρθρου 53 του
νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ., προϋπολογισμού μελέτης
74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Η διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00 €, σε βάρος του  Κ.Α. 30.7333.0005 του προϋπολογισμού
εξόδων  οικ.έτους  2019  έχει  γίνει  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  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
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Δήμου  http:// www.kea.gr. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό
Τύπο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  66  ν.  4412/2016  και  θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα  “Διαύγεια”
diavgeia.gov.gr.

Παραθέτουμε Σχέδιο της Διακήρυξης   :  
          

i

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ii ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Κέα: ……–……–2019
Αριθ. πρωτ.: …………

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

ΧΡΗΜΑΤΟ
-
ΔΟΤΗΣΗ:iii

Δήμος Κέας –
Κωδ. Προϋπολογισμού: Κ.Α. 
30.7333.0005

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

iv Ο Δή� μος Κέ�ας

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι 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»

CPV 45233141-9

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 και

καλεί

τους ένδιαφέρο� μένους οικονομικου� ς φορέι�ς να υποβα� λουν προσφορα�  
για τήν ανα� δέιξή αναδο�χου κατασκέυή� ς του ως α� νω έ�ργου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

◦ Αναθέ�τουσα αρχή� : Δή� μος Κέ�ας
Υπήρέσι�α διέξαγωγή� ς του διαγωνισμου�  για λογαριασμο�  του Δή� μου Κέ�ας:
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Οδο� ς : Πλατέι�α ΛαιFκή� ς Κυριαρχι�ας
Ταχ.Κωδ. : 84 100
Τήλ. : 22813 62702 – 62705
Telefax : 22810 84124
E-mail : dtek@1730.syzefxis.gov.gr
Πλήροφορι�ές: : Γέω� ργιος Γέωργουσο� πουλος

◦ Εργοδο� τής ή�  Κυ� ριος του Έργου: Δή� μος Κέ�ας
◦ Φορέ�ας κατασκέυή� ς του έ�ργου: Διέυ� θυνσή Τέχνικω� ν Έργων Κυκλα� δων  (Δ.Τ.Ε.Κ.) 

◦ ΠροιFσταμέ�νή Αρχή�  : Δή� μος Κέ�ας
◦ Διέυθυ� νουσα ή�  Επιβλέ�πουσα Υπήρέσι�α Το Τμή� μα Τέχνική� ς Υποστή� ριξής Μικρω� ν Δή� μων 

τής Δ/νσής  Τέχνικω� ν Έργων Κυκλα� δων
◦ Αρμο� διο Τέχνικο�  Συμβου� λιο : Τέχνικο�  Συμβου� λιο Δήμοσι�ων Έργων τής Πέριφέ�ρέιας 

Νοτι�ου Αιγαι�ου
 Εφο� 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.
 Εφο� 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�ροντέςv 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.

Η δήμοπρασι�α θα διένέργήθέι� στήν Ερμου� πολή τής Συ� ρου στις   ……–……–2019   ήμέ�ρα  
………………

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

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 προκή� ρυξή συ� μβασής ο� πως δήμοσιέυ� θήκέ στο ΚΗΜΔΗΣvi,
β) ή παρου� σα διακή� ρυξή,
γ) το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)vii 
δ) το έ�ντυπο οικονομική� ς προσφορα� ς
έ) ο προυF πολογισμο� ς δήμοπρα� τήσής, 
στ) το τιμολο�γιο δήμοπρα� τήσής, 
ζ) ή έιδική�  συγγραφή�  υποχρέω� σέων,
ή) ή τέχνική�  συγγραφή�  υποχρέω� σέων 
θ) το τέυ� χος συμπλήρωματικω� ν τέχνικω� ν προδιαγραφω� ν,
ι) το υπο� δέιγμα ….viii
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ια) το τέυ� χος τέχνική� ς πέριγραφή� ς,
ιβ) ή τέχνική�  μέλέ�τή,
ιγ)  τυχο� ν  συμπλήρωματικέ�ς  πλήροφορι�ές  και  διέυκρινι�σέις  που  θα  παρασχέθου� ν  απο�  τήν
αναθέ�τουσα αρχή�   έπι� ο� λων των ανωτέ�ρω
ιδ) ............................ix

2.2 Προσφέ�ρέται  έλέυ� θέρή,  πλή� ρής,  α� μέσή  και  δωρέα� ν  ήλέκτρονική�  προ� σβασή  στα  έ�γγραφα  τής
συ� μβασής στον  έιδικο� ,  δήμο� σια  προσβα� σιμο,  χω� ρο  “ήλέκτρονικοι�  διαγωνισμοι�”  τής  πυ� λής
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθω� ς και στήν ιστοσέλι�δα τής αναθέ�τουσας αρχή� ς (έφο� σον διαθέ�τέι).
http://www.pnai.gov.gr/Νέα Ανακοινώσεις
.................................................................................   x  xi

Θα γίνεται αποδεκτό μόνο το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που θα διατίθεται
από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων σε πρωτότυπη μορφή.

2.3 Εφο� σον έ�χουν ζήτήθέι�  έγκαι�ρως, ή� τοι έ�ως τήν ……-……-2019xii  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 ……-……-2019xiii

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 Επιτροπή�  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. Η 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 ……–……–2019xiv

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). 

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


26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019

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
Επιτροπή�  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,xv ή Επιτροπή�  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. Η 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. 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

1.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

α) Η έ�ναρξή υποβολή� ς των προσφορω� ν που κατατι�θένται κατα�  τήν καταλήκτική�  ήμέρομήνι�α στήν
Επιτροπή�  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. Η 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.  Η  λή� ξή  τής  παραλαβή� ς
κήρυ� σσέται έπι�σής απο�  τον Προ� έδρο τής Επιτροπή� 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� .
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Ο Προ� έδρος  τής  Επιτροπή� 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 Επιτροπή� 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  τουxvi,  και  ο  έξουσιοδοτήμέ�νος
έκπρο� σωπος..xvii 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 Επιτροπή� 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 Επιτροπή� 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�χέιαxviii,  xix ή Επιτροπή�  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 Επιτροπή�  Διαγωνισμου�  ή μέ�σή
έ�κπτωσή προσφορα� ς (Εμ) 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 Επιτροπή� ς Διαγωνισμου�  και αποτέλέι� μέ�ρος του πρακτικου�  τής.

έ) Στή συνέ�χέια, ή Επιτροπή�  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
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) Η Επιτροπή�  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)  Η  πέριγραφο� μένή  διαδικασι�α  καταχωρέι�ται  στο  πρακτικο�  τής  Επιτροπή� ς  Διαγωνισμου�  ή�  σέ
παρα� ρτήμα�  του που υπογρα� φέται απο�  τον Προ� έδρο και τα μέ�λή τής. 
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Η  Επιτροπή�  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�νέιxx. 
Η 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)  Επισήμαι�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.  Η  κλή� ρωσή  γι�νέται  ένω� πιον  τής  Επιτροπή� 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, δέκα (10) ημερών,xxi  τα δικαιολογήτικα�  που καθορι�ζονται στο 
α� ρθρο 23.2-23.10 τής παρου� σας. Τα δικαιολογήτικα�  προσκομι�ζονται στο πρωτο� κολλο τής 
αναθέ�τουσας αρχή� ς σέ σφραγισμέ�νο φα� κέλο, ο οποι�ος παραδι�δέται στήν Επιτροπή�  
Διαγωνισμου� . 

Αν δέν προσκομισθου� ν τα παραπα� νω δικαιολογήτικα�  ή�  υπα� ρχουν έλλέι�ψέις σέ αυτα�  που 
υποβλή� θήκαν και ο προσωρινο� ς ανα� δοχος υποβα� λλέι έντο� ς τής προθέσμι�ας τής παραγρα� φου
α) αι�τήμα προς το αρμο� διο ο� ργανο αξιολο�γήσής για τήν παρα� τασή τής προθέσμι�ας 
υποβολή� ς , το οποι�ο συνοδέυ� έται μέ αποδέικτικα�  έ�γραφα απο�  τα οποι�α να αποδέικνυ� έται ο� τι 
έ�χέι αιτήθέι� τή χορή� γήσή των δικαιολογήτικω� ν , ή αναθέ�τουσα αρχή�  παρατέι�νέι τήν 
προθέσμι�α υποβολή� ς των δικαιολογήτικω� ν  για ο� σο χρο� νο απαιτήθέι� για τή χορή� γήσή των 
δικαιολογήτικω� ν απο�  τις αρμο� διές αρχέ�ς. 

4 Αν κατα�  τον έ�λέγχο των παραπα� νω δικαιολογήτικω� ν διαπιστωθέι� ο� τι τα στοιχέι�α 
που δήλω� θήκαν μέ το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ),  έι�ναι ψέυδή�  ή�  
ανακριβή� , ή�  

5 Αν δέν υποβλήθου� ν στο προκαθορισμέ�νο χρονικο�  δια� στήμα τα απαιτου� μένα 
πρωτο� τυπα ή�  αντι�γραφα, των παραπα� νω δικαιολογήτικω� ν, ή�  
6 Αν απο�  τα δικαιολογήτικα�  που προσκομι�σθήκαν νομι�μως και έμπροθέ�σμως, δέν 
αποδέικνυ� ονται οι ο� ροι και οι προυF ποθέ�σέις συμμέτοχή� ς συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 21, 22 και 23 
τής παρου� σας, xxii

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 προυF ποθέ�σέις τις οποι�ές ο προσωρινο� ς ανα� δοχος έι�χέ δήλω� σέι μέ το Τυποποιήμέ�νο 
Έντυπο Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (Τ.Ε.Υ.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.
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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.

Η διαδικασι�α έλέ�γχου των παραπα� νω δικαιολογήτικω� ν ολοκλήρω� νέται μέ τή συ� νταξή 
πρακτικου�  απο�  τήν Επιτροπή�  Διαγωνισμου�  , στο οποι�ο αναγρα� φέται ή τυχο� ν συμπλή� ρωσή 
δικαιολογήτικω� ν κατα�  τα οριζο� μένα τής παραγρα� φου α) και τή διαβι�βασή του φακέ�λου στήν 
Οικονομική�  Επιτροπή�  του Δή� μου Κέ�ας (αποφαινο� μένο ο� ργανο αναθέ�τουσας αρχή� ς) για τή 
λή� ψή απο� φασής, έι�τέ 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) Η 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.

Η 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 που δέν έ�χέι αποκλέιστέι� οριστικα�  , 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 Επιτροπή� ς Διαγωνισμου�  στή Διέυ� θυνσή Τέχνικω� ν Έργων 
Κυκλα� δων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών απο�  τήν ήμέ�ρα που κοινοποιή� θήκέ σέ 
αυτου� ς έπι� αποδέι�ξέι ή απο� φασή κατακυ� ρωσής. xxiii

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 υπέυ� θυνή 
δή� λωσή που υπογρα� φέται κατα�  τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 79Α του ν.4412/2016 , στήν οποι�α 
δήλω� νέται ο� τι , δέν έ�χουν έπέ�λθέι στο προ� σωπο�  του οψιγένέι�ς μέταβολέ�ς κατα�  τήν έ�ννοια 
του α� ρθρου 104 του ιδι�ου νο� μου μέτα�  απο�  σχέτική�  προ� σκλήσή τής αναθέ�τουσας αρχή� ς1. Τα 
στοιχέι�α έλέ�γχονται απο�  τήν Επιτροπή�  Διαγωνισμου�  και, έφο� σον διαπιστωθέι� ο� τι, δέν έ�χουν 
έκλέι�ψέι οι προυF 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.          
Εα� 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 ακολουθέι�ται ή ανωτέ�ρω διαδικασι�α 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 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. 

1 Επισήμαι�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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 4.3 Ενστάσεις

Σέ πέρι�πτωσή έ�νστασής κατα�  πρα� ξής ή�  παρα� λέιψής 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 σέ προθέσμι�α που έκτέι�νέται μέ�χρι το ή� μισυ του χρονικου�  διαστή� ματος απο�  τήν
δήμοσι�έυσή τής διακή� ρυξής στο ΚΗΜΔΗΣ, μέ�χρι τήν καταλήκτική�  ήμέρομήνι�α υποβολή� ς 
προσφορω� ν του α� ρθρου 18 τής παρου� σας.
Η έ�νστασή υποβα� λλέται ένω� πιον τής αναθέ�τουσας αρχή� ς, ή οποι�α αποφασι�ζέι, υ� στέρα απο�  γνω� μή τής
Επιτροπή� 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.
Η προθέσμι�α για τήν α� σκήσή τής έ�νστασής και ή α� σκήσή�  τής κωλυ� ουν τήν συ� ναψή τής συ� μβασής.
Κατα�  τα λοιπα�  ή α� σκήσή τής έ�νστασής δέν κωλυ� έι τήν προ� οδο τής διαγωνιστική� ς διαδικασι�ας. 
Όποιος έ�χέι έ�ννομο συμφέ�ρον , μπορέι�  να ζήτή� σέις τήν αναστολή�  έκτέ�λέσής και τήν ακυ� ρωσή τής
πρα� ξής  ή�  τής παρα� λέιψής τής Αναθέ�τουσας Αρχή� ς  που έκδι�δέται ή�  συντέλέι�ται έπι� τής έ�νστασής τής
προήγου� μένής παραγρα� φου , ένω� πιον του Διοικήτικου�  Εφέτέι�ου τής έ�δρας τής αναθέ�τουσας αρχή� ς ,
κατα�  τα οριζο� μένα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8). 
Η α� σκήσή τής έ�νστασής αποτέλέι� προυF πο� θέσή για τήν α� σκήσή των ένδι�κων βοήθήμα� των.  Πέ�ραν απο�
τήν ένδικοφανή�  αυτή�  προσφυγή�  δέν χωρέι� καμι�α α� λλή τυχο� ν προβλέπο� μένή απο�  γένική�  δια� ταξή προ-
σφυγή�  , ή�  έιδική�  προσφυγή�  νομιμο� τήτας.

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. 

Το συμφωνήτικο� .
Η παρου� σα Διακή� ρυξή.
Η Οικονομική�  Προσφορα� .
Το Τιμολο�γιο Δήμοπρα� τήσής 
Η Ειδική�  Συγγραφή�  Υποχρέω� σέων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τέχνική�  Συγγραφή�  Υποχρέω� σέων (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέ�ς Προδιαγραφέ�ς και τα 

Παραρτή� ματα τους, 
Η Τέχνική�  Πέριγραφή�  (Τ.Π.). 
Ο ΠρουF πολογισμο� ς Δήμοπρα� τήσής.
Οι έγκέκριμέ�νές μέλέ�τές του έ�ργου. 
 Το έγκέκριμέ�νο Χρονοδια� γραμμα κατασκέυή� ς του έ�ργου.
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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 πέρισσσο� 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
5.10.1961, που κυρω� θήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα�  τα αλλοδαπα�  ιδιωτικα�  έ�γγραφα
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�γγραφοxxiv. Επι�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.   Ενήμέρωτικα�  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. Η   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

o 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» xxv

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

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

- 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»,

1. 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  Ε.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 Υπουργω� ν Ανα� πτυξής και Επικρατέι�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’’, xxviii, καθω� ς και ή απο� φασή 
του Υφυπουργου�  Οικονομι�ας και Οικονομικω� ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

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

3. Οι σέ έκτέ�λέσή των ανωτέ�ρω διατα� ξέων έκδοθέι�σές κανονιστικέ�ς πρα� ξέιςxxix, 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., Υ.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� . 

4. 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.

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

8.1. Το έ�ργο έι�ναι ένταγμέ�νο στο Τέχνικο�  Προ�γραμμα έ�τους 2019 του Δή� μου Κέ�ας και 
χρήματοδοτέι�ται απο�  πιστω� σέις του Τακτικου�  ΠρουF πολογισμου�  έ�τους 2019 του 
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Δή� μου Κέ�ας, στον οποι�ο έι�ναι έγγέγραμμέ�νο μέ κωδικο�  Κ.Α. 30.7333.0005 και για 
ποσο� ν €74.400,00 (συμπέριλαμβανομέ�νου του Φ.Π.Α.).xxx

Το έ�ργο υπο� κέιται στις κρατή� σέιςxxxi που προβλέ�πονται για τα έ�ργα αυτα� , 
πέριλαμβανομέ�νής τής κρα� τήσής υ� ψους 0,07 % υπέ�ρ των λέιτουργικω� ν αναγκω� ν τής 
Ενιαι�ας Ανέξα� ρτήτής Αρχή� ς Δήμοσι�ων Συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011xxxii, τής κρα� τήσής υ� ψους 0,06 % υπέ�ρ των λέιτουργικω� ν αναγκω� ν τής 
Αρχή� ς Εξέ�τασής Προδικαστικω� ν Προσφυγω� ν, συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, 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 Υπουργου�  Υποδομω� ν και Μέταφορω� ν (Β' 2235) , τής κρα� τήσής 2,5% υπέ�ρ 
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  συ� μφωνα μέ τις διατα� ξέις τής πέρι�πτωσή θ’ τής παρ. 7 του α� ρθρου 53 
του ν. 4412/2016 , ο� πως τροποποιή� θήκέ – συμπλήρω� θήκέ μέ τή δια� ταξή του α� ρθρου 
δέ�κατου τέ�ταρτου του ν. 4612/2019 (Α77)  και τήν υπ. αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 
Απο� φασή του Υπουργου�  Υποδομω� ν και Μέταφορω� ν (Β’ 2780) μέ θέ�μα ¨Δήμιουργι�α 
και διαχέι�ρισή έ�ντοκου Τραπέζικου�  Λογαριασμου�  απο�  το ΤΜΕΔΕ για τήν συλλογή�  του 
πο� ρου 2,5%»  .  

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 Ε.Σ.Υ.  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 Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή�  του έργολαβικου�  τιμή� ματος θα γι�νέται σέ 
EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 
Η αναθέ�τουσα αρχή� xxxiii 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.
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� xxxiv, 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  μέ  αρ.πρωτ.   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  2019 και  μέ α/α  1  στο  οικέι�ο  Μήτρω� ο  Δέσμέυ� σέων (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 ).xxxv
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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».

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

Ο  προυF πολογισμο� ς  δήμοπρα� τήσής  του  έ�ργου  ανέ�ρχέται  σέxxxvi  74.400,00 Ευρω�  και
αναλυ� έται σέ:
Δαπα� νή Εργασιω� ν €43.487,16
Γένικα�  έ�ξοδα και Όφέλος έργολα� βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) €7.827,69
Απρο� βλέπταxxxvii (ποσοστου�  15% έπι�  τής δαπα� νής έργασιω� ν και του κονδυλι�ου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
€7.697,23, που αναλω� νονται συ� μφωνα μέ τους ο� ρους του α� ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Προ� βλέψή απολογιστικω� ν €900,00
.............................................................xxxviii

Στο ανωτέ�ρω ποσο�  προβλέ�πέται αναθέω� ρήσή στις τιμέ�ς 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).

Η παρου� σα συ� μβασή δέν υποδιαιρέι�ται σέ τμή� ματα και ανατι�θέται ως ένιαι�ο συ� νολο για
τους ακο� λουθους λο�γουςxxxix 
Η  φυ� σή  του  έ�ργου  (το  οποι�ο  έ�χέι  ως  κυ� ριο  αντικέι�μένο  τήν  έκτέ�λέσή  έργασιω� ν
ασφαλτο� στρωσής)  έι�ναι  τέ�τοια  που  σέ  συνδυασμο�  μέ  το  υ� ψος  του  οικονομικου�  του
αντικέιμέ�νου  θα  καθιστου� σέ  ασυ� μφορή  τήν  ανα� λήψή  έπιμέ�ρους  τμήμα� των  του
αντικέιμέ�νου τής έργολαβι�ας απο�  πέρισσο� τέρους του ένο� ς αναδο�χους.
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα: 
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα  οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).

2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Η νήσος Κέα

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. Η συνολική�  
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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. Επι�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.

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 προυF ποθέ�σέις των
α� ρθρων 132xl και 156 ν. 4412/2016. 

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

7. 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. 

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

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

10. Δέν υπέρβαι�νέι ή δαπα� νή αυτή� , κατα�  τον τέλικο�  έγκέκριμέ�νο Ανακέφαλαιωτικο�  Πι�νακα Εργασιω� 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  προυF 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  Υπουργου�  Υποδομω� 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

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

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η 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 προυF ποθέ�σέις του νο� μου αυτου� .

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

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

13.5 Δέ γι�νονται δέκτέ�ς προσφορέ�ς για μέ�ρος του αντικέιμέ�νου τής συ� μβασής.

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� . xliv

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 Πέριφέ�ρέια Νοτι�ου
Αιγαι�ου 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).
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15.3 Η 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  20  , α� λλως ή προσφορα�  απορρι�πτέται. Η 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 Η 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.
Η έ�νστασή του αναδο�χου κατα�  τής αποφα� σέως δέν αναστέ�λλέι τήν έι�σπραξή του ποσου�  τής 
έγγυή� σέως.

15.5 Η έγγυ� ήσή συμμέτοχή� ς έπιστρέ�φέται στον ανα� δοχο μέ τήν προσκο� μισή τής 
έγγυ� ήσής

καλή� ς έκτέ�λέσής.
Η 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 xlv.

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

16.1 ΔΕΝ xlvii  προβλέ�πέται ή χορή� γήσή προκαταβολή� ς στον Ανα� δοχο.  xlviii

7.2 ΔΕΝ 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.
Η 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.

Η  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.

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

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

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΄
τής παρ. 1 του α� ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λέιτουργου� ν νο� μιμα στα κρα� τή- μέ�λή τής
Ενωσής ή�  του ΕυρωπαιFκου�  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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 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� . l 

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.  

Εα� ν ή έγγυ� ήσή έκδοθέι� απο�  αλλοδαπο�  πιστωτικο�  ι�δρυμα μπορέι� να συνταχθέι� σέ μι�α απο�  τις έπι�σήμές
γλω� σσές τής ΕυρωπαιFκή� 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.

Η  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�  τουςli. 

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

αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω� νlii 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.  Η
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
ΚΗΜΔΗΣ  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.
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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  εννέα (9) μήνω� νliii,  απο�  τήν  ήμέρομήνι�α  λή� ξής  τής
προθέσμι�ας υποβολή� ς των προσφορω� ν.

Η 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.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

Το  πλή� ρές  κέι�μένο  τής  παρου� σας  Διακή� ρυξής  δήμοσιέυ� έται  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (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.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςliv

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ΔΕΝ εφαρμόζεται η διαδικασία του άρ. 48
του ν.4412/2016 («Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων σύμβασης έργων»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η 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 Ε 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 lv που 
δραστήριοποιου� νται σέ έ�ργα κατήγορι�ας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ lviκαι που έι�ναι έγκατέστήμέ�να σέ:
α) σέ κρα� τος-μέ�λος τής Ένωσής,
β) σέ κρα� τος-μέ�λος του ΕυρωπαιFκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου (Ε.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.lvii,

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).
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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, ισχυ� ουν τα έξή� ς :

- αναφορικα�  μέ τις απαιτή� σέις του α� ρθρου 22 Α τής παρου� σας, αυτέ�ς θα πρέ�πέι να ικανοποιου� νται
απο�  κα� θέ μέ�λος τής έ�νωσής 

- αναφορικα�  μέ τις απαιτή� σέις του α� ρθρου 22.Β τής παρου� σας, κα� θέ μέ�λος τής έ�νωσής θα πρέ�πέι να
έι�ναι έγγέγραμμέ�νο στο σχέτικο�  έπαγγέλματικο�  μήτρω� ο, συ� μφωνα μέ τα έιδικο� τέρα στο ως α� νω α� ρ-
θρο, τουλα� χιστον σέ μια απο�  τις κατήγορι�ές που αφορα�  στο υπο�  ανα� θέσή έ�ργο. Πέραιτέ�ρω, αθροιστι-
κα�  πρέ�πέι να καλυ� πτονται ο� λές οι κατήγορι�ές του έ�ργου. 

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� κλήτήlviii 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/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου τής 24ής Οκτωβρι�ου 2008, για τήν καταπολέ�μήσή του οργανωμέ�νου
έγκλή� ματος(ΕΕ 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 ΕυρωπαιFκω� ν Κοινοτή� των ή�  των κρατω� ν-μέλω� ν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα� γραφο 1 του α� ρθρου 2 τής απο� φασής-πλαι�σιο 2003/568/
ΔΕΥ του Συμβουλι�ου τής 22ας Ιουλι�ου 2003, για τήν καταπολέ�μήσή τής δωροδοκι�ας στον ιδιωτικο�  το-
μέ�α (ΕΕ 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 ΕυρωπαιFκω� ν Κοινοτή� των (ΕΕ 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/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου τής
13ής Ιουνι�ου 2002, για τήν καταπολέ�μήσή τής τρομοκρατι�ας (ΕΕ 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/ΕΚ του ΕυρωπαιFκου�  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 (ΕΕ 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/ΕΕ του ΕυρωπαιFκου�  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
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τής, καθω� ς και για τήν αντικατα� στασή τής απο� φασής-πλαι�σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι�ου (ΕΕ 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 (Ε.Π.Ε.), προσωπικω� ν έταιρέιω� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικω� ν  Κέφαλαιουχικω� ν Εταιρέιω� ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  ή  υποχρέ�ωσή του προήγου� μένου έδαφι�ου,  αφορα�
τους διαχέιριστέ�ς.

Στις πέριπτω� σέις ανωνυ� μων έταιρέιω� ν (Α.Ε.), 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�ουlix.

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 Ελλα� 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.

22.Α.2α   Η  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
Επιθέω� ρήσής Εργασι�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
Επιθέω� ρήσής  Εργασι�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� lx.

22.A.3  α)  Κατ’έξαι�ρέσή,  για  τους  πιο  κα� τω  έπιτακτικου� ς  λο�γους  δήμο� σιου  συμφέ�ροντος  ............
lxi( 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-
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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 lxiiή 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:lxiii

(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. Η 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 προυF 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-
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  προυF ποθέ�σέις έφαρμογή� ς  τής παρ. 4 του α� ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxiv
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22.Α.6.  Η 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.lxv

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.4lxvi  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� . Εα� 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� μα-
τος 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 συμμέτοχή�  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. Η 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.

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) lxvii

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. Ειδικα�  οι προσφέ�ροντές που έι�ναι έγκατέστήμέ�νοι στήν Ελλα� δα απαιτέι�-
ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στο Μήτρω� ο Εργολήπτικω� ν Επιχέιρή� σέων (Μ.Ε.ΕΠ.)  ή�  στα  Νομαρχιακα�
Μήτρω� α στήν κατήγορι�α/-ιές έ�ργου του α� ρθρου 21 τής παρου� σαςlxviii.  Οι  προσφέ�ροντές που έι�ναι
έγκατέστήμέ�νοι σέ κρα� τος μέ�λος τής ΕυρωπαιFκή� ς Ένωσής απαιτέι�ται να έι�ναι έγγέγραμμέ�νοι στα Μή-
τρω� α του παραρτή� ματος ΧΙ του Προσαρτή� ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxix 

Οι  οικονομικοι�  φορέι�ς οφέι�λουν  να πλήρου� ν  τις  απαιτή� σέις  οικονομική� ς  και  χρήματοοικονομική� ς
έπα� ρκέιας που ορι�ζονται στο α� ρθρο 100 του ν.3669/2008, ανα�  κατήγορι�α και τα� ξή Μ.Ε.ΕΠ. αντι�στοι-
χή μέ τήν έκτιμω� μένή αξι�α τής συ� μβασής.
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Ειδικα�  οι έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις που έι�ναι έγγέγραμμέ�νές στο ΜΕΕΠ, 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 ικανότηταlxx 

Οι οικονομικοι�  φορέι�ς οφέι�λουν να πλήρου� ν τις απαιτή� σέις  τέχνική� ς ικανο� τήτας  που ορι�ζονται στο
α� ρθρο 100 του ν.3669/2008, ανα�  κατήγορι�α και τα� ξή Μ.Ε.ΕΠ. αντι�στοιχή μέ τήν έκτιμω� μένή αξι�α τής
συ� μβασής.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxi

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.

Η 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
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� θυνοιlxxii  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).

Η έκτέ�λέσή των ......lxxiii 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
lxxiv

23.1 Κατα�  τήν υποβολή�  προσφορω� ν οι οικονομικοι�  φορέι�ς υποβα� λλουν το  Τυποποιήμέ�νο Έντυπο
Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (ΤΕΥΔ) 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 προυF 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-Ε τής
παρου� σας.
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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.

Το ΤΕΥΔ μπορέι�  να υπογρα� φέται έ�ως δέ�κα (10) ήμέ�ρές πριν τήν καταλήκτική�  ήμέρομήνι�α υποβολή� ς
των προσφορω� νlxxv.

Κατα�  τήν υποβολή�  του ΤΕΥΔ, 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 lxxvi.

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� μβασήςlxxvii.

Στήν πέρι�πτωσή υποβολή� ς προσφορα� ς απο�  έ�νωσή οικονομικω� ν φορέ�ων, το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο
Υπέυ� θυνής Δή� λωσής ( ΤΕΥΔ), 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 Υπέυ� θυνής
Δή� λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν προ� θέσή�  του για ανα� θέσή υπέργολαβι�ας, υποβα� λλέι μαζι�  μέ το δικο�  του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ 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 ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κα� θέ φορέ�α στις
ικανο� τήτές του οποι�ου στήρι�ζέται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαι�ωμα συμμέτοχή� ς και οι ο� ροι και προυF 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 – Ε).

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 4lxxviii  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.  Η
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δή� λωσή  για  τήν  προ� σβασή  σέ  έθνική�  βα� σή  δέδομέ�νων  έμπέριέ�χέται  στο  Τυποποιήμέ�νο  Έντυπο
Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (ΤΕΥΔ).

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� .

Όλα τα αποδέικτικα�  έ�γγραφα του α� ρθρου 23.3 έ�ως 23.10 τής παρου� σας, υποβα� λλονται, συ� μφωνα μέ
τις διατα� ξέις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα�  τα αποδέικτικα�  τα οποι�α αποτέλου� ν ιδιωτικα�  έ�γγραφα,
μπορέι�  να γι�νονται αποδέκτα�  και σέ απλή�  φωτοτυπι�α, έφο� σον συνυποβα� λλέται υπέυ� θυνή δή� λωσή
στήν οποι�α βέβαιω� νέται ή ακρι�βέια�  τουςlxxix.

Επισήμαι�νέται ο� τι γι�νονται αποδέκτέ�ς:
• οι  έ�νορκές  βέβαιω� σέις  που  αναφέ�ρονται  στήν  παρου� σα  Διακή� ρυξή,  έφο� σον  έ�χουν
συνταχθέι� έ�ως τρέις (3) μή� νές πριν απο�  τήν υποβολή�  τους, 
• οι υπέυ� θυνές δήλω� σέις, έφο� σον έ�χουν συνταχθέι�  μέτα�  τήν κοινοποι�ήσή τής προ� σκλήσής
για τήν υποβολή�  των δικαιολογήτικω� νlxxx.  Σήμέιω� νέται ο� τι δέν απαιτέι�ται θέω� ρήσή του γνήσι�ου τής
υπογραφή� ς τους .

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� σαςlxxxi:

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 προυF ποθέ�σέις, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μή� νές πριν απο�  τήν υποβολή�  τουlxxxii Η 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)lxxxiii συ� μφωνα μέ  τήν
ισχυ� ουσα νομοθέσι�α του κρα� τους έγκατα� στασής ή�  τήν έλλήνική�  νομοθέσι�α αντι�στοιχα, που να έι�ναι
έν ισχυ�  κατα�  το χρο� νο υποβολή� ς του, α� λλως, στήν πέρι�πτωσή που δέν αναφέ�ρέται σέ αυτο�  χρο� νος
ισχυ� ος, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μή� νές πριν απο�  τήν υποβολή�  τουlxxxiv. 

Για  τους  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι  ή�  έκτέλου� ν  έ�ργα  στήν  Ελλα� δα τα  σχέτικα�
δικαιολογήτικα�  που υποβα� λλονται έι�ναι 

φορολογική�  ένήμέρο� τήτα που  έκδι�δέται  απο�  το  Υπουργέι�ο  Οικονομικω� ν  (αρμο� δια  Δ.Ο.Υ)  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�λιξήlxxxv. Οι αλλοδαποι� προσφέ�ροντές θα υποβα� λλουν υπέυ� θυνή δή� λωσήlxxxvi πέρι� του ο� τι δέν έ�χουν
υποχρέ�ωσή  καταβολή� ς  φο� ρων  στήν  Ελλα� δα.  Σέ  πέρι�πτωσή  που  έ�χουν  τέ�τοια  υποχρέ�ωσή  θα
υποβα� λλουν σχέτικο�  αποδέικτικο�  τής οικέι�ας Δ.Ο.Υ. 

ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα που έκδι�δέται απο�  τον αρμο� διο ασφαλιστικο�  φορέ�αlxxxvii.  Η 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



26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019

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 ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι έγκατέστήμέ�νοι στήν Ελλα� 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 (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμέ�νους – μέ�λή του ΤΕΕ, 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.

-  υπέυ� θυνή  δή� λωσή  του  προσφέ�ροντος  ο� τι  δέν  έ�χέι  έκδοθέι�  δικαστική�  ή�  διοικήτική�  απο� φασή  μέ
τέλέσι�δική και δέσμέυτική�  ισχυ�  για τήν αθέ�τήσή των υποχρέω� σέω� ν του ο� σον αφορα�  στήν καταβολή�
φο� ρων ή�  έισφορω� ν κοινωνική� ς ασφα� λισής. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικο�  απο�  τή Διέυ� θυνσή Προγραμματισμου�
και Συντονισμου�  τής Επιθέω� ρήσής Εργασιακω� ν Σχέ�σέων, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3) μή� νές πριν
απο�  τήν υποβολή�  τουlxxxviii, 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. 

Μέ�χρι να καταστέι�  έφικτή�  ή έ�κδοσή του ανωτέ�ρω πιστοποιήτικου� , υποβα� λλέται υπέυ� θυνή δή� λωσή
του οικονομικου�  φορέ�α, χωρι�ς να απαιτέι�ται έπι�σήμή δή� λωσή του ΣΕΠΕ σχέτικα�  μέ τήν έ�κδοσή του
πιστοποιήτικου�  lxxxix.

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22xc: πιστοποιήτικο�  που έκδι�δέται  απο�  τήν αρμο� δια
δικαστική�  ή�  διοικήτική�  αρχή�  του οικέι�ου κρα� τους - μέ�λους ή�  χω� ρας, που να έ�χέι έκδοθέι� έ�ως τρέις (3)
μή� νές  πριν  απο�  τήν  υποβολή�  τουxci .  Για  τους  οικονομικου� ς  φορέι�ς  που  έι�ναι  έγκαταστήμέ�νοι  ή�
έκτέλου� ν  έ�ργα  στήν  Ελλα� 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.Ε.Μ.Η.,  συ� μφωνα μέ τις κέι�μένές διατα� ξέις, ως κα� θέ φορα�  ισχυ� ουν. Ειδικα�
ή  μή  αναστολή�  των  έπιχέιρήματικω� ν  δραστήριοτή� των  του  οικονομικου�  φορέ�α,  για  τους
έγκατέστήμέ�νους  στήν  Ελλα� δα  οικονομικου� ς  φορέι�ς,  αποδέικνυ� έται  μέ�σω  τής  ήλέκτρονική� ς
πλατφο� ρμας τής Ανέξα� ρτήτής Αρχή� ς Δήμοσι�ων Εσο� δωνxcii. 

(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  έ�γγραφα ή�  τα  πιστοποιήτικα�  τής
παρου� σας  παραγρα� φου  ή�  ο� τι  τα  έ�γγραφα  ή�  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.

Οι έπι�σήμές δήλω� σέις καθι�στανται διαθέ�σιμές μέ�σω του έπιγραμμικου�  αποθέτήρι�ου πιστοποιήτικω� ν
(e-Certis)xciii   του α� ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

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 22xciv,  υποβα� λλέται  υπέυ� θυνή
δή� λωσή του προσφέ�ροντος ο� τι δέν συντρέ�χουν στο προ� σωπο�  του οι οριζο� μένοι λο�γοι αποκλέισμου� xcv. 

Ειδικα�  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22xcvi,  για  τις  έργολήπτικέ�ς
έπιχέιρή� σέις που έι�ναι έγγέγραμμέ�νές στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα� λλονται πιστοποιήτικα�  χορήγου� μένα απο�  τα
αρμο� δια  έπιμέλήτή� ρια  και  φορέι�ς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απο�  τα  οποι�α  αποδέικνυ� έται  ο� τι  τα
προ� σωπα μέ βέβαι�ωσή του Μ.Ε.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  xcvii  

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. [Εξαιρου� 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 που να έ�χέι  έκδοθέι�  έ�ως τρια� ντα (30) έργα� σιμές ήμέ�ρές πριν απο�  τήν υποβολή�
του.xcviii

- 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. 

Ειδικο� 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 (30) 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. 
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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�. Η  αναθέ�τουσα αρχή�  δέν υπέισέ�ρχέται στήν κρι�σή τής ως α� νω
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  Υπουργω� ν  Ανα� πτυξής  και  Επικρατέι�ας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

(δ)  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  Ελλα� δα  υποβα� λλουν  βέβαι�ωσή  έγγραφή� ς  στο
Μ.Ε.ΕΠxcix c στήν/στις κατήγορι�α/ές στήν «Α1 τάξη και άνω» για έ�ργα κατήγορι�ας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

(β)  Οι  προσφέ�ροντές  που  έι�ναι  έγκατέστήμέ�νοι   σέ  λοιπα�  κρα� τή  μέ�λή  τής  ΕυρωπαιFκή� 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 ΕυρωπαιFκου�  Οικονομικου�  Χω� ρου
(Ε.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.
Τα ως α� νω δικαιολογήτικα�  υπο�  α), β) και γ) γι�νονται αποδέκτα� , έφο� σον έ�χουν έκδοθέι�  έ�ως τρια� ντα
(30) έργα� σιμές ήμέ�ρές πριν απο�  τήν υποβολή�  τους, έκτο� ς αν συ� μφωνα μέ τις έιδικο� τέρές διατα� ξέις
αυτω� ν φέ�ρουν συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος ci

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική�  και χρήματοοικονομική έπα� ρκέια των οικονομικω� ν φορέ�ων αποδέικνυ� έται: 
(α) για τις έγγέγραμμέ�νές έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις στο Μ.Ε.ΕΠ:

 έι�τέ απο�  τή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς στο Μ.Ε.Ε.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. cii
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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
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.

Ειδικα� ,  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 ένήμέρο� τήτα 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 έυρωπαιFκα�
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 

Η τέχνική�  και έπαγγέλματική�  ικανο� τήτα των οικονομικω� ν φορέ�ων αποδέικνυ� έται: 
(α) για τις έγγέγραμμέ�νές έργολήπτικέ�ς έπιχέιρή� σέις στο Μ.Ε.ΕΠ.
 έι�τέ απο�  τή βέβαι�ωσή έγγραφή� ς στο Μ.Ε.Ε.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 ciii 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 
έυρωπαιFκα�  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.Εciv

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 και τα οποι�α πρέ�πέι να έ�χουν έκδοθέι� έ�ως τρια� ντα (30) έργα� σιμές ήμέ�ρές 
πριν απο�  τήν υποβολή�  τους cv, έκτο� ς αν συ� μφωνα μέ τις έιδικο� τέρές διατα� ξέις αυτω� ν φέ�ρουν 
συγκέκριμέ�νο χρο� νο ισχυ� ος.

Εα� ν ο προσφέ�ρων έι�ναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συ� στασής,
2. Αντι�γραφο του ισχυ� οντος καταστατικου�  μέ το ΦΕΚ 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. ΦΕΚ 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.

Εα� ν ο προσφέ�ρων έι�ναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
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 έυρωπαιFκα�  
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.
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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.
Η 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 
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.Ε.ΕΠ. έφο� σον υποβα� λλουν 
«Ενήμέρο� τήτα Πτυχι�ου» έν ισχυ� , απαλλα� σσονται απο�  τήν υποχρέ�ωσή υποβολή� ς των 
δικαιολογήτικω� ν cvi:
- 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 Ενήμέρο� τήτα Πτυχι�ου. 
- φορολογική�  και ασφαλιστική�  ένήμέρο� τήτα του α� ρθρου 23.3.(β) τής παρου� σας.cvii

- τα πιστοποιήτικα�  απο�  το αρμο� διο Πρωτοδικέι�ο και το ΓΕΜΗ του α� ρθρου 23.3.(γ) τής 
παρου� σας υπο�  τήν προυF πο� θέσή ο� μως ο� τι καλυ� πτονται πλή� ρως (ο� λές οι προβλέπο� μένές 
πέριπτω� σέις) απο�  τήν Ενήμέρο� 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).cviii

- 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� . Εφο� σον στήν Ενήμέρο� 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 ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, 
ο προσφέ�ρων προσκομι�ζέι έπιπλέ�ον τής Ενήμέρο� 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:
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24.2 Ο  φα� κέλος  «Δικαιολογήτικα�  Συμμέτοχή� ς»  πρέ�πέι,  έπι�  ποινή�  αποκλέισμου� ,  να  πέριέ�χέι  τα
ακο� λουθα: 

 - α) Το Τυποποιήμέ�νο Έντυπο Υπέυ� θυνής Δή� λωσής  (ΤΕΥΔ)
- 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  ΤΕΥΔ  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.
Επισήμαι�νέται ο� τι: 

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 Επιτροπή�  
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. Η 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.

24.5  Στήν  πέρι�πτωσή  που  μέ  τήν  προσφορα�  υποβα� λλονται  ιδιωτικα�  έ�γγραφα,  αυτα�  γι�νονται
αποδέκτα�  έι�τέ κατα�  τα προβλέπο� μένα στις διατα� ξέις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) έι�τέ και σέ απλή�
φωτοτυπι�α,  έφο� σον  συνυποβα� λλέται  υπέυ� θυνή  δή� λωσή,  στήν  οποι�α  βέβαιω� νέται  ή  ακρι�βέια�
τους και ή οποι�α φέ�ρέι υπογραφή�  μέτα�  τήν έ�ναρξή τής διαδικασι�ας συ� ναψής συ� μβασής (ή� τοι
μέτα�  τήν ήμέρομήνι�α ανα� ρτήσής τής προκή� ρυξής τής συ� μβασής στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cix.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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. Η 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 cx
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25.4 Η 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� νουνcxi συ� μφωνα  μέ  το  α� ρθρο  165  του  ν.  4412/2016,  μέ  το  Τυποποιήμέ�νο  Έντυπο
Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (ΤΕΥΔ).
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 Η έ�γκρισή κατασκέυή� ς του δήμοπρατου� μένου έ�ργου, αποφασι�στήκέ μέ τήν αριθμ. . ……/
2019 Απο� φασή τής Οικονομική� ς Επιτροπή� ς του Δή� μου Κέ�ας (ΑΔΑ: ………………).

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 Υπήρέσι�ας μέ αυτο� ν.

26.3...........................................................................................cxii

Κέα, ……–……–2019

Ο Δήμαρχος Κέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”

Η  επικαιροποιημένη  διακήρυξη  του  έργ  ου     “Βελτίωση  βατότητας  και  απορροών  ομβρίων  
υδάτων  δημοτικής  οδοποιίας  ”   μας  διαβι  βάστηκε  με    email    στις  12/08/2019     από  το  Τμήμα  
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν.
Αιγαίου – Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

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
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ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο  2007  -2013»,  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
- το ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
-  το ν.  4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
-  το  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α 226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων της  διοίκησης  και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
-  το  ν.  4013/2011  (Α’ 204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
-  το ν.  3861/2010 (Α’ 112)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ),
- το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- το π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
-  το π.δ  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
-Το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’ καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
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-  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

Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη και τους όρους διακήρυξης, ως αναφέρεται  ανωτέρω, 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 από 12/08/2019
email 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 παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2019
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ΘΕΜΑ 4ο : Συμμόρφωση με την 905/2019 απόφαση του 2ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ - Ακύρωση της με
αριθ.81/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στα πλαίσια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κο-
ρησσία ν.Κέας”. 

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

Με την με αριθ. 81/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30/05/2019 πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με αριθμό Α/Α Συστήματος
80443 και τίτλο “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία
ν.Κέας”,  σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε ως οριστικός ανάδοχος για το εν λόγω έργο η εταιρία
“Προμηθέας Παπαπάνος”, με ποσοστό έκπτωσης 21,53% επί του προϋπολογισμού των 99.000,00 € (συμπ.
φ.π.α.).
         Την 5η Ιουλίου 2019 αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, προδικαστική προσφυγή
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 843/08-07-2019 της εταιρίας με επωνυμία “Build & Bond ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΠΕ”, επιδιώκοντας  την  ακύρωση  της  με  αρ.  81/2019  απόφασης  Οικονομικής
Επιτροπής  και  τον  αποκλεισμό  των  συμμετεχόντων “Προμηθέας  Παπαπάνος”   και  “Κοινοπραξίας
Γιαννούλας Παναγιώτης  του Αθανασίου - Ψαρράκης Χαράλαμπος του Αναστασίου” από τη διαγωνιστική
διαδικασία.
        Την 9η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ. πρωτ. Δ.Κέας 3196-
09/07/2019  έγγραφο  της  Α.Ε.Π.Π.  με  τίτλο  «Προδικαστική  προσφυγή  με  αριθμό
ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/843/08.07.2019 της εταιρίας Build & Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ, κατά της 81/2019
Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  που  αφορά  στη  διακήρυξη  υπ’αριθμ.
519/12.02.2019 με Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80443, με αντικείμενο την  “Αποκατάσταση κερκίδων και
επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”».
        Την 12η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ. πρωτ. Δ.Κέας 3234 &
υπ’αρίθμ. πρωτ.Π.Ν.Α.92776/2317/11-07-2019 έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Πράξη Προέδρου
2ου Κλιμακίου υπ’αρίθμ. 1052/2019 για την εξέταση προσφυγής στη διαγωνιστική διαδικασία του έργου:
“Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία” (Συστημικός Αριθμός
ΕΣΗΔΗΣ: 80443), το οποίο όριζε ως ημερομηνία εξέτασης την 23-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
π.μ.. Την ίδια ημέρα μας κοινοποιήθηκε με email από τη Δ.Τ.Ε.Κ., το οποίο πήρε αριθμό πρωτοκ. Δ.Κέας
3278/15.07.2019,  το  ηλεκτρονικό  μήνυμα  επικοινωνίας  ΕΣΗΔΗΣ  του  Προέδρου  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού με το οποίο για λόγους ανωτέρας βίας που εξηγούσε αναλυτικά ζητούσε να μας διαβιβάσει τις
απόψεις της Επιτροπής την Πέμπτη 18/07/2019.
       Την  15η  Ιουλίου  2019 ημέρα  Δευτέρα  αποστείλαμε  προς  την  Α.Ε.Π.Π.  (μέσω  ΕΣΗΔΗΣ  &
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ & ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου)  και  με  κοινοποίηση  προς  τους  Οικονομικούς  φορείς  (μέσω  ΕΣΗΔΗΣ)  με  το  οποίο
ενημερώναμε ότι λόγω της διαβίβασης των απόψεων της Επιτροπής Διαγωνισμού σε εμάς στις 18/07/2019,
θα ήμασταν σε θέση να λάβουμε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19/07/2019 ημέρα Παρασκευή και
να  τη  διαβιβάσουμε  αυθημερόν  σε  όλους  τους  εμπλεκόμενους.  Την  ίδια ημέρα αποστείλαμε  προς  την
Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων με email το υπ’αριθμ. Δ.Κέας 3295/15.07.2019 έγγραφο με το οποίο ζητήσαμε από τον
Διαχειριστή του Διαγωνισμού να αναρτήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ. 
              Την 18η Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε το Πρακτικό με τις απόψεις της Επιτροπής Διαγωνισμού,
σύμφωνα με το οποίο εισηγούνταν να απορριφθεί ο 1ος & ο 2ος λόγος προσφυγής ως απαράδεκτος. Τις
απόψεις αυτές συμμερίστηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας και στις 19  Ιουλίου 2019, οπότε και
συγκλήθηκε, αποφάσισε την  απόρριψη του 1ου και του 2ου λόγου προσφυγής ως απαράδεκτο. Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 99/2019 και ΑΔΑ:Ω8Κ3ΩΕΔ-8ΙΛ και προωθήθηκε αυθημερόν στο διαχειριστή
του Διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80443 της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με παράκληση να αναρτηθεί στην
πλατφόρμα επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ με παραλήπτη την ΑΕΠΠ. Κοινοποιήθηκε δε την ίδια ημέρα, από το
Δήμο Κέας προς την  ΑΕΠΠ  και τα μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω email.
       Την  12η  Αυγούστου  2019 μας  διαβιβάστηκε  από  το  διαχειριστή  του  Διαγωνισμού  με  το
υπ’αρίθμ.πρωτ.Δήμου Κέας 3801/12.08.2019, η με αρ. 905/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. (ΑΡΧΕΙΟ 1)
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Σύμφωνα με την    με αρ.     905/2019   απόφαση της η ΑΕΠΠ:  
“Δέχεται  εν  μέρει  την  προδικαστική  προσφυγή.  Ακυρώνει  την  υπ’αρ.  81/2019  Απόφαση  της

Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας  Κυκλάδων,  δυνάμει  της  οποίας  εγκρίθηκε  το  από  30/05/2019
πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου  γηπέδου  μπάσκετ  στην  Κορησσία  ν.Κέας»,  με  α/α
Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 80443, εκτιμώμενης αξίας 99.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, με
την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στην ατομική επιχείρηση «Προμηθέας Παπαπάνος».”

Επειδή  σύμφωνα  με  την  παρ.3  του  άρθρου  367  του  Ν.4412/2016  οι  αναθέτουσες  αρχές
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π., παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης
σχετικά με:
Τη συμμόρφωση του Δήμου Κέας με τα αναφερόμενα στην  υπ’αριθ. 905/2019 απόφαση του 2ου κλιμακίου
της ΑΕΠΠ το οποίο εξέτασε την από 05/07/2019 προδικαστική προσφυγή  του οικονομικού φορέα “Build &
Bond  Τεχνική  Κατασκευαστική  ΕΠΕ” συμμετέχοντα  στον  ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για  την
ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης  του έργου με  αριθμό Α/Α Συστήματος  80443 και  τίτλο  “Αποκατάσταση
κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”.
Την ακύρωση της με αριθ.  81/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Κέας Κυκλάδων,
δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε το από 30/05/2019 πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Την επαναφορά της υπόθεσης στο χρόνο έκδοσης της πράξης που έχει ακυρωθεί.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Τη συμμόρφωση του Δήμου Κέας με τα αναφερόμενα στην  υπ’αριθ.  905/2019 απόφαση του 2ου
κλιμακίου  της  ΑΕΠΠ  το  οποίο  εξέτασε  την  από  05/07/2019  προδικαστική  προσφυγή   του
οικονομικού  φορέα  Build  &  Bond  Τεχνική  Κατασκευαστική  ΕΠΕ συμμετέχοντα  στον  ανοικτό
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  με  αριθμό  Α/Α
Συστήματος 80443 και τίτλο  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ
στην Κορησσία ν.Κέας”.

 Την  ακύρωση  της  με  αριθ.  81/2019  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής   του  Δήμου  Κέας
Κυκλάδων, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε το από 30/05/2019 πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας μέσω
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Την επαναφορά της υπόθεσης στο χρόνο έκδοσης της πράξης που έχει ακυρωθεί.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2019
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια  ενός (1) μεταχειρι-
σμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

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

Α) Στην Ιουλίδα την 19η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30  συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου να προβεί  στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  ενός  (1)
μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας”  (Αριθμ.  Διακήρυξης
1719-23/04/2019).

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    Αρ.πρωτ.:3852/19.08.2019

Πρακτικό Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση-
Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την

“Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας” 

Στην Ιουλίδα την 19η Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου να προβεί στην  κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της  διαδικασίας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την  “Προμήθεια  ενός  (1)
μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας”  (Αριθμ.  Διακήρυξης
1719-23/04/2019),  η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.  73445-3 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC004851649.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
ΑναπληρωματικόΜέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
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1.Με  το  υπ’  αριθ.  3382/18.07.2019 πρακτικό  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  και
ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  Προμήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ. 101/2019
απόφαση της Ο.Ε., αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος  η εταιρεία  ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ, με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των  47.500,00   ευρώ,  πλέον  
11.400,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 58.900,00 ευρώ γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

2.Με την υπ΄αριθ.  3564/30-07-19 Ηλεκτρονική Πρόσκληση ο Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την
ανάδοχη εταιρεία να υποβάλει,  εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, όλα τα
δικαιολογητικά  όπως καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά
στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη  συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  και  της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

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

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ  είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

4. Η  Επιτροπή  προχώρησε  σε  αποσφράγιση  και  σε  μονογραφή  των  δικαιολογητικών  που
υποβλήθηκαν εντός φυσικού φακέλου ο οποίος είχε κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και είχε
λάβει τον  αρ.3726/07.08.2019.  Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο  είναι  πλήρη
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

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

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  “Προμήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσας” στην  εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ ΟΕ για συνολικό ποσό των  47.500,00   ευρώ,  πλέον  
11.400,00  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  58.900,00  ευρώ γιατί  κατέθεσε  όλα  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λεωνίδας Περδικάρης Βασιλική Πετρή Δήμητρα Δεμένεγα

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 1719-23/04/2019 διακήρυξης

3)  Το  με  αρ. 3852/19.08.2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

δικαιολογητικών κατακύρωσης,

5) Την με αριθμό 310/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

6) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

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

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,

7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  3852/19.08.2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και

αξιολόγησης των  δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

β. Την  κατακύρωση  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  “Προμήθεια  ενός  (1)  μεταχειρισμένου

απορριμματοφόρου  οχήματος  τύπου  πρέσας”  στην  εταιρεία   ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΙ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  για συνολικό ποσό των 47.500,00 ευρώ, πλέον 11.400,00 ευρώ ΦΠΑ,

συνολικού  ποσού  58.900,00  ευρώ γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά

κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 114/2019

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=53571&tradingPartnerId=73332&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1440686065&oapc=5&oas=YhxN3bM-eFRNspoQ5izT5g..
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων” για τις ανάγκες της υπηρεσίας
Υδρευσης του Δήμου Κέας

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής: 

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

Βάσει της υπ΄αριθμ. 103/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν

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

για την “Προμήθεια  υδραυλικών εξαρτημάτων”  για τις ανάγκες της υπηρεσίας Υδρευσης του

Δήμου Κέας, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005353439

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
ΑΦΜ:094497046

Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

Την 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  3711 πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
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Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικοιύ διαγωνισμού προμήθειας
για  την  “Προμήθεια  Υδραυλικών Εξαρτημάτων” (Αριθμ.  Διακήρυξης 3535/26.07.2019),  η
οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC005353439.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η
05/06/2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η   6η Αυγούστου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

1.  Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  8  της  διακήρυξης  για  την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
ΑΦΜ:094497046

Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

2. Η  Επιτροπή  προέβη  στην  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς  της  εταιρείας
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το  αρθ.3
της  διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και  η  ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής,  τα οποία είναι  σύμφωνα με  όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:

1) Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.  4  του άρθρου 8  του Ν.  1599/1986 (Α΄75),  στην  οποία  ο

προσφέρων δηλώνει ότι : 

α) Έλαβε  γνώση  ότι   αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με τη

μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις τις

αρμόδιας υπηρεσίας.
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γ) Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντα στην

ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας CE, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας έτσι

ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες προορίζονται,

αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη, άνετη και ορθή χρήση τους

από το Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά

για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από αυτά που χορηγούνται από εργαστήρια

αρμόδιου κρατικού φορέα ή άλλων εργαστηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ

έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών

της Ευρωπαϊκής ένωσης.

δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

 Προσκόμισε, για  όλους  τους κατασκευαστικούς οίκους των επιμέρους υλικών (ανά υλικό) 

τα εξής :

α) Υπεύθυνη   δήλωση   στην   οποία   αναφέρεται   το   εργοστάσιο   κατασκευής   και

συναρμολόγησης - δοκιμής  των  προσφερόμενων  προϊόντων ανά  υλικό.

β) Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  του  προμηθευτή, σύμφωνα με το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

γ) Πιστοποιητικό τήρησης συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, του

προμηθευτή, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

δ) Πιστοποιητικό  τήρησης  συστήματος  περιβαλλοντικής  διαχείρισης, του προμηθευτή,

σύμφωνα με το πρότυπο   ISO 14001:2015.

ε) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστριών εταιριών, σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για όλα τα προσφερόμενα είδη ανά υλικό.

Οι  πιστοποιήσεις ποιότητος  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO9001:2015  είναι   των   εταιριών   οι   οποίες

δηλώθηκαν  από  το  συμμετέχοντα  (Υπεύθυνη Δήλωση).

 Τεχνικά φυλλάδια   των κατασκευαστριών εταιριών, για τα προδιαγραφόμενα υλικά.

 Τεχνικές Περιγραφές   των προσφερόμενων προϊόντων ανά υλικό.

 Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  ,  τουλάχιστον  1  έτους  των  εργοστασίων  κατασκευής  των

προδιαγραφόμενων υλικών. 

 Βεβαίωση των εργοστασίων κατασκευής   των προδιαγραφόμενων υλικών,  ως  και  ότι   η

κατασκευή τους είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές
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2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  

 1 τμχ ορειχάλκινου μαστού 

 1 τμχ ρακόρ τουμποράματος αρσενικό ή θηλυκό ή συνδέσμου 

 1 τμχ ορειχάλκινου σφαιρικού κρουνού 

 1 τμχ ορειχάλκινης δικλείδας σύρτου 

 1  τμχ  ταχυμετρικού  υδρομετρητή  DN15  με  ρακόρ,  ορειχάλκινη  ασφάλεια  και  ένα  κλειδί
χειρισμού 

3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα: 

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

 
4. Εν συνεχεία η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα
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Στη συνέχεια και συγκεκριμένα  την 7η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30  συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  σε  συνέχιση  της  διαδικασίας της  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης  των οικονομικών  προσφορών που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του
συνοπτικού διαγωνισμού.

Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  7η Αυγούστου,  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10:30 συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας  για  την  “Προμήθεια  Υδραυλικών  Εξαρτημάτων” (Αριθμ.  Διακήρυξης
3535/26.07.2019), η  οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005353439.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1. Βάσει του υπ’αριθ.3711/6-8-2019 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα τα παρακάτω:

Α.  Υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  μία  (1)  προσφορά  από  τον  παρακάτω
συμμετέχοντα:

1 ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ
ΑΦΜ:094497046

Αρ.πρωτ: 3679/05-08-2019

Β.  την  αποδοχή της  προσφοράς  της  εταιρείας  “ΟΛΥΜΠΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΕΕ”  καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 3535/26.07.2019 Διακήρυξης
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Γ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ

2.  Τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά»  της εταιρείας
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη. 

3. Συγκεκριμένα,  η  οικονομική  προσφορά  που  υποβλήθηκε  από  την  εταιρεία  ΟΛΥΜΠΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ, είναι η εξής:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫ. ΤΙΜΗΠΡΟΣΦ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18*2,5 300 0,85 € 0,82 246,00
2 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22*3,0 300 0,98 € 0,95 285,00
3 ΜΑΝΣΟΝ Φ63 16ΑΤΜ 50 9,25 € 8,97 448,50
4 ΜΑΝΣΟΝ Φ75 16ΑΤΜ 25 5,19 € 5,03 125,75
5 ΜΑΝΣΟΝ Φ90 16ΑΤΜ 25 11,20 € 10,86 271,50
6 ΜΑΝΣΟΝ Φ110 16ΑΤΜ 10 11,69 € 11,34 113,40
7 ΜΑΝΣΟΝ Φ140 16ΑΤΜ 10 18,20 € 17,65 176,50
8 ΜΑΝΣΟΝ Φ200 16ΑΤΜ 10 90,52 € 87,8 878,00
9 ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ75 

16ΑΤΜ 30 3,50 € 3,40 102,00
10 ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ140 

16ΑΤΜ 18 14,00 € 13,58 244,44
11 ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ200 

16ΑΤΜ 12 31,50 € 30,56 366,72
12 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ63 100 0,41 € 0,4 40,00
13 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ75 100 0,42 € 0,41 41,00
14 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ90 100 0,61 € 0,59 59,00
15 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ110 40 0,74 € 0,72 28,80
16 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ140 20 2,10 € 2,04 40,80
17 ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΙΕΣΕΩΣ Φ200 20 3,92 € 3,8 76,00
18 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2ʺ 25 25,40 € 24,64 616,00
19 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3ʺ 25 40,69 € 39,47 986,75
20 ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ 30*30 20 11,00 € 10,67 213,40
21 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 3ʺ 

ΠΡΑΣΙΝΗ 30 13,30 € 12,9 387,00
22 ΣΩΛΗΝΑ PVC ΓΚΡΙ Φ100 60 1,96 € 1,9 114,00
23 ΣΩΛΗΝΑ PVC ΓΚΡΙ Φ125 60 3,40 € 3,3 198,00
24 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ½ʺ150 4,24 € 4,11 616,50
25 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ¾ʺ150 6,02 € 5,84 876,00
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26 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1ʺ25 8,33 €  8,08 202,00
27 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ½ʺ 30 5,60 € 5,43 162,90
28 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ¾ʺ 10 8,69 € 8,43 84,30
29 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ 1ʺ 5 13,65 € 13,24 66,20
30 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*½ʺ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 200 1,65 € 1,6 320,00
31 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*½ʺ 

ΘΗΛΥΚΟ 100 1,58 € 1,53 153,00
32 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*¾ʺ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 100 2,04 € 1,98 198,00
33 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ18*2,5*¾ʺ

ΘΗΛΥΚΟ 100 2,65 € 2,57 257,00
34 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ22*3,0*¾ʺ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 200 2,10 € 2,04 408,00
35 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ22*3,0*¾ʺ 

ΘΗΛΥΚΟ 100 2,49 € 2,42 242,00
36 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ28*3,0*1ʺ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 25 5,53 € 5,36 134,00
37 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ28*3,0*1ʺ 

ΘΗΛΥΚΟ 25 6,16 € 5,98 149,50
38 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ32*3,0*1ʺ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 25 7,23 € 7,01 175,25
39 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣTIΚΗΣ Φ32*3,0*1ʺ 

ΘΗΛΥΚΟ 25 7,84 € 7,6 190,00
40 ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20*½ʺ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΕΙΧ. 50 1,64 € 1,59 79,50
41 ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20*½ʺ 

ΘΗΛΥΚΟ ΟΡΕΙΧ. 50 1,77 € 1,72 86,00
42 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ 100 1,05 € 1,02 102,00
43 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ 150 1,54 € 1,49 223,50
44 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ 50 2,59 € 2,51 125,50
45 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1½ʺ 10 6,94 € 6,73 67,30
46 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 2ʺ 10 9,80 € 9,51 95,10
47 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ5 9,38 € 9,1 45,50
48 ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3ʺ 5 14,59 € 14,15 70,75
49 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ Ε.Β 100 1,92 € 1,86 186,00
50 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ Μ.Β 50 2,17 € 2,1 105,00
51 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ Ε.Β 100 3,56 € 3,45 345,00
52 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ Μ.Β 50 3,35 € 3,25 162,50
53 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ Ε.Β 25 5,31 € 5,15 128,75
54 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. 1½ʺ Ε.Β 5 14,84 € 14,39 71,95
55 ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ʺ 

Ε.Β. 5 14,56 € 14,12 70,60
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56 ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ 
Ε.Β. 5 34,72 € 33,68 168,40

57 ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3ʺ 
Ε.Β. 5 45,10 € 43,75 218,75

58 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ 50 1,47 € 1,43 71,50
59 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ 50 1,96 € 1,9 95,00
60 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ 25 3,29 € 3,19 79,75
61 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ. 1½ʺ 10 6,02 € 5,84 58,40
62 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ʺ 10 3,50 € 3,4 34,00
63 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ 5 10,50 € 10,19 50,95
64 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3ʺ 5 13,30 € 12,9 64,50
65 ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ 50 2,31 € 2,24 112,00
66 ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ 50 3,50 € 3,4 170,00
67 ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ 10 5,95 € 5,77 57,70
68 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ * ¾ʺ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 50 1,39 € 1,35 67,50
69 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ½ʺ * ¾ʺ 

ΑΓΓΛΙΑΣ 50 1,60 € 1,55 77,50
70 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ.  ¾ʺ * 1ʺ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 50 1,47 € 1,43 71,50
71 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ¾ʺ * 1ʺ 

ΑΓΓΛΙΑΣ 50 3,01 € 2,92 146,00
72 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. 1 * 1¼ʺ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20 2,63 € 2,55 51,00
73 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. 1ʺ * 1½ʺ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20 4,69 € 4,55 91,00
74 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  2ʺ *

 2½ʺ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10 5,60 € 5,43 54,30
75 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½ʺ * 

3ʺ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 5 10,51 € 10,19 50,95
76 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. 2ʺ 5 19,90 € 19,3 96,50
77 ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. 3ʺ 5 67,70 € 65,67 328,35
78 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Φ18*2,5ʺ 50 2,66 € 2,58 129,00
79 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Φ22*3,0ʺ 30 4,23 € 4,1 123,00
80 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Φ28*3,0ʺ 20 7,98 € 7,74 154,80
81 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Φ32*3,0ʺ 10 10,56 € 10,24 102,40
82 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ20 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΟΡΕΙΧ. 25 3,08 € 2,99 74,75
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83 ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ CIM ½ʺ 50 0,86 € 0,83 41,50

84 ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗ CIM ¾ʺ 50 1,49 € 1,45 72,50

85 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
 Φ15*½ʺ ΑΡΣ. 50 2,31 € 2,24 112,00

86 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 
Φ15*½ʺ ΘΗΛ. 25 3,21 € 3,11 77,75

87 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 
Φ18*¾ʺ ΑΡΣ. 25 4,41 € 4,28 107,00

88 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 
Φ18*¾ʺ ΘΗΛ. 25 4,41 € 4,28 107,00

89 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 
Φ22*¾ʺ ΑΡΣ. 30 5,21 € 5,05 151,50

90 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ 
Φ28*1ʺ ΑΡΣ. 20 6,30 € 6,11 122,20

91 ΒΙΔΑ Μ16*70 200 0,69 € 0,67 134,00
92 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΡΕ100 

Φ110 ΡΝ25 10 33,60 € 32,59 325,90
93 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ63*¾ʺ 25 4,55 € 4,41 110,25
94 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ75*¾ʺ 20 5,39 € 5,23 104,60
95 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ90*¾ʺ 25 5,95 € 5,77 144,25
96 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ90*1ʺ 10 5,95 € 5,77 57,70
97 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ110*1ʺ 10 10,50 € 10,19 101,90
98 ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ140*¾ʺ 10 14,00 € 13,58 135,80
99 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 

0-16 BAR 10 8,40 € 8,15 81,50
100 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 

0-25 BAR 10 8,40 € 8,15 81,50
101 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 

0-40 BAR 10 6,60 € 6,4 64,00
102 ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

50*50 C250 5 45,50 € 44,14 220,70
103 ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

30*40 B125 ` 5 18,20 € 17,65 88,25
104 ΦΡΕΑΤΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

40*40 B125 5 21,00 € 20,37 101,85



26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019

105 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 
ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2ʺ 5 10,50 € 10,19 50,95

106 ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3ʺ 5 28,76 € 27,9 139,50

107 ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ ¾ʺ 100 0,02 € 0,02 2,00
108 ΦΙΜΠΕΡ ΠΡΑΣΙΝΟ 1ʺ 100 0,02 € 0,02 2,00
109 ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ ½kg 5 11,48 € 11,14 55,70
110 ΦΙΑΛΗ ΜΑΡ GAS 5 7,28 € 7,06 35,30
111 ΝΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 150m10 9,52 € 9,23 92,30
112 ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140 
ΓΚΡΙ (3m/τεμ.) 40 18,00 € 17,46 698,40

113 ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 
ΓΚΡΙ (3m/τεμ.) 45 12,00 € 11,64 523,80

114 ΓΩΝΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  Φ100 1 1,50 € 1,46 1,46

115 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  Φ100-Φ1251 1,50 € 1,46 1,46

ΣΥΝΟΛΟ 19204,18
ΦΠΑ 24%   4609,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           23813,18

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ¾ʺ 40 39,90 € 38,7 1548,00
2 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 

DN20 Q3 4m3/h L190 
R160 ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
- ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΣΕΤ
ΡΑΚΟΡ 50 47,00 € 45,59 2279,50

3 Υδρομετρητής 
(620 Composite),
 Q3=2,5m3/h, 
1/2”(DN15), 
L110mm, κρύου νερού,
ξηρού-υπέρξηρου τύπου
,ογκομετρικός, 
ΡΝ 16, 12 72,80 € 70,62 847,44

ΣΥΝΟΛΟ 4674,94
ΦΠΑ 24% 1121,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5796,92



26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019

4. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 3535/26.07.2019 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-τις υπ'αριθμ.549/2019 και 550/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την ανάδειξη  της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕ ως προσωρινό ανάδοχο για την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία :
23.879,12     ευρώ, πλέον   5.730,98   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 29.610,10     ευρώ.   

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 τους όρους της υπ’αριθ. 3535/26.07.2019 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 το  υπ’αριθ.3711/06-08-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
 το  υπ’αριθ.3745/7-8-2019 Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών
 τις υπ'αριθμ.549/2019 και 550/2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3,1

 -ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων  στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ. 3711/06-08-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής   και τεχνικών προσφορών  , της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθ.  3745/7-8-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,

3.  Την  ανάδειξη της  εταιρείας  ΟΛΥΜΠΙΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΕΕ  ,   ως  προσωρινό  ανάδοχο  για  την
“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους  της  διακήρυξης και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  τη συνολική συμβατική  αξία  των
23.879,12     ευρώ, πλέον   5.730,98   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 29.610,10     ευρώ.  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με το  άρθρο
360 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2019
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρε-
σίας Υδρευσης του Δήμου Κέας

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

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

Βάσει της υπ΄αριθμ. 102/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν

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

για την “Προμήθεια  οικοδομικών υλικών”  για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου

Κέας,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005352388

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 800156310

Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

Την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  3876 πρακτικό  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών ως παρακάτω :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
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Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας για
την  “Προμήθεια  Οικοδομικών  Υλικών” (Αριθμ.  Διακήρυξης 3531/26.07.2019),  η  οποία
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
19PROC005352388.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η
19/08/2019 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η  20η Αυγούστου
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

1.  Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  8  της  διακήρυξης  για  την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 800156310

Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

2. Η  Επιτροπή  προέβη  στην  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  της  προσφοράς  της  εταιρείας
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ο οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει το
αρθ.3 της  διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και  η  ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής,  τα οποία είναι  σύμφωνα με  όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),)

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:

2) Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.  4  του άρθρου 8  του Ν.  1599/1986 (Α΄75),  στην  οποία  ο

προσφέρων δηλώνει ότι : 

α) Έλαβε  γνώση  ότι   αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με

τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις

τις αρμόδιας υπηρεσίας.
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γ) Όλα τα υλικά θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντα

στην  ελληνική  αγορά  και  θα  φέρουν  σήμανση  πιστότητας  CE,  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης

ποιότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη απόδοση και εκτέλεση των εργασιών για τις

οποίες  προορίζονται,  αλλά  και  χαρακτηριστικών  τέτοιων  που να  εξασφαλίζουν  την εύκολη,

άνετη και ορθή χρήση τους από το Συνεργείο του Δήμο, από το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από

αυτά  που  χορηγούνται  από  εργαστήρια  αρμόδιου  κρατικού  φορέα  ή  άλλων  εργαστηρίων

αναγνωρισμένων από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται

από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα: 

1 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

 
4. Εν συνεχεία η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα την ίδια μέρα, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν  6/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προέβη σε συνέχιση της διαδικασίας  της αποσφράγισης και αξιολόγησης
των οικονομικών  προσφορών που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού
διαγωνισμού.

Ακολουθεί το σχετικό Πρακτικό:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.:3877/20-8-2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1  του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” (Αριθμ. Διακήρυξης 3531/26.07.2019),
η οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,  λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC005352388.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.3876/20-8-2019  Πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα τα παρακάτω:

Α.  Υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  μία  (1)  προσφορά  από  τον  παρακάτω
συμμετέχοντα:

1 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΦΜ: 800156310

Αρ.πρωτ: 3851/19-08-2019

Β. την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας “ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” καθώς
ικανοποιούνται σε αυτό το στάδιο όλες οι απαιτήσεις της αρ. 3531/26.07.2019 Διακήρυξης

Γ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς
της εταιρείας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

2.  Τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά»  της εταιρείας
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ όπου  εμπεριέχετο συμπληρωμένο  το  έντυπο  της
οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη. 

3. Συγκεκριμένα,  η  οικονομική  προσφορά  που  υποβλήθηκε  από  την  εταιρεία  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, είναι η εξής:



26ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Αυγούστου 2019

ΑΞΙΑ

1 ΣΙΔΗΡΟΣ kg 886,00 0,77 0,70 620,20

2 Πλέγμα kg 65,00 0,99 0,90 58,50

3 Τσιμέντο μαύρο 441,00 6,90 6,50 2866,50

4 Τσιμέντο Λευκό 20,00 6,05 6,00 120,00

5 Μαρμαρόσκονη κυβικά 1,50 68,54 60,00 90,00

6 Ασβέστης σακί 100,00 1,60 1,50 150,00

7 Άμμος κυβικά 74,00 21,77 21,00 1554,00

8 Χαλίκι κυβικά 50,00 21,77 21,00 1050,00

9 Τούβλα 9Χ12Χ19 τεμάχια 1.485,00 0,14 0,14 207,90

10 2,00 36,29 35,00 70,00

11 2,00 32,25 30,00 60,00

12 Σύρμα Νο7 kg 4,00 2,63 2,63 10,52

13 100,00 0,65 0,60 60,00

14 kg 210,00 0,89 0,85 178,50

15 Πλέγμα τεμάχια 49 12,1 12,00 588,00

7684,12

Φ.Π.Α. 1844,19

ΣΥΝΟΛΟ 9528,31

ΜΟ-
ΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 
ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟ-
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σακιά 
50 kg

Σακιά 
25 kg

Υγρό 
υδατοαπωθητικό 
πρόσθετο

δοχεία 
25kg

Βελτιωτικό 
πρόσφυσης και 
αστάρι 
πολλαπλών 
χρήσεων

τεμάχια 
10kg

Αποστάτες 
τοιχείου Νο25

τεμάχια 
10kg

Ειδικό Πλέγμα με 
χάλυβα 
οπλισμού σε μια 
διεύθυνση  (Φ08-
Φ14)

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 3531/26.07.2019 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-την υπ'αριθμ.543/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την ανάδειξη  της   ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   ως προσωρινό ανάδοχο για την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική  συμβατική  αξία  :
7.684,12     ευρώ, πλέον   1.844,19   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   9.528,31     ευρώ.   

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 τους όρους της υπ’αριθ. 3531/26.07.2019 Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 το  υπ’αριθ.3876/20-08-2019  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών,
 το  υπ’αριθ.3877/20-8-2019 Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών

προσφορών
 την υπ'αριθμ.543/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2

 -ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται μία
απόφαση  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα  όλων  των  σταδίων  στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ. 3876/20-08-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής   και τεχνικών προσφορών  , της επιτροπής διαγωνισμού,

2. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  3877/20-8-2019 πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών,της επιτροπής διαγωνισμού,

3.  Την ανάδειξη της εταιρείας   ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  , ως προσωρινό ανάδοχο για
την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους  της  διακήρυξης και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  τη συνολική συμβατική  αξία  των
7.684,12 ευρώ, πλέον 1.844,19 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 9.528,31 ευρώ.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με το  άρθρο
360 του Ν.4412/2016.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                    Τα μέλη

             Ιωάννης Ευαγγέλου               Αντώνιος Παούρης

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Νικόλαος Πολίτης   
                 (αναπληρωματικό μέλος)

                                    



i     Για τήν έ�ννοια των “κα� τω των ορι�ων” δήμοσι�ων συμβα� σέων , πρβ. α� ρθρο 2 παρ. 1 πέρ.  29  του ν.
4412/2016. 

ii Συμπλήρω� νονται τα στοιχέι�α τής αναθέ�τουσας αρχή� ς. Επισήμαι�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.

iii Αναγρα� φέται ο κωδικο� ς ταυτοποι�ήσής τής διατιθέ�μένής πι�στωσής (π.χ. κωδικο� ς ένα� ριθμου έ�ργου 
στο ΠΔΕ ή�  κωδικο� ς πι�στωσής του τακτικου�  προυF πολογισμου�  του φορέ�α υλοποι�ήσής). Σέ 
πέρι�πτωσή συγχρήματοδοτου� μένων έ�ργων απο�  πο� ρους τής ΕυρωπαιFκή� ς Ένωσής, αναγρα� φέται 
και ο τι�τλος του Επιχέιρήσιακου�  Προγρα� μματος του ΕΣΠΑ ή�  α� λλου συγχρήματοδοτου� μένου απο�  
πο� ρους ΕΕ προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου έι�ναι ένταγμέ�νο το δήμοπρατου� μένο έ�ργο.

iv Συμπλήρω� νέται ή έπωνυμι�α τής αναθέ�τουσας αρχή� ς.
v      Mέ�σω τής λέιτουργικο� τήτας ''Επικοινωνι�α'' του υποσυστή� ματος
vi  Πρβ. α� ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκή� ρυξή συ� μβασής πέριλαμβα� νέι κατ' έλα� χιστον τις 

πλήροφορι�ές που προβλέ�πονται στο Μέ�ρος Γ΄ του Παραρτή� ματος V του Προσαρτή� ματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισήμαι�νέται ο� τι, μέ�χρι τήν έ�κδοσή τυποποιήμέ�νου έντυ� που προκή� ρυξής συ� μβασής 
για συμβα� σέις κα� τω των ορι�ων, οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς, μπορου� ν να χρήσιμοποιου� ν το αντι�στοιχο 
τυποποιήμέ�νο έ�ντυπο “Προκή� ρυξή Συ� μβασής”, αντλω� ντας το απο�  τή διαδρομή�   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφω� νοντα� ς το 
αναλο�γως.

vii  Aπο�  απο�  τις 2-5-2019, παρέ�χέται ή νέ�α ήλέκτρονική�  υπήρέσι�α Promitheus 
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέ�ρέι τή δυ� νατο� τήτα ήλέκτρονική� ς 
συ� νταξής και διαχέι�ρισής του Τυποποιήμέ�νου Εντυ� που Υπέυ� θυνής Δή� λωσής (ΤΕΥΔ). Μπορέι�τέ να 
δέι�τέ τή σχέτική�  ανακοι�νωσή στή Διαδικτυακή�  Πυ� λή του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . 
Επισήμαι�νέται ο� τι ή χρή� σή τής ως α� νω υπήρέσι�ας για τή συ� νταξή του ΤΕΥΔ έι�ναι προαιρέτική�  για 
τις αναθέ�τουσές αρχέ�ς και τους οικονομικου� ς φορέι�ς, καθω� ς έξακολουθου� ν να έχουν τή 
δυνατο� τήτα να διαμορφω� σουν το .doc αρχέι�ο που έι�ναι διαθέ�σιμο στήν ιστοσέλι�δα τής Αρχή� ς στή 
διαδρομή�  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

viii Η πέρι�πτωσή ι) συμπλήρω� νέται και πέριλαμβα� νέται στή Διακή� ρυξή, έφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  
προβλέ�πέι υποδέι�γματα έγγρα� φων προς υποβολή�  απο�  τους οικονομικου� ς φορέι�ς, π.χ έγγυήτικω� ν 
έπιστολω� ν.

ix Συμπλήρω� νονται τυχο� ν α� λλα έ�γγραφα συ� μβασής ή�  τέυ� χή που ή αναθέ�τουσα αρχή�  κρι�νέι αναγκαι�α 
μέ σκοπο�  να πέριγρα� ψέι ή�  να προσδιορι�σέι στοιχέι�α τής συ� μβασής ή�  τής διαδικασι�ας συ� ναψής.

x Όταν έι�ναι αδυ� νατο να παρασχέθέι� έλέυ� θέρή, πλή� ρής, α� μέσή και δωρέα� ν ήλέκτρονική�  προ� σβασή 
σέ ορισμέ�να έ�γγραφα τής συ� μβασής μπορέι� να πέριλήφθέι� στο παρο� ν α� ρθρο τής διακή� ρυξής 
προ� βλέψή ο� τι τα σχέτικα�  έ�γγραφα τής συ� μβασής θα διατέθου� ν μέ μέ�σα α� λλα πλήν των 
ήλέκτρονικω� ν (ο� πως το ταχυδρομέι�ο ή�  α� λλο κατα� λλήλο μέ�σο ή�  συνδυασμο� ς ταχυδρομικω� ν ή�  
α� λλων καταλλή� λων μέ�σων και ήλέκτρονικω� ν μέ�σων). Στήν πέρι�πτωσή αυτή�   προτέι�νέται ή 
ακο� λουθή διατυ� πωσή: «Τα ακο� λουθα έ�γγραφα τής συ� μβασής ........................... διατι�θένται απο�  
…………………………., οδο� ς …………………, πλήροφορι�ές …………………. τήλ.:……………..:….. Οι 
ένδιαφέρο� μένοι μπορου� ν ακο� μα, να λα� βουν γνω� σή των παρακα� τω έγγρα� φων τής συ� μβασής ……, 
στα γραφέι�α τής αναθέ�τουσας αρχή� ς κατα�  τις έργα� σιμές ήμέ�ρές και ω� ρές.»

xi Όταν δέν μπορέι� να προσφέρθέι� έλέυ� θέρή, πλή� ρής, α� μέσή και δωρέα� ν ήλέκτρονική�  προ� σβασή σέ 
ορισμέ�να έ�γγραφα τής συ� μβασής, διο� τι 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.  Ενδέικτικα� , λ.χ., ή 
αναθέ�τουσα αρχή�  θα μπορου� σέ να αναφέ�ρέι ο� τι: “Ο οικονομικο� ς φορέ�ας αναλαμβα� νέι τήν 
υποχρέ�ωσή να τήρή� σέι έμπιστέυτικα�  και να μή γνωστοποιή� σέι σέ τρι�τους (συμπέριλαμβανομέ�νων 
των έκπροσω� πων του έλλήνικου�  και διέθνου� ς Τυ� που), χωρι�ς τήν προήγου� μένή έ�γγραφή 
συγκατα� θέσή τής Αναθέ�τουσας Αρχή� ς, τα ανωτέ�ρω έ�γγραφα ή�  πλήροφορι�ές που προκυ� πτουν απο�  
αυτα� . Οι οικονομικοι� φορέι�ς διασφαλι�ζουν τήν τή� ρήσή των απαιτή� σέων αυτω� ν απο�  το προσωπικο�  
τους, τους υπέργολα� βους τους και κα� θέ α� λλο τρι�το προ� σωπο που χρήσιμοποιου� ν κατα�  τήν 
ανα� θέσή ή�  έκτέ�λέσή τής συ� μβασής. Για τον σκοπο�  αυτο� , κατα�  τήν παραλαβή�  των έγγρα� φων τής 
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συ� μβασής, υποβα� λλέι υπέυ� θυνή δή� λωσή του ν. 1599/1986 μέ τήν οποι�α δήλω� νέι τα ανωτέ�ρω”.
xii  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.
xiii   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.Υ.Α. (3821 Β').

xiv  Συ� μφωνα μέ το α� ρθρο 18 τής παρου� σας.
xv  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 Επιτροπή�  Διαγωνισμου� . 
xvi  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 Επιλογή� ς (Α' Καταλλήλο� τήτα)  του Τυποποιήμέ�νου
Εντυ� που Υπέυ� θυνής Δή� λωσής ( ΤΕΥΔ ).
xvii Συμπλήρω� νονται α� λλές τυπικέ�ς προυF ποθέ�σέις που τυχο� ν απαιτέι� ή αναθέ�τουσα αρχή� . Εα� ν ο� χι,
διαγρα� φέται ή φρα� σή “καθω� ς και”.
xviii  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).
xix 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.
xx Επισήμαι�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.
xxi  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.
xxii  Μέ τήν έπιφυ� λαξή των παρ. 7 και 8 του α� ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λή� ψή έπανορθωτικω� ν 
μέ�σων ).
xxiii  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.
xxiv  Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο� πως τροποποι�ήθήκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 14 του ν. 

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

Ένωσής.
xxvi Τι�θέται μο� νο έφο� σον έπιλέγέι� ή διένέ�ργέια κλή� ρωσής για τή συγκρο� τήσή συλλογικω� ν οργα� νων.
xxviiΑπο�  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.
xxviiiΤι�θέται μο� νο ο� ταν έκ του συμβατικου�  ποσου�  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι�ς ΦΠΑ), προκυ� πτέι υποχρέ�ωσή

ονομαστικοποπι�ήσής των μέτοχω� ν των Α.Ε.
xxix 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.

xxx Όταν προ� κέιται για συγχρήματοδοτου� μένο απο�  τήν Ε.Ε. έ�ργο, του� το να αναγρα� φέται στή                   
Διακή� ρυξή και έιδικο� τέρα να αναγρα� φέται ο τι�τλος τής Πρα� ξής και του Επιχέιρήσιακου�  
Προγρα� μματος στο πλαι�σιο του οποι�ου έι�ναι ένταγμέ�νο το δήμοπρατου� μένο έ�ργο, καθω� ς και τα 
ποσοστα�  συγχρήματοδο� τήσής τής δαπα� νής του έ�ργου απο�  έθνικου� ς και ένωσιακου� ς πο� ρους (μέ 



αναφορα�  στο διαρθρωτικο�  ταμέι�ο). Επι�σής, ή σχέτική�  συμπλή� ρωσή ακολουθέι� τή διακριτή�  
ορολογι�α Συλλογικέ�ς Αποφα� σέις ( ΣΑ ) έ�ργων  ή�  ΚΑΕ, ανα� λογα τήν πήγή�  χρήματοδο� τήσής (ΠΔΕ ή�  
Τακτικο� ς προυF πολογισμο� ς). Για το ζή� τήμα τής  ανα� λήψής δαπανω� ν δήμοσι�ων έπένδυ� σέων,  βλ. και 
α� ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

xxxi Οι κρατή� σέις προσαρμο� ζονται ανα� λογα μέ τον φορέ�α έκτέ�λέσής του έ�ργου.
xxxii  Πρβλ. α� ρθρο 4 παρ. 3 έ�βδομο έδα� φιο του ν. 4013/2011, ο� πως αντικαταστα� θήκέ απο�  το α� ρθρο 44 

του ν. 4605/2019.
xxxiii Ή/και ή Επιτροπή�  Διαγωνισμου� , κατα�  πέρι�πτωσή (πρβλ. α� ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ τής μέ. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
xxxiv  Πρβλ. ομοι�ως προήγου� μένή υποσήμέι�ωσή.
xxxv 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.". Επι�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”.

xxxvi Σέ πέρι�πτωσή που πέριλαμβα� νονται τυχο� ν δικαιω� ματα προαι�ρέσής, διαμορφω� νέται αναλο�γως ή 
έκτιμω� μένή αξι�α τής συ� μβασής (προυF 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).

xxxviiΤο ποσο�  των απρο� βλέπτων δαπανω� ν έπαναυF 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 
15% έπι� τής δαπα� νής έργασιω� ν μέ ΓΕ&ΟΕ, συ� μφωνα μέ τήν παρα� γραφο 3 του α� ρθρου 156 ν. 
4412/2016. 

xxxviiiΠρβλ. α� ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxix Η αναθέ�τουσα αρχή�  διαμορφω� νέι το παρο� ν σήμέι�ο τής διακή� ρυξής, ανα� λογα μέ το αν αποφασι�σέι 

να υποδιαιρέ�σέι τή συ� μβασή σέ πέρισσο� τέρα τμή� ματα/έ�ργα ή�  ο�χι, ή� τοι να τα αναθέ�σέι ως ένιαι�ο 
συ� νολο. Στήν πέρι�πτωσή που έπιλέ�ξέι να μήν υποδιαιρέ�σέι σέ τμή� ματα, αναφέ�ρέι, στο παρο� ν 
σήμέι�ο τής διακή� ρυξής, τους βασικου� ς λο�γους τής απο� φασή� ς τής αυτή� ς (πρβλ. α� ρθρο 59 του ν. 
4412/2016).

xl   ο� πως συμπλήρω� θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
xli 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).
xlii Μέ τήν έπιφυ� λαξή τής έπο� μένής υποσήμέι�ωσής.
xliii  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 ).
xliv  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 μή συνυπολογιζομέ�νων των 
δικαιωμα� των προαι�ρέσής και παρα� τασής τής συ� μβασής (Πρβ α� ρθρο 72 παρ. 1 πέρ. α, ο� πως 
τροποποιή� θήκέ μέ τήν παρ. 5α του  α� ρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).

xlv 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) και τήν παρ. 5 πέρ. β, γ και δ του α� ρθρου 43 του ν. 4605/2019 

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

xlvii 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. Η 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.



xlviiiΕφο� σον προβλέ�πέται προκαταβολή�  συμπλήρω� νονται οι ο� ροι για τήν έγγυήτική�  έπιστολή�  
προκαταβολή� ς. Επισήμαι�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).

xlix  Οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς μπορου� ν να ζήτου� ν απο�  τους προσφέ�ροντές να παρα� σχουν «Εγγυ� 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.

l 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 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

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

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

liii 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.

liv  Πρβλ. α� ρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  έπιλέ�ξέι τή διαβου� λέυσή έπι� των 
δήμοσιέυμέ�νων έγγρα� φων τής συ� μβασής συ� μφωνα προς τα οριζο� μένα στο α� ρθρο 68 ν. 
4412/2016, συμπλήρω� νέται το α� ρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχι�α μέ το α� ρθρο 20Α του τέυ� χους 
διακή� ρυξής συ� μβασής έ�ργου μέ αξιολο�γήσή μέλέ�τής (μέλέτοκατασκέυή� ) 

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

lvi  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).

lvii  Πρβλ πέρ. έ παρ. 1 α� ρθρου 91 ν. 4412/2016.
lviii 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. Επισήμαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς πρέ�πέι να προσαρμο� ζουν το σχέτικο�  πέδι�ο 
του Μέ�ρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ 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 ΤΕΥΔ αφορα�  μο� νο σέ 
αμέτα� κλήτές καταδικαστικέ�ς αποφα� σέις.

lix 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.

lx  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.

lxi  Επισήμαι�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� .

lxii Επισήμαι�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� .



lxiii  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. 

lxiv  Σήμέιω� νέται ο� τι ο ανωτέ�ρω έθνικο� ς λο�γος αποκλέισμου�  τι�θέται στή διακή� ρυξή μο� νο για 
συμβα� σέις έ�ργων προυF 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 ΤΕΥΔ 

lxv  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. Επι�σής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έ�γγραφο τής Αρχή� ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-
09Β) σχέτικα�  μέ τήν απο� φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρι�ου 2018 στήν υπο� θέσή C-124/2017 Vossloh, 
ιδι�ως σκέ�ψέις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019..

lxvi  Υπένθυμι�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� .

lxvii  Επισήμαι�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.Ε  έξέτα� ζονται  κατα�  τή  διαδικασι�α
έλέ�γχου τής καταλλήλο� τήτας του προσφέ�ροντος να έκτέλέ�σέι τή συ� μβασή (κριτή� ρια “on/off”). 

lxviii Επισήμαι�νέται ο� τι οι αναθέ�τουσές αρχέ�ς δέν μπορου� ν να καλου� ν συγκέκριμέ�νές τα� ξέις/ πτυχι�α 
του ΜΕΕΠ. 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).

lxix  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
ΜΕΕΠ. 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 ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμο�
των  απαιτή� σέων  για  τις  έγγέγραμμέ�νές  στο  ΜΕΕΠ  έργολήπτικέ�ς  έπιχέιρή� σέις,  πρέ�πέι  να
πέριγρα� ψέι  αναλυτικα�  τις  αντι�στοιχές  απαιτή� σέις  και  για  τις  αλλοδαπέ�ς  έργολήπτικέ�ς
έπιχέιρή� σέις.

lxx  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  ΜΕΕΠ  ή�  βαθμι�δές/κατήγορι�ές  του  ΜΕΚ.  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 ΜΕΕΠ ή�  βαθμι�δές/κατήγορι�ές του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμο�
των απαιτή� σέων για τις  έγγέγραμμέ�νές στο ΜΕΕΠ 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. 

lxxi  Προαιρέτική�  έπιλογή� : Η παρ. 22.Ε 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. Επισήμαι�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).

lxxii  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.

lxxiii 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).

lxxivΩς 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.Υ.Α.

lxxv  Πρβ α� ρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή οποι�α προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
Σήμέιω� νέται ο� τι ή προθέσμι�α των 10 ήμέρω� ν που αναγρα� φέται στο παρο� ν σήμέι�ο αφορα�  μο� νο τον 
χρο� νο υπογραφή� ς του ΕΕΕΣ και σέ καμι�α πέρι�πτωσή δέν συνδέ�έται μέ τή συνολική�  προθέσμι�α 
υποβολή� ς των προσφορω� ν, μέ τήν έ�ννοια ο� τι οι οικονομικοι� φορέι�ς έ�χουν τή δυνατο� τήτα να 
υποβα� λλουν τήν προσφορα�  τους οποτέδή� ποτέ κατα�  τήν ως α� νω προθέσμι�α.

lxxvi Επισήμαι�νέται ο� τι ή ανωτέ�ρω δυνατο� τήτα έναπο� κέιται στή διακριτική�  έυχέ�ρέια του οικονομικου�  
φορέ�α. Εξακολουθέι� να υφι�σταται ή δυνατο� τήτα να υπογρα� φέται το ΤΕΥΔ 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.

lxxvii Πρβλ. α� ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποι�ο προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 107 πέρ. 13 του ν. 4497/2017.
lxxviii Η 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.

lxxix Πρβλ. α� ρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, ο� πως προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7, πέρ. α, 
υποπέρι�πτωσή αέ του ν. 4605/2019..  

lxxx  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7, 
πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.

lxxxi Εφιστα� 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. Επισήμαι�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.

lxxxii Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7, 
πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019

lxxxiii 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 Ελλα� 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." 

lxxxiv  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7, 
πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.

lxxxv 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 
«Επικοινωνι�ας» του υποσυστή� ματος.

lxxxvi 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.Υ.Α.)

lxxxvii Πρβλ. ομοι�ως  ως α� νω υποσήμέι�ωσή για τα πιστοποιήτικα�  φορολογική� ς ένήμέρο� τήτας
lxxxviii Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 

7, πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.



lxxxix Πρβ α� ρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, ο� πως προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 46 πέρ α  του ν. 
4605/2019

xc  Εφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  τήν έπιλέ�ξέι ως λο�γο αποκλέισμου� .
xci  Πρβ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7, 

πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019
xcii  Μέ έκτυ� πωσή τής καρτέ�λας “Στοιχέι�α Μήτρω� ου/ Επιχέι�ρήσής”, ο� πως αυτα�  έμφανι�ζονται στο 

taxisnet.
xciii  Η πλατφο� ρμα τής ΕυρωπαιFκή� ς Επιτροπή� ς eCertis για τήν αναζή� τήσή ισοδυ� ναμων πιστοποιήτικω� ν

α� λλων κρατω� ν-μέλω� ν τής Ε.Ε έι�ναι διαθέ�σιμή, χωρι�ς κο� στος, στή διαδρομή� . 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαι�νέται ο� τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ έι�ναι ο αρμο� διος έθνικο� ς 
φορέ�ας για τήν καταχω� ρήσή και τή� ρήσή των στοιχέι�ων του eCertis για τήν Ελλα� δα. Πρβλ. το μέ 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχέτικο�  έ�γγραφο τής Αρχή� ς στον ακο� λουθο συ� νδέσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==

xciv  Εφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  τις έπιλέ�ξέι, ο� λές ή�  κα� ποια/ές έξ αυτω� ν, ως λο�γους αποκλέισμου� .
xcv  Επισήμαι�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. 

xcvi Εφο� σον ή αναθέ�τουσα αρχή�  τήν έπιλέ�ξέι ως λο�γο αποκλέισμου� .
xcviiΗ 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 Εξαιρου� 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.

xcviii Πρβ παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7, 
πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019

xcix  Εφο� σον συντρέ�χέι πέρι�πτωσή λο�γω του προυF 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.

c  ή οποι�α έκδι�δέται συ� μφωνα μέ τις έιδικέ�ς διατα� ξέις του ν. 3669/2008 και φέ�ρέι συγκέκριμέ�νο 
χρο� νο ισχυ� ος.

ci  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν.4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,
πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019. 

cii   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

ciii   Πρβλ. ομοι�ως προήγου� μένή υποσήμέι�ωσή
civ Εφο� σον έ�χέι αναφέρθέι� σχέτική�  απαι�τήσή στο α� ρθρο 22.Ε συμπλήρω� νέται αναλο�γως συ� μφωνα μέ 

το α� ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
cv  Πρβλ. παρα� γραφο 12 α� ρθρου 80 του ν. 4412/2016, ο� πως αυτή�  προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ. 7,

πέρ. α, υποπέρι�πτωσή αδ’ του ν. 4605/2019.
cvi  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.Ε.ΕΠ. «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.Ε.ΕΠ., 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.” Επισήμαι�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».
cvii Στήν πέρι�πτωσή ο� μως που ή Ενήμέρο� τήτα Πτυχι�ου δέν καλυ� πτέι τις έισφορέ�ς έπικουρική� ς 

ασφα� λισής, τα σχέτικα�  δικαιολογήτικα�  υποβα� λλονται ξέχωριστα� .
cviii Μο� νο στήν πέρι�πτωσή που έ�χέι έπιλέγέι� απο�  τήν αναθέ�τουσα αρχή�  ως λο�γος αποκλέισμου� .
cix  Πρβ. α� ρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, ο� πως προστέ�θήκέ μέ το α� ρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν.

4605/2019 και τροποποιή� θήκέ απο�  το α� ρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
cx Οι 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. 

cxi  Πρβλ και α� ρθρο 165 ν. 4412/2016.
cxii Εφο� σον στή Διακή� ρυξή τι�θένται έπιπλέ�ον ο� ροι τέχνική� ς ικανο� τήτας, αναφέ�ρέται ή σχέτική�  

απο� φασή του Υπουργου�  Υποδομω� ν και Μέταφορω� ν, ο� πως απαιτέι�ται απο�  το α� ρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ή�  ή αντι�στοιχή απο� φασή του α� ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για έπιπλέ�ον 
ο� ρους τέχνική� ς και οικονομική� ς ικανο� τήτας.
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