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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΗΜΟ Ι.Π.  ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ  
Απιθμ. ππωη.:5553  

  ΕΡΓΟ:
  

«Επγαζίερ οδοποιίαρ για ανηιπλημμςπική 
πποζηαζία Σ.Κ. Ελληνικών» 

 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
     Ο Γήκαξρνο Ι.Π.  Μεζνινγγίνπ  πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ (ζςνοπηικό) 
δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 
«Επγαζίερ οδοποιίαρ για ανηιπλημμςπική πποζηαζία Σ.Κ. Ελληνικών» κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α  ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ  κε Φ.Π.Α.  20.000,00  €.  
     Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί  ηελ 21 /4/2021  εκέξα  Σεηάπηη θαη ψξα 10.00 π.μ.  (ιήμε 
επίδνζεο πξνζθνξψλ), ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζηελ έδξα ηνπ θνξέα (ηαπξνπνχινπ 31) 
ελψπηνλ  ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο  ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ      πνζνχ  20.000,00 € 
ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί γηα ππνβνιή πξνζθνξάο: 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα Έπγα Οδοποιίαρ (ζηην ηάξη Α1 ηος ΜΕΕΠ ή ζηα Νομαπσιακά 
Μηηπώα) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Γηα ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4412/2016. 
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 322,58€.   
Οη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κφλν απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο ή ην 
ΣΜΔΓΔ. 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, είλαη δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 
Σφπνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ε Σνπηθή Κνηλφηεηα Ελληνικών. 
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), είλαη 
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.messolonghi.gov.gr).  
Πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ   (ηει. 26313-
63324,  fax 2631025041 αξκφδηα Ισάλλα Βαιή )  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά ε νπνία ζα αθνξά ην 
ζχλνιν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ πνζνχ. 
 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ   31 /03  /2021        

Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΤΡΟ  

 

 

http://www.messolonghi.gov.gr/
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ 

 

[Επικαιροποιημϋνο  με ενςωμϊτωςη των τροποποιόςεων 

που επιφϋρουν οι Ν. 4605/19 (ΥΕΚ 52Α), Ν.4608/19 (ΥΕΚ 66Α) και 

Ν.4609/19(ΥΕΚ 67Α)] 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
iΔΗΜΟ Ι. Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 
 

 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 

 

Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ   31-3-2021 
ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 5554 
 
Εργαςύεσ οδοποιύασ για 
αντιπλημμυρικό προςταςύα Σ.Κ 
Ελληνικών 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ 
Κ.Α.Ε. 30.7333.24 

    
 
 

 

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Τ Ξ Η   Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Ι Α  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  ΑΝ ΑΔ Ο Υ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   Ε Ρ Γ Ο Τ  

 

 
Ο ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 
 δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι

 
την με ςυνοπτικό  διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
 Ε ρ γ α ς ύ ε σ  ο δ ο π ο ι ύ α σ  γ ι α  α ν τ ι π λ η μ μ υ ρ ι κ ό  π ρ ο ς τ α ς ύ α  Σ . Κ  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν

Εκτιμώμενησ αξύασ  20.000,00 Ευρώ 
(με αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ 
παρούςασ και 

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 
καταςκευόσ του ωσ ϊνω ϋργου. 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

     

  
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

        

Άρθρο 1 Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτουςα Αρχό – τοιχεύα Επικοινωνύασ       
        
Άρθρο 2 Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών       
        
Άρθρο 3 Τποβολό Υακϋλου Προςφορϊσ       
        

Άρθρο 4 

 
Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών –  
Κατακύρωςη– ύναψη ςύμβαςησ - 
Τπογραφό ςυμφωνητικού  

 

     

        
        

Άρθρο 5 
Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ - υμφωνητικό – ειρϊ 
ιςχύοσ 

 
     

        
Άρθρο 6 Γλώςςα διαδικαςύασ       
        
Άρθρο 7 Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα       
        
Άρθρο 8 Φρηματοδότηςη του Έργου – Πληρωμό Αναδόχου       
        
Άρθρο 9 υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών       
        
Άρθρο 10 Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ       

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
     

Άρθρο 11 
Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ  
του ϋργου 

 
     

        
Άρθρο 12 Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου       
        
Άρθρο 13 Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ – Όροι υποβολόσ προςφορών       
        
Άρθρο 14 Κριτόριο Ανϊθεςησ - Ανϊδειξη Αναδόχου        
        
Άρθρο 15 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ        
        
Άρθρο 16 Φορόγηςη προκαταβολόσ – Ρότρα Πρόςθετησ Καταβολόσ (Πριμ)       
        
Άρθρο 17 Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου        

Άρθρο 17Α 
 
Έκδοςη εγγυητικών επιςτολών 

 
 

     

Άρθρο 18 Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών       
        
Άρθρο 19 Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών       
        
Άρθρο 20 Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ       

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
     

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ       
        
Άρθρο 22 Κριτόρια επιλογόσ       
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Άρθρο 23 Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα)       
        
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ        

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
     

Άρθρο 25 
 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 
 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 
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 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Ωρθρο 1:  Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  

1.1 Αναθε τουςα αρχη : ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Οδόσ  : ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 31 

Σαχ.Κωδ. : 30200 

Σηλ. : 26313 63324 

Telefax : 26310 25041 

E-mail : vali@2607.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορύεσ:  : Ιωϊννα Βαλό 

1.2 Εργοδο τησ η  Κυ ριοσ του Έργου: ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ  

1.3 Υορε ασ καταςκευη σ του ε ργου: ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ.  

1.4 Προι ςτα μενη Αρχη  : ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ  

1.5 Διευθυ νουςα η  Επιβλε πουςα Τπηρεςι α :ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1.6 Αρμο διο Σεχνικο  υμβου λιο : ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Εφο ςον οι ανωτε ρω υπηρεςι εσ μεταςτεγαςθου ν κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ 

ανα θεςησ η  εκτε λεςησ του ε ργου, υποχρεου νται να δηλω ςουν α μεςα τα νε α τουσ 

ςτοιχει α ςτουσ ενδιαφερο μενουσ/προςφε ροντεσ η  ςτον ανα δοχο. 

Εφο ςον οι ανωτε ρω υπηρεςι εσ η /και τα αποφαινο μενα ο ργανα του Υορε α Καταςκευη σ 

καταργηθου ν, ςυγχωνευτου ν η  με οποιονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα  τη δια ρκεια 

τησ διαδικαςι ασ ανα θεςησ η  εκτε λεςησ του ε ργου, υποχρεου νται να δηλω ςουν α μεςα 

και εγγρα φωσ ςτουσ ενδιαφερο μενουσ/προςφε ροντεσ η  ςτον ανα δοχο τα ςτοιχει α των 

υπηρεςιω ν η  αποφαινο μενων οργα νων, τα οποι α κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολικο  

δια δοχο των εν λο γω οργα νων που υπειςε ρχονται ςτα δικαιω ματα και υποχρεω ςεισ 

τουσ. 

 

Ωρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  

 

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα: 

α) η παρούςα διακόρυξη, 

β) Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ )  του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016,  

γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 

δ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  

ε) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  

ςτ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 

ζ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  

η) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
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θ) η τεχνικό μελϋτη, 

ι) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 

αναθϋτουςα αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω 
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 2. 2  Προςφε ρεται   ελευ θερη,   πλη ρησ,   α μεςη   και   δωρεα ν   ηλεκτρονικη    προ ςβαςη   

ςτα   ε γγραφα   τησ ςυ μβαςησ    ςτην   ιςτοςελι δα   τησ   αναθε τουςασ   αρχη σ (http   ://   

www   .  messolonghi   .  gov   .  gr   ).  

. Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ςη των εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ ςτα γραφει α 

τησ αναθε τουςασ αρχη σ κατα  τισ εργα ςιμεσ ημε ρεσ και ω ρεσ. Μπορου ν επι ςησ να λα βουν αντι γραφα 

αυτω ν με δαπα νεσ και φροντι δα τουσ. Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλα βουν τα παραπα νω 

ςτοιχει α και ταχυδρομικα , εφο ςον τα ζητη ςουν ε γκαιρα και εμβα ςουν, κατο πιν ςυνεννο ηςησ με την 

αναθε τουςα αρχη , πε ραν τησ αναφερομε νησ ςτο πρω το εδα φιο δαπα νησ και τη δαπα νη τησ 

ταχυδρομικη σ αποςτολη σ τουσ. Η αναθε τουςα αρχη  αποςτε λλει τα ζητηθε ντα ςτοιχει α με ςω των 

Ελληνικω ν Σαχυδρομει ων η  ιδιωτικω ν εταιρειω ν μεταφορα σ αλληλογραφι ασ και χωρι σ να φε ρει 

ευθυ νη για την ε γκαιρη α φιξη τουσ ςτον ενδιαφερο μενο. 

2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ προςφε ροντεσ 

που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  με 

τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ 

 

Ωρθρο 3: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 

 
3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με 

κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την 

αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε 

περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ 

γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ  αρχόσ που 

διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν 

ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε  για 

καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από 

οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ.  

3.2. Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ  ςτο 

διαγωνιςμό, η οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του 

προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό  ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού 

προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-

mail  ).  

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει 

να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
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Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ 
του ….. 

για το ϋργο : «Εργαςύεσ οδοποιύασ για αντιπλημμυρικό προςταςύα Σ.Κ Ελληνικών» 
με αναθϋτουςα αρχό ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών         
 
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να 

καταςτεύ τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο 

οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ 

παρούςασ . 

Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου 

τησ παρ. 2. 

3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται 

ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ. 

3.5.  Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 

πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό 

την ακριβό ώρα που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό ακριβό ώρα 

που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 

3.6. Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε 

περι πτωςη νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν.  

3.7. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα , 

ει τε απο  ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη, ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ 

νομι μωσ εξουςιοδοτημε νο. την προςφορα  απαραιτη τωσ πρε πει να προςδιορι ζεται η ε κταςη και το 

ει δοσ τησ ςυμμετοχη σ του (ςυμπεριλαμβανομε νησ τησ κατανομη σ αμοιβη σ μεταξυ  τουσ) κα θε με λουσ 

τησ ε νωςησ, καθω σ και ο εκπρο ςωποσ/ςυντονιςτη σ αυτη σ. Ο προςδιοριςμο σ αυτο σ γι νεται    ςτο 

Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ )  του α ρθρου 79 παρ. 2 ν 4412/2016. 

 

.  
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - 

ύναψη ςύμβαςησ– Τπογραφό ςυμφωνητικού  
 
4.1 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Ϊγκριςη πρακτικού  

 

α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην 

Επιτροπη  Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα 

πριν απο  την ω ρα λη ξη τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. Η παραλαβη  μπορει  να 

ςυνεχιςθει  και μετα  την ω ρα λη ξησ, αν η υποβολη , που ε χει εμπρο θεςμα αρχι ςει, ςυνεχι ζεται χωρι σ 

ΑΔΑ: 6Λ8ΑΩΡΖ-ΑΓ4





 10 

διακοπη  λο γω του πλη θουσ των προςελθο ντων ενδιαφερομε νων οικονομικω ν φορε ων. Η λη ξη τησ 

παραλαβη σ κηρυ ςςεται επι ςησ απο  τον Προ εδρο τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου , με προειδοποι ηςη 

ολι γων λεπτω ν τησ ω ρασ και μετα  την κη ρυξη τησ λη ξησ δεν γι νεται δεκτη  α λλη προςφορα . 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ  για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ την παρ. 1 του 

α ρθρου 3 τησ παρου ςασ (ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται 

η ώρα και ημϋρα υποβολόσ και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον 

υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του 

Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του 

διαγωνιςμού. 

 

β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό 

πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η 

επωνυμύα του οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του ςύμφωνα με το ϊρθρο 24.2 τησ 

παρούςασ. . Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ 

καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμού. 

 

γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και 

καταγραφόσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των 

οικονομικών προςφορών, η μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται 

ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  

 

δ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ 

αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ.  

 

Για την εφαρμογη  του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιει ται απο  την Επιτροπη  Διαγωνιςμου  η 

με ςη ε κπτωςη προςφορα σ (Εμ), ςυ μφωνα με τα οριζο μενα ςτα α ρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016. 

 

Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα 

κατϊ τη ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα 

μϋλη τησ Ε.Δ. και αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ. 

 

ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 

τησ παρούςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. 

Αν η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού 

των προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) 

πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ 
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επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και 

ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον 

πύνακα ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

εφόςον διαθϋτει. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ 

ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 

 

ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικού τησ, 

επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, 

προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ 

επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον 

αρμόδιο ειςαγγελϋα και κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 

ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  

 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε 

παρϊρτημϊ του που υπογρϊφεται από τον πρόεδρο και τα μϋλη τησ.  

Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το 

αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό 

τη ματαύωςη), και το υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει.  

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο 

επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη κατϊ τα οριζόμενα ςτην 

παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 

 

η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 

αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών 

φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσii.  

 

4.2    Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για 
υπογραφό ςύμβαςησ   
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, 

ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ 

προθεςμύασ, δϋκα  10  ημερών τα δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.10 τησ 

παρούςασ.  

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 

υπεβλόθηκαν και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 1[ 

ότοι εντόσ δϋκα (10) ημερών] , αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ για την 

παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα 

οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό 
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παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη 

χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. (ϊρθρο 103 § 2  Ν.4412/16 όπωσ 

τροποποιόθηκε με την § 12β του ϊρθρου 43 Ν.4605/19)  

Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν, 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 εύναι ψευδό ό ανακριβό, «απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού 

αναδόχου» και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει των ειδικότερων κριτηρύων ανϊθεςησ όπωσ 

εύχαν οριςτεύ ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η προςφορϊ του 

προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό 

ακριβό δόλωςη η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ δεν υποβϊλει ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, «απορρύπτεται η προςφορϊ του 

προςωρινού αναδόχου» και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 

επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει των ειδικότερων κριτηρύων 

ανϊθεςησ όπωσ εύχαν οριςτεύ ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η προςφορϊ 

του προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει 

ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, η διαδικαςύα 

ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν 

αποδεικνύεται η μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού των ϊρθρων 73 και 74 η κατακύρωςη 

γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ βϊςει των ειδικότερων κριτηρύων ανϊθεςησ όπωσ εύχαν οριςτεύ ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η προςφορϊ του προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν 

κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού την μη ςυνδρομό των λόγων 

αποκλειςμού των ϊρθρων 73 και 74  η διαδικαςύα ματαιώνεται. 

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 

προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 

Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016  ότι πληρού, οι 

οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την 

ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ 

μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε 

προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παρούςασ.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπό Διαγωνιςμού   ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα 

οριζόμενα ςτην παρ 2 του ϊρθρου 103 Ν.4412/16 και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο 

όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ κατϊ τισ 

ανωτϋρω παραγρϊφουσ εύτε κατακύρωςησ τησ ςύμβαςησ.  
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β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει  τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 

ϊρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.  

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των 

πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ 

από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. την απόφαςη κατακύρωςησ αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για 

την αναςτολό τησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 Ν.4412/16.Όςοι υπϋβαλαν 

παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα 

τησ Δ.Σ.Τ. ςε διϊςτημα 3 ημερών από την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ  .  

Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 

παρούςασ και ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ , ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα 

δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.9 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 

εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, 

κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο 

τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του προςθεςμύα που δεν μπορεύ να 

υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, 

προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. 

 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 

ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 

προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με 

την περύπτωςη δ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 106. 

 
4.3 Ενςτϊςεισ - Παρϊβολο - Δικαςτικό Προςταςύα 
 
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ η παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα 

ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα η από την ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ .Η ϋνςταςη κατϊ 

τησ διακόρυξησ η τησ πρόςκληςησ υποβϊλλεται ςε προθεςµύα που εκτεύνεται µϋχρι το 

όµιςυ του χρονικού διαςτόµατοσ από τη δηµοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ η την 

αποςτολό τησ πρόςκληςησ, κατϊ περύπτωςη, µϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 

των προςφορών. Για τον υπολογιςμό τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι 

ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ των προςφορών». 

 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςύμφωνα µε 

τα οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη 

τησ ϋνςταςησ η οπούα µπορεύ να γύνει και µε ηλεκτρονικϊ μϋςα ςύμφωνα µε το ϊρθρο 

376 παρϊγραφοσ 11. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ 

πρόςκληςησ η αναθϋτουςα αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό 
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ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω 

προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, µε την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 

καταβολό παρϊβολου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςού ύςου µε το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ 

εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δηµόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο 

επιςτρϋφεται µε πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό µμερικώσ 

δεκτό από το αποφαςύζον  διοικητικό όργανο.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ 

ςύμβαςησ.  

Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 

διαδικαςύασ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό εκτϋλεςησ και την 

ακύρωςη τησ πρϊξησ ό τησ παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό 

ςυντελεύται επύ τησ ϋνςταςησ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου, ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο π.δ. 18/1989  

Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ τησ παραγρϊφου 1 αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των 

ενδύκων βοηθημϊτων του παρόντοσ.  

Πϋραν από την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχόν προβλεπόμενη από 

γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμότητασ. 

Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ 

υπολογύζεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του 

π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» -[ΑΡΘΡΟ 127 Ν.4412/16 ΟΠΨ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡ 20 

ΑΡΘΡΟΤ 43 Ν.4605/19] 

 

 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό – ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 

και 135 του ν. 4412/2016. 

Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 

παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 

καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  

  

 

1. Σο ςυμφωνητικό. 

2. Η παρούςα Διακόρυξη. 

3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 

4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  

5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).  
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6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  

  Παραρτόματα τουσ,  

7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  

8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 

9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  

10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  

 
 

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 

 

6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ 

των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ 

γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό 

γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ 

ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό 

τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 

εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188).  

              Eιδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ 

και που θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα 

επικυρωμϋνα,   και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη 

μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ 

την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από 

ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

Όςον αφορϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ 

ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ 

τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα 

ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο.  

6.3.  Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού 

που αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ 

εύτε από το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ  του 

προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με 

την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο 

κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων.  
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6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από 

μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

6.5. Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ  αυτόσ και του 

αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την  

αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την παρουςύα διερμηνϋων. 

 
Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμόζονται οι 

διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων: 

- Σου ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό 

ςτισ Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Σων ϊρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ 

καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ),  

-  του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 

εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη 

τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - ηος ν. 4250/2014 «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων 

και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ 

πςθμίζειρ» (Α’ 74 ) και ειδικόηεπα ηο άπθπο 1 αςηού, 

 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ 

και οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη», 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…» . 

  - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων 

και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

  -Σο Π.Δ 80/2016  “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ”, όπωσ ιςχύει  

7.2 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

7.3 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ 

που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ 

και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την 

ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 

 
Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 

ΑΔΑ: 6Λ8ΑΩΡΖ-ΑΓ4





 17 

8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ (αριθ. ενϊρ. ϋργου ……………………)  

 Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 

ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α.,. Ιδύωσ βαρύνεται 

με τισ ακόλουθεσ κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη 0,07% υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ ( Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 

υμβϊςεων) .(ϊρθρο 44 Ν.4605/19), η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ Υ.Π.Α., 

τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Επύ του ποςού τησ κρϊτηςησ 

0,06% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων διενεργεύται 

κρϊτηςη τϋλουσ χαρτοςόμου 3%, πλϋον ειςφορϊσ 20% υπϋρ Ο.Γ.Α . 

β) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου1, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ ΥΠΑ, 

τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό 

παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την αναθϋτουςα αρχό ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και Προμηθειών ςύμφωνα 

με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κρϊτηςη 0,06% υπϋρ τησ Α.Ε.Π.Π ( Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών )  η οπούα 

υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ Υ.Π.Α., τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε 

ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. .Επύ  τησ κρϊτηςησ αυτόσ υπολογύζεται χαρτόςημο 3% και 

επύ του χαρτοςόμου Ο.Γ.Α 20% 

δ) Κρατόςεισ 6%0, και 2,5%0 ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 

4412/2016 και των   υπ'   αριθμ.   ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017   (Β'   2235)   και  

           ΔΝβ/51667/ΥΝ466/04.07.2019  Αποφϊςεων  του   Τπουργού   Τποδομών   και   

Μεταφορών (Β΄2780), αντύςτοιχα 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φόρου 

ειςοδόματοσ . 

8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε 

EURO. 

 
Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να 

διευκρινύςουν τα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. 

                                                           
1
 

ΑΔΑ: 6Λ8ΑΩΡΖ-ΑΓ4





 18 

 

Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ  
 
Απόφαςη 1560/2020 με αρ.πρωτ.  23973/2020 για την ανϊληψησ υποχρϋωςησ για το 

οικονομικό ϋτοσ 2020 και Απόφαςη 290/2021 με αρ.πρωτ.  4152/2021 με αρ. 1 καταχώρηςη 

ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 

 
11.1.        Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «Εργαςύεσ οδοποιύασ για αντιπλημμυρικό προςταςύα Σ.Κ Ελληνικών». 
 
  
11.2. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 
 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 20.000,00 Ευρώ 

(με ΥΠΑ) και αναλύεται ςε: 

Δαπϊνη Εργαςιών 11.885,80 

Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.139,44 

Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

2.103,79, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 

4412/2016,  

(Αναθεώρηςη………………………) 

Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ 3.870,97 

  
11.3.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Σοπικό Κοινότητα Ελληνικών 

 

11.4.        Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
  

 Εργαςύεσ οδοποιύασ για αντιπλημμυρικό προςταςύα Σ.Κ Ελληνικών 

  

  

Επιςημαύνεται ότι, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δεν πρϋπει να 

μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 

του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 

ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 

περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ 

ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  
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 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα 

Εργαςιών του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ 

εργαςιών του ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ 

αρχικόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την 

αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα 

ομϊδα εργαςιών ςε ϊλλη. 

Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), 

μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και 

απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε 

περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του τεχνικού ςυμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα 

υλοπούηςησ. 

Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε 

Ομϊδεσ Εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του 

τεχνικού αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο 

ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω 

ϋργα, προςδιορύζονται οι Ομϊδεσ Εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 

 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε δύο (2) ημερολογιακούσ μόνεσ από 

την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ.  

Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 

 

Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 

 

13.1  Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ςυνοπτικό  διαδικαςύα» του 

ϊρθρου 117 του ν.4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  

  

13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.  

 

13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 

  

13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  

 

13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
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Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 

 

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).  

 

Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  

15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 

του ν.4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 

322,58 ευρώ. 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των 

οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη  και ότι όλα τα μϋλη τησ 

ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. 

 
  
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα 

ςτοιχεύα:  

 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) το. Δόμο Ι.Π. Μεςολογγύου  προσ τον οπούο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  

 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  

 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 

παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 

ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο 

εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ ό πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ 

και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  

 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό 

τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη 

ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.  

 

15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ 

τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ϊλλωσ η 
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προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, 

να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ 

τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

 

15.4  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του 

Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη 

διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ  παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που αναφϋρονται 

ςτα ϊρθρα 73 ϋωσ 78, δεν προςκομύςει εγκαύρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ δικαιολογητικϊ ό δεν προςϋλθει εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

                  Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

  

15.5        Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  

                καλόσ εκτϋλεςησ. 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ την ϊπρακτη 

πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ ϋνςταςησ ό την ϋκδοςη απόφαςησ επύ αςκηθεύςασ 

ϋνςταςησ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ. 

Για τα προηγούμενα ςτϊδια τησ κατακύρωςησ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ 

ςυμμετϋχοντεσ ςτην περύπτωςη απόρριψησ τησ προςφορϊσ τουσ και εφόςον δεν ϋχει 

αςκηθεύ ϋνςταςη ό ϋνδικο βοόθημα ό ϋχει εκπνεύςει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ 

ϋνςταςησ ό των ενδύκων βοηθημϊτων ό ϋχει λϊβει χώρα παραύτηςησ από το δικαύωμα 

ϊςκηςησ αυτών ό αυτϊ ϋχουν απορριφθεύ αμετακλότωσ. 

  

 

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 

 

16.1 Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο ………………….  

 

16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη …………………… 

 

Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  

 

17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε 

ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 
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ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 

του ποςού τησ αύξηςησ εκτόσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη 

απόφαςη του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ 

ϋκπτωςησ του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την 

εύςπραξη του ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ .  

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται 

ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ 

ςύμβαςησ. 

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  

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

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 

ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. 

Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο 

του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου 

χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων 

ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη 

διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό 

φορϋα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό 

περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου,  ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 
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Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών  ορύζεται η 21η Απριλύου 

2021 ημϋρα Σετϊρτη Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν 

μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό 

ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον 

εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα 

τησ ςύμβαςησ, και αναρτϊται,  ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

εφόςον διαθϋτει. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των 

προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 

εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη 

του ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 6 μηνών, από την ημερομηνύα υποβολόσ των 

προςφορών. 

 
Ωρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

    

 Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.     

  καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ / αναθϋτοντα φορϋα 

(www.messolonghi.gov.gr) ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα 

ο οπούοσ δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ 

και πληρού τα κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 

 

Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό  

  

21. 1 Δικαι ωμα ςυμμετοχη σ ε χουν φυςικα  η  νομικα  προ ςωπα, η  ενω ςεισ αυτω ν που 

δραςτηριοποιου νται ςε ϋργα οδοποιύασ και που ει ναι εγκατεςτημε να ςε: 

α) ςε κρα τοσ-με λοσ τησ Ένωςησ,  

β) ςε κρα τοσ-με λοσ του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Φω ρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) ςε τρι τεσ χω ρεσ που ε χουν υπογρα ψει και κυρω ςει τη Δ, ςτο βαθμο  που η υπο  ανα θεςη 

δημο ςια ςυ μβαςη καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικε σ ςημειω ςεισ του 

ςχετικου  με την Ένωςη Προςαρτη ματοσ I τησ ωσ α νω υμφωνι ασ, καθω σ και  

δ) ςε τρι τεσ χω ρεσ που δεν εμπι πτουν ςτην περι πτωςη γ΄ τησ παρου ςασ παραγρα φου και ε χουν 

ςυνα ψει διμερει σ η  πολυμερει σ ςυμφωνι εσ με την Ένωςη ςε θε ματα διαδικαςιω ν ανα θεςησ 

δημοςι ων ςυμβα ςεων.  

21.2 Οικονομικο σ φορε ασ ςυμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ωσ με λοσ ε νωςησ. 

21.3 Οι ενω ςεισ οικονομικω ν φορε ων ςυμμετε χουν υπο  τουσ ο ρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 

19 και τησ παρ. 1 (ε) του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτει ται απο  τισ εν λο γω ενω ςεισ να περιβληθου ν ςυγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την 

υποβολη  προςφορα σ. ε περι πτωςη που η ε νωςη αναδειχθει  ανα δοχοσ η νομικη  τησ μο ρφη  πρε πει 

να ει ναι τε τοια που να εξαςφαλι ζεται η υ παρξη ενο σ και μοναδικου  φορολογικου  μητρω ου για την 

ε νωςη (πχ κοινοπραξι α). 

 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
 

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 

Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Η πλόρωςη των απαιτόςεων 

του ϊρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού  

Κϊθε προςφϋρων  αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 

ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα 

από τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων ) ϋνασ από τουσ λόγουσ των 

παρακϊτω περιπτώςεων: 
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22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του  αμετϊκλητη  καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 

οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 

ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ 

(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ 

ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 

νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 

ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου 

τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό 

ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 

αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 

όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 

του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 

χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και 

τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε 

ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των 

θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη  

καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει 

εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

Η υποχρϋωςη του προηγουμϋνου εδαφύου αφορϊ : 
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αα) τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

ββ) τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορϊ  τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ 

και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

γγ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων 

εδαφύων αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων 

ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη 

με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό 

την εθνικό νομοθεςύα   

ό/και  

η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ 

υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 

του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την 

επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ 

τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.  

22.A.3 Κατ’εξαύρεςη, για επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου ςυμφϋροντοσ, όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό 

προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ δεν εφαρμόζονται οι παρϊγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των 

φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων 

ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του 

όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο 

δεν εύχε τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 

ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ 

παρούςασ, δεν εφαρμόζεταιiii η παρϊγραφοσ 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 

προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 
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(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό 

ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο 

ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 

δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου,  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 

ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,  

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των 

οικονομικών φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο 

παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 

εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 

ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 

την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 

πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 

προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 

αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να 

του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ 

αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που 

αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,  

(θ) Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 

αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του, 

(ι) γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του 

οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα 

λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ 

επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για 

παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι 

οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ 
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επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για 

παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν 

αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν 

αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ. 

22.Α.5. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 

διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω 

πρϊξεων ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 

παραγρϊφων 1, 2  και 4.   

22.Α.6. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 

παραγρϊφουσ 1 και 4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που 

ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από 

τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 

αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 

αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 

φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 

απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 

μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 

ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.  

22.Α.7. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 

προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

22.Α.8. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 

διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό). 

 Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) , 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  

οι οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 

κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 

απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και ςτα 

νομαρχιακϊ μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ 

που εύναι εγκαςτεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι 

εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 
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(α) ......................................................................................... 

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

 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

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

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

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

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

22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια 

ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να 

ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ 

προςόντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του 

Προςαρτόματοσ Α ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, 

μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ 

εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια 

που ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και 

αυτού οι φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικών φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα).  

Η εκτϋλεςη των .............................................. γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ι, αν θ 

προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικών φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

ζνωςθ αυτι. 

 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 

 

  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνησ δήλωςησ (ΤΕΥΔ) ςύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 

4412/2016 
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Κατϊ την υποβολό προςφορών ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων κϊτω των ορύων, 

οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δϋχονται Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνησ δήλωςησ (ΤΕΥΔ) ςύμφωνα με 

την παρ. 2 του ϊρθρου 79 ν. 4412/2016,ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 

πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  

α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,  

β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε 

τησ παρούςασ,  

ημεύωςη (1):Υποχρέωςη υπογραφήσ του ΤΕΥΔ  

Κατϊ την υποβολό του  Σ.Ε.Τ.Δ εύναι δυνατό με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη 

εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73 για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι 

μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, 

λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορϋασ  δεν βρύςκεται ςτισ 

καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22A τησ παρούςασ διακόρυξησ και πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια 

επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ παρούςασ. 

Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα για την εφαρμογό του παρόντοσ ϊρθρου, νοεύται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό 

εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό το αρμοδύωσ 

εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ 

ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 

ημεύωςη (2):Φρόνοσ υπογραφόσ του ΣΕΤΔ  

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςη μπορεί να υπογράφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορών.  

 

ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 

προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν 

αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 

την περι πτωςη υποβολη σ προςφορα σ απο  ε νωςη οικονομικω ν φορε ων, το Συποποιημε νο Έντυπο 

Τπευ θυνησ Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβα λλεται χωριςτα  απο  κα θε με λοσ τησ ε νωςησ. 

 

την περι πτωςη που προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ δηλω νει ςτο Συποποιημε νο Έντυπο 

Τπευ θυνησ Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ) την προ θεςη  του για ανα θεςη υπεργολαβι ασ, υποβα λλει μαζι  με το 

δικο  του ΣΕΤΔ και το  ΣΕΤΔ του υπεργολα βου. 
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την περι πτωςη που προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ ςτηρι ζεται ςτισ ικανο τητεσ ενο σ η  

περιςςο τερων φορε ων υποβα λλει μαζι  με το δικο  του το δικο  του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κα θε φορε α 

ςτισ ικανο τητεσ του οποι ου ςτηρι ζεται. 

 

 
23.1 Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 

και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την ημερομηνύασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών του ϊρθρου 18, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α) 

και κατϊ την ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ.  

 

Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ 

ϋνωςησ. Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεύ να ικανοποιεύται από ϋνα εκ 

των μελών τησ ϋνωςησ. 

 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 

ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 

ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 

παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Γ – Ε).  

 

Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 

ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο 

ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2 και 4του ϊρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα 

πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων 

ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο 

ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό 

ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ.  

 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό 

που ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 

23.2 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
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Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού 

φορεύσ προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου 

που ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεύσ (3) μόνεσ  πριν από την υποβολό του  ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου 

που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ 

καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η σποτρέωζη ηοσ προηγούμενοσ εδαθίοσ 

αθορά ιδίως:  

αα)τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) , προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

ββ)τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορϊ  τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και 

όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

γγ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων 

εδαφύων αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 

του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 

οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και 

ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), 

ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα 

αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 

δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

 φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για 

τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που 

εύναι ςε εξϋλιξη,  

 αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. 

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ ,άλλωσ ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ,να ζχουν εκδοθεί ζωσ τρείσ (3) μήνεσ  πριν από την 

υποβολή τουσ 

(γ) για τθν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιςτοποιητικό με ημερομηνία ζκδοςησ ζωσ τρεισ (3) 

μήνεσ πριν από την υποβολή του,που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ 

ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην 

Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη ό  υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη 

εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι 

δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ 
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Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν 

πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 

πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., το 

ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 

ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 

ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού 

ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 

αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα 

πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό  1 και 2 και 4 

(β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ.  

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη 

πιςτοποιητικϊ, η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται 

επικαιροποιημϋνη υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου του ν. 1599/1986,η οπούα ϋχει ςυνταχθεύ 

μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών2 ,ότι δεν 

ςυντρϋχουν οι ςχετικού λόγοι αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη (θ) τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ 

επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από 

τα αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 

πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν 

διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

Ειδικϊ για την περύπτωςη (ι) τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, Πιςτοποιητικό από τη 

Διεφθυνςη Προγραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών Σχζςεων, από το οποίο 

να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολήσ προςτίμου που ζχουν εκδοθεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα 

ςε χρονικό διάςτημα δφο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ 

προςφοράσ ή αίτηςησ ςυμμετοχήσ. 

Μϋχρι τη πλόρη λειτουργύα του πληροφοριακού ςυςτόματοσ, το πιςτοποιητικό ΕΠΕ  μπορεύ να 

αντικαθύςταται από υπεύθυνη δόλωςη του οικονομικού φορϋα, η οπούα ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ 

την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την 

ϋκδοςη του πιςτοποιητικού 

 

23.3 Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλόλητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
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(α) Όςον αφορϊ την καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 

προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 

που ϋχει εκδοθεύ  ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ μϋρεσ πριν από την υποβολό του, ςτην Α1 

τϊξη και ϊνω για ϋργα κατηγορύασ Οδοποιύασ ό βεβαύωςη εγγραφόσ ςτα Μητρώα 

Περιφερειακών Ενοτότων ςτην παραπϊνω κατηγορύα ϋργων  .   

 (β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 

Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 

(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού 

Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 

ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ 

του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 

εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με 

την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 

αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 

μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 

κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 

ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 

επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 

δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

 

23.4 Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται  

(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ. 

(ii) Για το 22.Γ (β) ..............................................................iv 

 

(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ τα .................................. 

 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 

πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 

πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 8 του παρόντοσ ϊρθρου.  

 Σα αλλοδαπϊ ϋγγραφα που θα υποβληθούν πρϋπει υποχρεωτικϊ να ςυνοδεύονται με 

επικυρωμϋνη μετϊφραςη  
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23.5 Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
   
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ  

  (ii) για το 22.Δ (β) .............................................................. v 

 

(β)  Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ τα ..................................  

 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 

διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 

ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του 

Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ 

πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται 

από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και 

ςτην παρϊγραφο 8 του παρόντοσ ϊρθρου.    

  

23.6 Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε 

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

 

23.7 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων  

 

(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 

πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 

πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 

4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοπούηςησ. 

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό 

των εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη 

ςτον εν λόγω κατϊλογο.  

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό 

το πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 

καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο 

επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.   

ΑΔΑ: 6Λ8ΑΩΡΖ-ΑΓ4





 37 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 

την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό 

εγγραφόσ τουσ.  

 

(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομύζουν 

«ενημερότητα πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 

δικαιολογητικών  

- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα ύμβουλο 

- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ  

- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ 

παρούςασ 

- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του 

ϊρθρου 22. Α.4. (θ)  

- τα  αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.  
   

ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το 

ςχετικό δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην ενημερότητα πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι 

τα ςτελϋχη του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ - ΣΜΕΔΕ, ο 

προςφϋρων προςκομύζει επιπλϋον τησ ενημερότητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για 

τα ςτελϋχη αυτϊ.  

    

23.8 Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη δϊνειασ εμπειρύασ του ϊρθρου 22.Σ 

  

την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 

φορϋων, η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την 

προςκόμιςη ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  

 

23.10 Δικαιολογητικϊ εκπροςώπηςησ  και νομιμοπούηςησ  

-Σα αποδεικτικϊ   ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα και  

- παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ. 

ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ Προςωρινού 

Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ του 

νομύμου εκπροςώπου. 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 

2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 

μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 

καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
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3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 

4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να 

περιϋχεται και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του 

υποψηφύου αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν 

υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ 

απαιτούμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνα ϊτομο, ωσ αντύκλητοσ, 

5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 

καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ. 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ, με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι επικυρωμζνο 

αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει. 

2. Πιςτοποιητικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ 

εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χώρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν 

οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Στθν υπεφκυνθ 

διλωςθ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικών φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), 

κακώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Σα ςχετικϊ πιςτοποιητικϊ πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ  ημϋρεσ 

πριν την υποβολό τουσ  

Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 

 

24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό 

αποκλειςμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  

 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 

24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα 

ακόλουθα:  

(α) Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) 

(β)εγγύηςη ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ  
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24.3 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν  από την 

αναθϋτουςα αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (γ)  τησ παρούςασ. 

 

24.4  Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , 

ςε περι πτωςη νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. Η ε νωςη οικονομικω ν 

φορε ων υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα  ει τε απο  ο λουσ τουσ 

οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ 

εξουςιοδοτημε νο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 
Ωρθρο 25: Τπεργολαβύα 

25.1 Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 

προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ 

που προτεύνει.  

25.2  Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από 

υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

25.3 ....................................................................  

 
25.4    Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει 

υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%) 

τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 

 α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 

παρούςασ για τουσ υπεργολϊβουσ, με το Συποποιημϋνο Έντυπο τησ Τπεύθυνησ Δόλωςησ του 

ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23, κατϊ περύπτωςη. 

 β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, 

όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του 

 Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  

26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 

134/2020 Απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου 

26.2  Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο.  

Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού  

υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν. 

Ι.Π. Μεςολογγύου  31/3/2021 
(Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

 

ΙΨΑΝΝΑ ΒΑΛΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΒΑΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε. 

   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ.482/2020 απόφαςη Ο.Ε.  
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i Σςμπληπώνονηαι ηα ζηοισεία ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ ή ηος αναθέηονηορ θοπέα. Δπιζημαίνεηαι όηι ζύμθυνα με ηην 

παπ. 5 ηος άπθπος 281 ν. 4412/2016 «οι αναθέηονηερ θοπείρ δύνανηαι να σπηζιμοποιούν ππόηςπα ή ςποδείγμαηα 

εγγπάθυν ζύμβαζηρ ηα οποία εκδίδονηαι από ηην Απσή.» Σηην πεπίπηυζη αςηή θα ππέπει να γίνει πποζαπμογή ηος 

ςποδείγμαηορ με βάζη ηα οικεία άπθπα ηος Βιβλίος ΙΙ ηος ν. 4412/2016. Σηιρ οδηγίερ πος ακολοςθούν γίνεηαι 

παπαβολή ζηα ζσεηικ άπθπα ηος Βιβλίος ΙΙ. Σημειώνεηαι όηι ηο παπόν ςπόδειγμα Γιακήπςξηρ αθοπά ζε διαδικαζία 

ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ έπγος είηε ανώηεπη είηε καηώηεπη ηος οπίος ηος άπθπος 5 ν. 4412/2016 (άπθπο 235 

για ζςμβάζειρ έπγος ηος Βιβλίος ΙΙ). Σηιρ οδηγίερ ζημειώνονηαι οι διαθοποποιήζειρ πος επέπσονηαι ζηο κείμενο και 

ζηιρ δύο πεπιπηώζειρ.   

ii. 1 ϊρθρου 90 ν. 4412/2016. 

iii Ομούωσ με προηγούμενη υποςημεύωςη.  

iv υμπληρώνεται κατ’ αντιςτοιχύα με την απαύτηςη του 22. Γ.β με βϊςη το Μϋροσ Ι του 

Παραρτόματοσ ΦΙΙ  του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 (π.χ. Βεβαύωςη τρϊπεζασ για τη 

δανειοληπτικό ικανότητα τησ διαγωνιζόμενησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ, ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ). 

v υμπληρώνεται κατ’ αντιςτοιχύα με την απαύτηςη του 22. Δ.β με βϊςη το Μϋροσ ΙΙ του 

Παραρτόματοσ ΦΙΙ  του Π του ν. 4412/2016. 
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