
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ              

Αριθμ. Πρωτ. : 1266/13-03-2018   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/12-3-2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου Σαμοθράκης 

Στη Σαμοθράκη, σήμερα, 12-3-2018 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου 

Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1181/8-3-

2018 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στα μέλη της Ο.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης 

του έργου ¨Αποκατάσταση Αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη 

Χώρα Σαμοθράκης¨ » 

Αριθμ. Αποφ.: 28 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Βάβουρα Ευαγγελία -Μέλος ΟΕ 

2.Γαλατούμος Νικόλαος -Μέλος ΟΕ 

3.Πρόξενος Χρήστος- Μέλος ΟΕ 

4.Βογιατζής Ιωάννης – Μέλος ΟΕ 

 

1.Βίτσας Αθανάσιος- Πρόεδρος Ο.Ε. 

2.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος- Μέλος ΟΕ 

3. Ατζανός Παναγιώτης- Μέλος ΟΕ 

(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 

νόμιμα) 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Βραχιώλια Ευαγγελία. 

Στην συνεδρίαση Προεδρεύει το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τους 

περισσότερους ψήφους κ. Γαλατούμος Νικόλαος λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής 
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Επιτροπής κ. Βίτσα Αθανάσιου και του Αντιπροέδρου κ. Λαζανδρέα Κωνσταντίνου σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαρτία  και μετά την έγκριση του κατεπείγοντος χαρακτήρα 

εισηγήθηκε το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για την έγκριση 

των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 

αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) 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 δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, 

από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]» 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 

και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

 

Στο Δήμο μας υπάρχει επείγουσα ανάγκη να συναφθεί άμεσα δημόσια σύμβαση για την κατασκευή 

του έργου ̈ Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην 

Χώρα Σαμοθράκης¨, καθώς από την θεομηνία που έπληξε το νησί μας στις 25ης και 26ης 
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Σεπτεμβρίου 2017 καταστράφηκε ο κεντρικός αγωγός στον οποίο διοχετεύονταν τα νερά του 

ρέματος Καμάρας στον οικισμό Χώρας.  

Συγκεκριμένα, στον οικισμό της Χώρας στο σύνολο της οδού από όπου διέρχεται ο κεντρικός 

αγωγός ΚΑΜΑΡΑ καλύφθηκε από επιχώσεις και μεταβλήθηκε σε ένα ανεξέλεγκτο  χείμαρρο, οι 

παρειές του οποίου οροθετούντο μόνο από τις τοιχοποιίες των παρακείμενων κατοικιών και 

κτιρίων. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017 στη 

Σαμοθράκη είχαν ως αποτέλεσμα την αστοχία της προϋπάρχουσας κατασκευής και την πρόκληση 

ζημιών στην ευρύτερη περιοχή. Το εντονότερο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο σημείο συμβολής 

επιμέρους αγωγών στην περιοχή Πλατεία Εφκάς όπου τα πρωτοφανή φορτία της θεομηνίας 

συνετέλεσαν στη φραγή και ακολούθως στην πολλαπλή διάρρηξη του αγωγού, τόσο δίπλα το 

Πνευματικό Κέντρο όσο και κοντά στα θεμέλια ιδιωτικών κατασκευών. 

Εκτός του γεγονότος ότι ο αγωγός έσπασε σε πολλά σημεία, το οδόστρωμα κατέρρευσε, τα ύδατα 

διαχέονται ανεξέλεγκτα εντός του οικισμού, γεγονός που εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την 

ασφάλεια των κατοίκων. Επιπλέον ακόμη και με μικρότερης έντασης βροχόπτωση, υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων για το σύνολο της περιοχής ενώ  υπαρκτός είναι και 

ο κίνδυνος ατυχημάτων από πτώση πεζών στα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί στον αγωγό. 

Γενικότερα επικρατούν συνθήκες αταξίας και απορρύθμισης ενώ κωλύεται στο σύνολο της η 

κυκλοφορία στο βορειοδυτικό  τμήμα του οικισμού καθώς  υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην  

προσβασιμότητα των παράπλευρων οικιών ενώ έχει διακοπεί πλήρως από τις 26/9/2017 η 

λειτουργία του του Κέντρου Υγείας του νησιού, και η βασική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που 

είναι το  Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Σαμοθράκης αλλά και των γειτονικών επιχειρήσεων.  

Η όποια καθυστέρηση στην αποκατάσταση του αγωγού παρεμποδίζει και τις εργασίες 

αποκατάστασης του Κέντρου Υγείας και του Κέντρου Κοινότητας που έχουν υποστεί ζημιές από 

την θεομηνία, καθιστά απαγορευτική την πρόσβαση οχήματος στις παρακείμενες οικίες, 

παρεμποδίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στατικής ενίσχυσης παρακείμενη διώροφης  οικίας 

που έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και κρίνεται επικίνδυνη, παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε 

παραδοσιακό ξενώνα «Αξιόκερσα» η λειτουργία του οποίου έχει ανασταλεί ολοσχερώς από τις 

26/09/2017 και δυσχεραίνεται η λειτουργία παρακείμενων επιχειρήσεων (καφενείου και 

καταστήματος τουριστικών ειδών). Ο Δήμαρχος γίνεται καθημερινά αποδέκτης δικαιολογημένων 

παραπόνων και ισχυρών  πιέσεων προφορικών αλλά και γραπτών από τους  κατοίκους του νησιού 

και από επιχειρηματίες που θίγονται τα συμφέροντά τους,  για την άμεση αποκατάσταση των 

ζημιών που υπέστη ο κεντρικός αγωγός του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης (π.χ. η 
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από 23/10/2017 έγγραφη διαμαρτυρία κατοίκων, το αρίθμ. πρωτ.: 3/29-1-2018 έγγραφο της 

ΠΑΝΣΑΜΟΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ .  

 Με την απόφαση 6860/26-09-2017 του Υπουργείο Εσωτερικών έχει κηρύξει τον Δήμο σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 

συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.  

Για την αποκατάσταση του αγωγού ο Δήμος κατέθεσε  αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο 

Υποδομών με το αρίθμ. πρωτ.: 1093Β/17-11-2017 έγγραφό του, ενώ το σχετικό τεχνικό δελτίο 

έργου κατατέθηκε με το αρίθμ. πρωτ.: 1257Β/24-11-2017. Έτσι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση 

με την αρίθμ.   πρωτ.:  ΔΑΕΕ 1983/15-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Στην 

συνέχεια με την 55Β/18-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της 

χρηματοδότησης και εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 τόσο για 

την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο :  «Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού 

του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης» όσο και για το εν λόγω έργο. 

 Με την 28Β/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε η ανάθεση με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση της μελέτης του έργου: Αποκατάσταση αστοχήσαντος 

κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης. Η διαδικασία της 

ανάθεσης ξεκίνησε στις 4/12/17 με την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, ενώ ανατέθηκε στις 

12/12/2017 και παραλήφθηκε με την  6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 

12/1/2018. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της καταστροφής του Δημαρχείου και την αδυναμία λειτουργίας των 

διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών υπήρξε  καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της έγκρισης 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος  2018. Έτσι  η έγκριση νομιμότητας της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 

2018 πραγματοποιήθηκε στις 2/2/2018 με την αρίθμ.  πρωτ. 3383/2-2-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,  ενώ το απόγευμα της  ίδιας 

ημέρας έγινε και η έγκριση της 1ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018  με 

την οποία εγγράφηκε η πίστωση ποσού 850.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης του έργου 

Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην Χώρα 

Σαμοθράκης»¨ στον κωδικό 70/7336.06. εξόδων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάθεση 

υλοποίησης του έργου. 

Σύμφωνα με την μελέτη  του έργου ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού κλειστού αγωγού 

του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης¨, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 
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ποσό των 850.000,00  € και  με την 3/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  έχει διατεθεί 

πίστωση ποσού 850.000,00 € από τον Κ.Α. 70/7336.06 με τίτλο ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος 

κεντρικού αγωγού του ρέματος Καμάρας¨ του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Σαμοθράκης για το οικ. έτος 2018, ενώ με την αρίθμ. πρωτ.: 622/12-02-2018 απόφαση 

του διατάκτη  έγινε η ανάληψη δαπάνης ποσού 850.000,00 € για το έργο  ¨Αποκατάσταση 

αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού του ρέματος Καμάρα¨.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρίθμ. 6/2018 απόφασή του ενέκρινε την άμεση κατασκευή του 

έργου ¨Αποκατάσταση Αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα 

Σαμοθράκης¨ και η διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, λόγω της 

σοβαρότητας του θέματος δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3  του άρθρου   72του Ν.3852/2010 

και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του με την ειδική αιτιολογία  για την ανάγκη άμεσης  

αποκατάστασης της ζημιάς που προκλήθηκε από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 

2017 για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση, ενώ η Οικονομική Επιτροπή θα 

πρέπει  να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές,  να καθορίσει τους όρους της διαπραγμάτευσης 

και να επιλέξει το κριτήριο ανάθεσης του έργου ¨Αποκατάσταση Αστοχήσαντος κεντρικού 

αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης¨ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης να 

αποκατασταθεί άμεσα ο αγωγός προκειμένου να ομαλοποιηθεί η  καθημερινότητα των κατοίκων 

του νησιού. 

 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις του  Ν.4412/2016  

- την κατεπείγουσα ανάγκη κατασκευής του έργου ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού 

αγωγού του ρέματος Καμάρα¨ για τους λόγους που αναφέρονται στην εισηγητική της παρούσας 

απόφασης και οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για 

τις ανοικτές κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση  με προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού  οφειλόμενης σε απρόβλεπτο γεγονός (θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017) 

και δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου Σαμοθράκης 

- την αρίθμ. 6860/26-09-2017 ΥΠΕΣ (περί κηρύξεως σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας) απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών 

- την αρίθμ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παραλήφθηκε η μελέτη 

του έργου ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα 
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Σαμοθράκης¨ που συντάχθηκε από την Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και αποφασίστηκε η 

άμεση εκτέλεση του έργου και επιλέχθηκε η διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

δημοσίευση λόγω της σοβαρότητας του θέματος, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3  του 

άρθρου   72του Ν.3852/2010 και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του καθώς από το 

σύνολο των 17 συμβούλων οι εννέα (9) παρόντες ψήφησαν υπέρ, με την ειδική αιτιολογία  για 

την ανάγκη άμεσης  αποκατάστασης της ζημιάς που προκλήθηκε από την θεομηνία της 25ης και 

26ης Σεπτεμβρίου 2017 για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

- τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου ̈  Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος 

Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης¨ σύμφωνα με την μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την 

Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας 

- την 3/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 850.000,00 

€ από τον Κ.Α. 70/7336.06 για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί από την ανάθεση του 

έργου ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού του ρέματος Καμάρα¨, 

- την αρίθμ. πρωτ.: 622/12-02-2018 απόφαση του διατάκτη  με την οποία έγινε  η ανάληψη 

δαπάνης ποσού 850.000,00 € για το έργο  ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού του 

ρέματος Καμάρα¨.  

- Τις διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 2  περ. (γ) υποπερ. (δδ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 21 παρ. 2 περ. α΄ του Ν.4441/2016  

- την αρίθμ. 117384/17 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3821/2017 τεύχος Β΄) των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης – Υποδομών και Μεταφορών 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της καθώς τα τέσσερα  (4) παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση 

του έργου ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη 

Χώρα Σαμοθράκης¨ με την χρήση των διαδικασιών Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.,  λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης να αποκατασταθεί άμεσα ο αγωγός στον οικισμό της Χώρας που υπέστη 

καταστροφή από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τους λόγους 

που επικαλείται η αρίθμ. 6/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με 
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την μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 

και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.   

Πρόσθετα η Οικονομική Επιτροπή συμπληρώνει ότι υπάρχει κίνδυνος νέων 

πλημμυρών  όσο ο αγωγός παραμένει ανοικτός, ενώ υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος 

ατυχημάτων από πτώση πεζών στα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί στον αγωγό. 

Επίσης πρέπει  να αποκατασταθεί άμεσα η προσβασιμότητα των γύρω οικιών και η 

λειτουργία των επιχειρήσεων διότι θίγονται  τα συμφέροντα των ιδιοκτητών, να 

καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των πληγέντων από την θεομηνία  κτιρίων του 

Κέντρου Υγείας νήσου Σαμοθράκης και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης  

και γενικότερα να ομαλοποιηθεί η καθημερινότητα όλων των κατοίκων του νησιού. 

2. Εγκρίνει ως  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής κατά το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 

παρ. 2.α. του Ν.4412/2016.  

3. Εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές του έργου ¨Αποκατάσταση αστοχήσαντος 

κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης¨ σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και 

θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης.   

4.  Καθορίζει τους όρους της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το 

έργο ¨Αποκατάσταση Αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα 

Σαμοθράκης¨ συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης) σύμφωνα με το σχέδιο που  συνέταξε το Αυτοτελές 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Σαμοθράκης ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
iΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii 

 
Κ.Α.70/7336.06 
 

◦   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Σ Χ Ω Ρ Ι Σ  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η  

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Α Ρ Θ Ρ Ο  3 2  Π Α Ρ . 2 γ  Τ Ο Υ  Ν .  

 

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

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

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

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

◦  

                         iiiΟ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
 

 
τη διαδικασία, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή 
αναδό χόυ  κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: 

  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Εκτιμώμενης αξίας 685.483,87 Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
πόυ θα διεξαχθει  συ μφωνα με:  
α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς τής παρόυ σας 

 
καλεί 
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τόυς ενδιαφερό μενόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να υπόβα λλόυν πρόσφόρα  για τήν ανα δειξή αναδό χόυ 
κατασκευή ς τόυ ως α νω ε ργόυ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτόυσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Οδός  :  
Ταχ.Κωδ. :  
Τήλ. :  
Telefax :  
E-mail : dim@samothraki.gr , p.romanidou@samothraki.gr  
Πλήρόφόρίες:  : Ρωμανι δόυ Παρθε να 

1.2 Εργόδότής ή Κύριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
1.3 Φόρέας κατασκευής τόυ έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
1.4 Πρόϊσταμε νή Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
1.5 Διευθύνόυσα ή Επιβλέπόυσα Υπήρεσία :ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
1.6 Αρμόδιό Τεχνικό Συμβόύλιό : Τεχνικό  Συμβόυ λιό Δήμόσι ων Έργων Π.Ε. Έβρόυ 

 

 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες 
ή  στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες ή /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευή ς 
καταργήθόυ ν, συγχωνευτόυ ν ή  με όπόιόνδή πότε τρό πό μεταβλήθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής 
διαδικασι ας  συ ναψής ή  εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα,  στόυς 
πρόσφε ρόντεςiv ή  στόν ανα δόχό τα στόιχει α των υπήρεσιω ν ή  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α 
κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα 
δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2
.
1
.
 
Τ
α
 
έ
γ
γ
ρ
α
φ
α
 
τ
ή
ς
 
σ
ύ
μ
β

α) ή πρόκήρυξή σύμβασής όπως εγκρι θήκεv, 
β) ή παρόύσα διακήρυξή, 
γ) τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, 
ε) ό πρόϋπόλόγισμός δήμόπράτήσής,  
στ) τό τιμόλόγιό δήμόπράτήσής,  
ζ) ή ειδική συγγραφή υπόχρεώσεων, 
ή) ή τεχνική συγγραφή υπόχρεω σεων  
θ) τό τεύχός τεχνικής περιγραφής 
 

Πρόσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή στα ε γγραφα τής 

συ μβασής στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 

 

mailto:dim@samothraki.gr
mailto:p.romanidou@samothraki.gr
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vii 

 

2.3 Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τόι ε ως τήν (ημέρα) ……/……./201… και ώρα ……….viii ή 

αναθε τόυσα αρχή  παρε χει σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής 

συ μβασής συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, τό αργό τερό με χρι 

τήν (ημέρα) ……../…./2018ix και ώρα 15.00 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 
και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό  φα κελό τόυ 
υπόσυστή ματός. 
 
Για τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς απαιτει ται να 
διαθε τόυν ψήφιακή  υπόγραφή , χόρήγόυ μενή από  πιστόπόιήμε νή αρχή  παρόχή ς ψήφιακή ς 
υπόγραφή ς και να εγγραφόυ ν στό ήλεκτρόνικό  συ στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή  πυ λή 
ww.promitheus.gov.gr) ακόλόυθω ντας τή διαδικασι α εγγραφή ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής 
Κόινή ς Υπόυργική ς Από φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή  πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα  υπόγρα φεται 
ψήφιακα , ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή, ει τε από  
εκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα , επι  πόινή  από ρριψής τής 
πρόσφόρα ς,  πρόσδιόρι ζεται ή ε κτασή και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής 
ε νωσής, συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς αμόιβή ς μεταξυ  τόυς,  καθω ς και ό 
εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς. 
 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
(α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 
 
(β) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 
 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά 
τήν σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τα όριζόμενα στό άρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ 
ή διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής  στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων 
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό 
πρόσφέρων να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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να τα υπόβάλλει ως χωριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ήλεκτρόνικό αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας και υπόβάλλόνται 
από τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και 
εφόσόν έχόυν συνταχθεί/παραχθεί από τόν ίδιό, φέρόυν εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική 
υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα 
με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ήμερών από τήν ήλεκτρόνική υπόβόλή των ως άνω στόιχείων και 
δικαιόλόγήτικών πρόσκόμίζεται υπόχρεωτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα στήν αναθέτόυσα αρχή, 
σ
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Επισήμαίνεται ότι ή εν λόγω υπόχρέωσή δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ήλεκτρόνικής έκδόσής (π.χ. 
εγγυήσεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όι όπόίες φέρόυν πρόήγμένή ψήφιακή υπόγραφή. 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός και επισυνάπτόντας, στόν ήλεκτρόνικό χώρό 
«Συνήμμένα Ηλεκτρόνικής Πρόσφόράς» και στόν κατά περίπτωσή (υπό)φάκελό, όλα τα στόιχεία 
τής πρόσφόράς τόυς σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε 
εκτύπωσή ελέγχόυ όμαλότήτας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσής ανά όμάδα εργασιών, στήν 
περίπτωσή εφαρμόγής τής παρ. 2α τόυ άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016. 
 
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή 
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπόγράφόνται από τόυς πρόσφέρόντες 
με εγκεκριμένή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή με χρήσή 
εγκεκριμένων πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-
2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. Κατά τή 
συστήμική υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς ελέγχόυς 
επιβεβαίωσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί  απόβόύν 
επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται  στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται 
και τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ 
χρήστή των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσής. 
 
στ) Εφόσόν τα δικαιόλόγήτικά συμμετόχής και όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό 
σύνόλό τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν 
ψήφιακά υπόγεγραμμένα τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, σύμφωνα με τόυς όρόυς τής  παρόύσας 
διακήρυξής.xi 
 
ζ)  Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία 
απόστέλλεται στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
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3.6  Απόσυρσή πρόσφόράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 
αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φέρει εγκεκριμένή 
πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή ή πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή  με χρήσή εγκεκριμένων 
πιστόπόιήτικών σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής 
αναθέτόυσας αρχής, μετά από σχετική απόφασή τής αναθέτόυσας αρχής, ή όπόία απόδέχεται τό 
σχετικό αίτήμα τόυ πρόσφέρόντα, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς 
στό υπόσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό 
όικόνόμικός φόρέας δύναται να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής  των πρόσφόρών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετα  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής 

παρόυ σας, και πριν τήν ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  στόυς 

πρόσφε ρόντες τόν σχετικό  κατα λόγό συμμετεχό ντων, ό πως αυτό ς παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα.  

 

β) Στή συνε χεια, τα με λή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ , κατα  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται 

στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας,  πρόβαι νόυν σε ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή τόυ υπόφακε λόυ 

«Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» και τόυ υπόφακε λόυ “Οικόνόμική  Πρόσφόρα ”.  

 

γ) Στόν ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να  Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », αναρτα ται από  τήν Επιτρόπή  

Διαγωνισμόυ  ό σχετικό ς κατα λόγός μειόδόσι ας,  πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνω σή όι πρόσφε ρόντες. 

 

δ) Ακόλόυ θως, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας,σε ε λεγχό τής όλό γραφής 

και αριθμήτική ς αναγραφή ς των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσής και τής όμαλή ς μεταξυ  τόυς 

σχε σής, βα σει τής παραγωγή ς σχετικόυ  ψήφιακόυ  αρχει όυ, με σα από  τό υπόσυ στήμα.  

Για τήν εφαρμόγή  τόυ ελε γχόυ όμαλό τήτας, χρήσιμόπόιει ται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  ή με σή 

ε κπτωσή πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, καταχωρι ζόνται, κατα  τή 

σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  τής επιτρόπή ς, τό όπόι ό και υπόγρα φεται από  τα με λή τής. 

 

στ) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς 
τόυ α ρθρόυ 24.2 τής παρόυ σας κατα  τή σειρα  τής μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τή. 
Αν ή όλόκλή ρωσή τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν και τόυ ελε γχόυ των εγγυήτικω ν επιστόλω ν,  ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες 
εργα σιμες ήμε ρες. 
 
ζ) Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , πριν τήν όλόκλή ρωσή τής συ νταξής  τόυ πρακτικόυ  τής, επικόινωνει  με 
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τόυς εκδό τες πόυ αναγρα φόνται στις υπόβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να 
διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  τόυς. Αν διαπιστωθει  πλαστό τήτα εγγυήτική ς επιστόλή ς, ό υπόψή φιός 
απόκλει εται από  τόν διαγωνισμό , υπόβα λλεται μήνυτή ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχική ς δι ωξής, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επό μενα τόυ 
ν. 3669/2008. 
 
ή) Η περιγραφό μενή διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  ή  σε 
παρα ρτήμα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λή τής. 
Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  όλόκλήρω νει τή συ νταξή τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν μειόδό τή (ή  τή μαται ωσή τής 
διαδικασι ας), και υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
με σω τής λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή . xii 
 
θ) Στή συνε χεια, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες και παρε χει πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα στόιχει α των λόιπω ν συμμετεχό ντων. Κατα  
τής από φασής αυτή ς χωρει  ε νστασή, κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 
 
ι) Επισήμαι νεται ό τι, σε περι πτωσή πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν τήν ι δια ακριβω ς τιμή  (ισό τιμες), ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλή ρωσή μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλή ρωσή γι νεται ενω πιόν τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα και ω ρα πόυ 
θα τόυς γνωστόπόιήθει   με σω τής λειτόυργικό τήτας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  
 

α) Μετα  τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής σχετική ς 
ήλεκτρόνική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», 
τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) ήμερω ν xiii τα πρόβλεπό μενα στις 
κ
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β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» στήν αναθε τόυσα αρχή . 
 
γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα ως α νω δικαιόλόγήτικα   ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπόβλή θήκαν, 
παρε χεται πρόθεσμι α στόν πρόσωρινό  ανα δόχό να τα υπόβα λει ή  να τα συμπλήρω σει εντό ς πε ντε 
(5) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή σχετική ς ειδόπόι ήσής σε αυτό ν με σω τής λειτόυργικό τήτας τής 
“Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να παρατει νει τήν ως α νω 
πρόθεσμι α, εφό σόν αιτιόλόγει ται αυτό  επαρκω ς και κατ’ ανω τατό ό ριό για δεκαπε ντε (15) επιπλε όν 
ήμε ρες. 
 
Εντό ς τριω ν (3) εργασι μων ήμερω ν από  τήν ήλεκτρόνική  υπόβόλή  των ως α νω στόιχει ων και 
δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπό  β) και γ) αναφερό μενα, πρόσκόμι ζόνται 
υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε 
σφραγισμε νό φα κελό, τα ε γγραφα πόυ απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε πρωτό τυπή μόρφή , 
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διόικήτική ς 
Διαδικασι ας'', ό πως τρόπόπόιή θήκε με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν διαπιστωθει  ό τι: 
I) τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ), ει ναι ψευδή  
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ή  ανακριβή  ή  
ii) αν δεν υπόβλήθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στήμα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα ή  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, ή  
ii) αν από  τα δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ όνται 
όι ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ σας, xv 
 
απόρρι πτεται ή πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρωσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως 
επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τής τιμή ς τήρόυμε νής τής 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρωσής τής αναθε τόυσας αρχή ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δήλω σει με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ) ό τι πλήρόι  και όι όπόι ες επή λθαν ή  για τις όπόι ες ε λαβε γνω σή ό 
πρόσωρινό ς ανα δόχός μετα  τήν δή λωσή και με χρι τήν ήμε ρα τής ειδόπόι ήσής/πρό σκλήσής για τήν 
πρόσκό μισή των δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τής 
αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ, πόυ ει χε πρόσκόμισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 15 
τής παρόυ σας. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να ή  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα δικαιόλόγήτικα , ή  αν 
κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι πλήρόι  τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς τόυ 
α ρθρόυ 22, ή διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγήτικω ν όλόκλήρω νεται με τή συ νταξή πρακτικόυ  από  
τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , ή όπόι α, στή συνε χεια,  τό κόινόπόιει , με σω τής «λειτόυργικό τήτας τής 
«Επικόινωνι ας», στήν αναθε τόυσα αρχή  για τή λή ψή από φασής. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  πρόβαι νει, μετα  τήν ε γκρισή τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ , στήν κόινόπόι ήσή τής 
από φασής κατακυ ρωσής, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν, σε κα θε πρόσφε ρόντα εκτό ς από  
τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής 
«Επικόινωνι ας», και επιπλε όν αναρτα  τα Δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ στόν χω ρό 
«Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ ». 
 
ε) Μετα  τήν όλόκλή ρωσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, εφό σόν 
απαιτει ται, συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36  τόυ ν. 4129/2013xvi, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός, 
υπόβα λλει επικαιρόπόιήμε να τα δικαιόλόγήτικα  τόυ α ρθρόυ 23.3-23.10 τής παρόυ σας, μετα  από  
σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ 
υπόσυστή ματός, πρόκειμε νόυ να  διαπιστωθει  ό τι δεν ε χόυν εκλει ψει όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς 
τόυ α ρθρόυ 21,  ό τι εξακόλόυθόυ ν να πλήρόυ νται τα κριτή ρια  επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22 και ό τι δεν 
συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ ι διόυ α ρθρόυ. 
 
Με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός κόινόπόιει τα ή από φασή 
κατακυ ρωσής στόν πρόσωρινό  ανα δόχόxvii. Με τήν ι δια από φασή  καλει ται ό ανα δόχός ό πως  
πρόσε λθει σε όρισμε νό τό πό και χρό νό για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ ,  θε τόντα ς τόυ ή 
αναθε τόυσα αρχή  πρόθεσμι α πόυ δεν μπόρει  να υπερβαι νει τις ει κόσι (20) ήμε ρες από  τήν 
κόινόπόι ήσή ειδική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ 
υπόσυστή ματός, πρόσκόμι ζόντας, και τήν απαιτόυ μενή εγγυήτική  επιστόλή  καλή ς εκτε λεσής. Η εν 
λό γω κόινόπόι ήσή επιφε ρει τα ε ννόμα απότελε σματα τής από φασής κατακυ ρωσής, συ μφωνα με 
όριζό μενα στήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.  
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Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνήτικό , με σα στήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται 
στήν ειδική  πρό κλήσή, κήρυ σσεται ε κπτωτός, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή 
συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρωσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως επό μενή 
πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τιμή ς. Αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ή διαδικασι α συ ναψής τής 
συ μβασής ματαιω νεται, συ μφωνα με τήν περι πτωσή  β τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 
 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή σύμβασή και 
έχει ή είχε υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής 
αναθέτόυσας αρχής κατά παράβασή τής νόμόθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τής εσωτερικής 
νόμόθεσίας, δικαιόύται να ασκήσει πρόδικαστική πρόσφυγή ενώπιόν τής ΑΕΠΠ κατά τής σχετικής 
πράξής ή παράλειψής τής αναθέτόυσας αρχής, πρόσδιόρίζόντας ειδικώς τις νόμικές και πραγματικές 
αιτιάσεις πόυ δικαιόλόγόύν τό αίτήμά τόυxviii.  

Σε περίπτωσή πρόσφυγής κατά πράξής τής αναθέτόυσας αρχής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής 
πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής στόν ενδιαφερόμενό 
όικόνόμικό φόρέα αν ή πράξή κόινόπόιήθήκε με ήλεκτρόνικά μέσα ή τήλεόμόιότυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν κόινόπόίήσή τής πρόσβαλλόμενής πράξής σε αυτόν αν 
χρήσιμόπόιήθήκαν άλλα μέσα επικόινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ήμέρες από τήν πλήρή, πραγματική ή τεκμαιρόμενή, γνώσή τής πράξής πόυ βλάπτει τα 
συμφέρόντα τόυ ενδιαφερόμενόυ όικόνόμικόύ φόρέα.  

Σε περίπτωσή παράλειψής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ήμέρες από τήν επόμένή τής συντέλεσής τής πρόσβαλλόμενής παράλειψήςxix. 

Η πρόδικαστική πρόσφυγή, με βάσή και τα όσα πρόβλέπόνται στό π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ήλεκτρόνικά βάσει τόυ τυπόπόιήμένόυ εντύπόυ και μέσω τής λειτόυργικότήτας «Επικόινωνία» 
τόυ υπόσυστήματός πρός τήν Αναθέτόυσα Αρχή, επιλέγόντας κατά περίπτωσή τήν ένδειξή 
«Πρόδικαστική Πρόσφυγή» και επισυνάπτόντας τό  σχετικό έγγραφό σύμφωνα με τήν παρ. 3 
τόυ άρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Δήμόσίόυ, κατά τα ειδικά όριζόμενα στό άρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό 
όπόίό επιστρέφεται στόν πρόσφεύγόντα σε περίπτωσή όλικής ή μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής 
τόυ ή σε περίπτωσή πόυ πριν τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής πρόσφυγής, ή 
αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια.  

Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και ή άσκήσή τής κωλύόυν τή 
σύναψή τής σύμβασής επί πόινή ακυρότήτας, ή όπόία διαπιστώνεται με απόφασή τής ΑΕΠΠ 
μετά από άσκήσή πρόσφυγής, σύμφωνα με τό  άρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λόιπά, ή άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει τήν πρόόδό τής διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζήτήθόύν πρόσωρινά μέτρα πρόστασίας κατά τό άρθρό 366 τόυ 
ν.4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Η αναθέτόυσα αρχή, μέσω τής λειτόυργίας τής «Επικόινωνίας»:  
α. Κόινόπόιεί τήν πρόδικαστική πρόσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό σύμφωνα με τα 
πρόβλεπόμενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 
1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.  
β. Ειδόπόιεί, παρέχει πρόσβασή στό σύνόλό των στόιχείων τόυ διαγωνισμόύ και διαβιβάζει 
στήν Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόμενα στήν περ. β’ τής 
παρ. 1 τόυ άρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ άρθρόυ 9 τόυ π.δ. 
39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ απόφαίνεται αιτιόλόγήμένα επί τής βασιμότήτας των πρόβαλλόμενων πραγματικών και 
νόμικών ισχυρισμών τής πρόσφυγής και των ισχυρισμών τής αναθέτόυσας αρχής και, σε περίπτωσή 
παρέμβασής, των ισχυρισμών τόυ παρεμβαίνόντός και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απόρρίπτει τήν 
πρόσφυγή με απόφασή τής, ή όπόία εκδίδεται μέσα σε απόκλειστική πρόθεσμία είκόσι (20) ήμερών 
από τήν ήμέρα εξέτασής τής πρόσφυγήςxx. 

Η άσκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής απότελεί πρόϋπόθεσή για τήν άσκήσή των ένδικων 
βόήθήμάτων  τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής ακύρωσής τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων τής αναθέτόυσας αρχής. 

Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει τήν αναστόλή τής εκτέλεσής τής απόφασής  
τής ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή τής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυxxi. Δικαίωμα άσκήσής των 
ίδιων ενδίκων βόήθήμάτων έχει και ή αναθέτόυσα αρχή, αν ή ΑΕΠΠ κάνει δεκτή τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή. Με τα ένδικα βόήθήματα τής αίτήσής αναστόλής και τής αίτήσής 
ακύρωσής λόγίζόνται ως συμπρόσβαλλόμενες με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ και όλες όι συναφείς 
πρός τήν ανωτέρω απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν 
εκδόθεί ή συντελεστεί αντιστόίχως έως τή συζήτήσή τής αίτήσής αναστόλής ή τήν πρώτή 
συζήτήσή τής αίτήσής ακύρωσής. 
 
Η άσκήσή τής αίτήσής αναστόλής δεν εξαρτάται από τήν πρόήγόύμενή άσκήσή τής αίτήσής 
ακύρωσής. 
 
Η αίτήσή αναστόλής κατατίθεται στό αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από 
τήν έκδόσή τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής και συζήτείται τό αργότερό εντός 
τριάντα (30) ήμερών από τήν κατάθεσή τής. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως αναστόλής κατατίθεται 
τό πρόβλεπόμενό παράβόλό, σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκήσή αίτήσής αναστόλής κωλύει τή σύναψή τής σύμβασής, εκτός εάν με τήν πρόσωρινή 
διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με τήν υπόγραφή τής σύμβασής, ισχύόυν τα πρόβλεπόμενα στήν παρ. 5 άρθρόυ 105 και 
1
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Τα  έγγραφα τής σύμβασής  με βάσή τα όπόία θα εκτελεσθεί τό έργό είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωσή ασυμφωνίας των περιεχόμένων σε αυτά όρων, ή σειρά ισχύός 
καθόρίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Τό συμφωνήτικό. 
2. Η παρόύσα Διακήρυξή. 
3. Η Οικόνόμική Πρόσφόρά. 
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4. Τό Τιμόλόγιό Δήμόπράτήσής  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υπόχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υπόχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Πρόδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τόυς,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόϋπόλόγισμός Δήμόπράτήσής. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες τόυ έργόυ.  
Τό εγκεκριμένό Χρόνόδιάγραμμα κατασκευής τόυ έργόυ.  
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα τής σύμβασής συντάσσόνται υπόχρεωτικά στήν ελλήνική γλώσσα και 

πρόαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνόλικά ή μερικά. Σε περίπτωσή ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμήμάτων των εγγράφων τής σύμβασής πόυ έχόυν συνταχθεί σε περισσσότερες 
γλώσσες, επικρατεί ή ελλήνική έκδόσή. Τυχόν ενστάσεις υπόβάλλόνται στήν ελλήνική 
γλώσσα.  

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  
ε γγραφα συντα σσόνται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  συνόδευ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  
τόυς στήν ελλήνική  γλω σσα.  

.  Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής 
Χα γής τής 5.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλόδαπα  
ιδιωτικα  ε γγραφα μπόρόυ ν να συνόδευ όνται από  μετα φρασή  τόυς στήν ελλήνική  γλω σσα 
επικυρωμε νή ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  
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6.4.    Ενήμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μή – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενό μπόρόύν να υπόβάλλόνται σε άλλή γλώσσα, χωρίς να συνόδεύόνται από 
μετάφρασή στήν ελλήνική 

6.5. Η  επικόινωνία με τήν αναθέτόυσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και τόυ αναδόχόυ, θα 
γίνόνται υπόχρεωτικά στήν ελλήνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τή δήμόπράτήσή τόυ έργόυ, τήν εκτέλεσή τής σύμβασής και τήν κατασκευή τόυ, 

εφαρμόζόνται όι διατάξεις των παρακάτω νόμόθετήμάτων, ό πως ισχυ όυν: 
- 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 
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περίοδο 2007 -2013» xxiii 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxiv 
- 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 )xxv 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τρόπόπόιήθήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταύρωσή των στόιχείων τόυ 
αναδόχόυ με τα στόιχεία τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό 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», ή 
κόινή απόφασή των Υπόυργών Ανάπτυξής 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’’, xxvi, καθώς και ή απόφασή τόυ Υφυπόυργόύ Οικόνόμίας 
και Οικόνόμικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διατάξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωσή Κώδικα Φόρόυ Πρόστιθέμενής Αξίας». 
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7.4 Οι σε εκτέλεσή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθείσες κανόνιστικές πράξειςxxvii, καθώς και 

λόιπές διατάξεις πόυ αναφέρόνται ρήτά ή απόρρέόυν από τα όριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχή τής παρόύσας καθώς και τό σύνόλό των διατάξεων τόυ ασφαλιστικόύ, εργατικόύ, 
περιβαλλόντικόύ και φόρόλόγικόύ δικαίόυ και γενικότερα κάθε διάταξή (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμήνευτική εγκύκλιός πόυ διέπει τήν ανάθεσή και εκτέλεσή τόυ έργόυ τής παρόύσας 
σύμβασής, έστω και αν δεν αναφέρόνται ρήτα .  
 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν 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. Τό έργό χρήματόδότείται από τό Πρό γραμμα Δήμόσι ων Επενδυ σεων ΣΑΕ 572 σε βα ρός τόυ 

πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ ενα ριθμόυ ε ργόυ 2014ΣΕ57200002.  xxviii 
 Τό έργό υπόκειται στις κρατήσειςxxix πόυ πρόβλέπόνται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανόμένής τής κράτήσής ύψόυς 0,06 % υπέρ των λειτόυργικών αναγκών τής 
Ενιαίας Ανεξάρτήτής Αρχής Δήμόσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τό άρθρό 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, τής κράτήσής ύψόυς 0,06 % υπέρ των λειτόυργικών αναγκών τής Αρχής 
Εξέτασής Πρόδικαστικών Πρόσφυγών, σύμφωνα με τό άρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 
4412/2016, καθω ς και τής κρα τήσής 6%0, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 
7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
από φασής τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235).    

 
8.2. Τα γενικά έξόδα, όφελός κ.λ.π. τόυ Αναδόχόυ και όι επιβαρύνσεις από φόρόυς, δασμόύς 

κ.λ.π. καθόρίζόνται στό αντίστόιχό άρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τόν Κύριό τόυ 
Έργόυ. 

  
8.3. Οι πλήρωμές θα γίνόνται σύμφωνα με τό άρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντίστόιχό 

άρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή τόυ εργόλαβικόύ τιμήματός θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχή xxx μπόρει , κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν, να καλε σει τόυς 
όικόνόμικόυ ς φόρει ς, με σω τής  λειτόυργικό τήτας τής ‘’Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός να 
συμπλήρω σόυν ή  να διευκρινι σόυν τα ε γγραφα ή  δικαιόλόγήτικα  πόυ ε χόυν υπόβα λει, 
συμπεριλαμβανόμε νής και τής όικόνόμική ς τόυς πρόσφόρα ς, με σα σε ευ λόγή πρόθεσμι α, ή όπόι α 
δεν μπόρει  να ει ναι μικρό τερή από  επτα  (7) ήμε ρες από  τήν ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής σε αυτόυ ς τής 
σχετική ς πρό σκλήσής, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 
103  τόυ ν. 4412/2016 και τόυ α ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οπόιαδή πότε διευκρι νισή ή  συμπλή ρωσή πόυ υπόβα λλεται από  τόυς πρόσφε ρόντες ή  υπόψήφι όυς, 
χωρι ς να ε χει ζήτήθει  από  τήν αναθε τόυσα αρχή xxxi, δεν λαμβα νεται υπό ψή. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για τήν παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  ή από φασή με αρ.πρωτ.  622/12-2-2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 
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R
E
Q
 για τήν ανάλήψή υπόχρέωσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στωσής για τό όικόνόμικό έτός 2018 και με αρ.  
αριθμό ς τής από φασής ε γκρισής τής πόλυετόυ ς ανα λήψής σε περι πτωσή πόυ ή δαπα νή εκτει νεται 
σε περισσό τερα τόυ ενό ς όικόνόμικα  ε τή, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).xxxii 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλός τόυ έργόυ είναι:  
  

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ».  

  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
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Στό ανωτε ρω πόσό  πρόβλε πεται αναθεω ρήσή στις τιμε ς πόσόυ  33.086,24 συ μφωνα με 
τό α ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Ρή τρα πρό σθετής καταβόλή ς (πριμ), συ μφωνα με τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016  
Δεν πρόβλε πεται. 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ,ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Αντικει μενό τόυ ε ργόυ ει ναι ή κατασκευή  τόυ κεντρικόυ  αγωγόυ  όμβρι ων πόυ 

παρόχετευ ει εκτό ς των α λλων και τό ρε μα Καμα ρας στή Χω ρα Σαμόθρα κής , ό όπόι ός 
καταστρα φήκε από  τή θεόμήνι α τής 25ής και 26ής Σεπτεμβρι όυ. Ο συγκεκριμε νός  
αγωγό ς ανεξα ρτήτα των ζήμιω ν τής εκδήλωθει σας Θεόμήνι ας, δεδόμε νόυ ως ή δή 
αστόχή σας αγωγό ς δεν θα μπόρόυ σε να υπήρετή σει τις συ γχρόνες ανα γκες τής Χω ρας. 
Οι εργασι ες αφόρόυ ν τήν απόκατα στασή τόυ κεντρικόυ  αγωγόυ , τήν απόρρόή  τόυ 
καταστρω ματός τόυ δρό μόυ και των δόμήμε νων και αδό μήτων εκτα σεων εκατε ρωθεν 
τόυ αγωγόυ , τήν υψόμετρική  απόκατα στασή των επιφανειω ν ε μπρόσθεν τόυ Κε ντρόυ 
Υγει ας και τή δήμιόυργι α νε όυ αγωγόυ  πόυ θα επιτρε πει τήν όμαλή  και απρό σκόπτή 
παρόχε τευσή των όμβρι ων στό κατα ντή τμή μα τής Πλατει ας Εφκα . 
Θα κατασκευαστόυ ν τόι χόι για τήν αντιστή ριξή των πρανω ν των παρα πλευρων 
ιδιόκτήσιω ν τόυ αγωγόυ , απόκατα στασή όδόστρω ματός και πλακόστρω σεων και σε 
αγωγό  ανόικτή ς διατόμή ς θα τόπόθετήθόυ ν μεταλλικα  κα γκελα ασφαλει ας. 
Τε λός θα κατασκευαστει  μια μεταλλική  βαθμι δα με γε φυρα πλα τόυς 1,50μ. για τήν 
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πρόσπε λασή στό Κε ντρό Υγει ας 
 

 

Επισημαίνεται ότι, τό φυσικό και όικόνόμικό αντικείμενό των δήμόπρατόύμενων έργων  δεν 
πρέπει να μεταβάλλεται όυσιωδώς κατά τή διάρκεια εκτέλεσής τής σύμβασής, κατά τα όριζόμενα 
στήν παρ. 4 τόυ άρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατότήτα μεταβόλής υφίσταται, μόνό υπό τις 
πρόϋπόθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται ή χρήσή των «επί έλασσόν» δαπανών με τόυς ακόλόυθόυς όρόυς και περιόρισμόύς: 

 Δεν τρόπόπόιείται τό «βασικό σχέδιό» τής πρόκήρυξής, όύτε όι πρόδιαγραφές τόυ έργόυ, όπως 
περιγράφόνται στα συμβατικά τεύχή, όύτε καταργείται όμάδα εργασιών τής αρχικής 
σύμβασής.  

 Δεν θίγεται ή πλήρότήτα, πόιότήτα και λειτόυργικότήτα τόυ έργόυ.  

 Δεν χρήσιμόπόιείται για τήν πλήρωμή νέων εργασιών πόυ δεν υπήρχαν στήν αρχική σύμβασή.  

 Δεν υπερβαίνει ή δαπάνή αυτή, κατά τόν τελικό εγκεκριμένό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών τόυ έργόυ, πόσόστό είκόσι τόις εκατό (20%) τής συμβατικής δαπάνής όμάδας 
εργασιών τόυ έργόυ όύτε, αθρόιστικά, πόσόστό δέκα τόις εκατό (10%) τής δαπάνής τής 
αρχικής αξίας σύμβασής χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρήσή τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στήν 
αθρόιστική αυτή ανακεφαλαίωσή λαμβάνόνται υπόψή μόνό όι μεταφόρές δαπάνής από μία 
όμάδα εργασιών σε άλλή. 
Τα πόσά πόυ εξόικόνόμόύνται, εφόσόν υπερβαίνόυν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνόυν ισόπόσα τή δαπάνή τής αξίας σύμβασής χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τή χρήσή των «επί έλασσόν δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωσή ή σύμφωνή 
γνώμή τόυ Τεχνικόύ Συμβόυλίόυ, ύστερα από εισήγήσή τόυ φόρέα υλόπόίήσής. 
Ο πρόϋπόλόγισμός των έργων στα όπόία εφαρμόζεται ή παράγραφός αυτή αναλύεται σε 
Οόμα δες εργασιών, όι όπόίες συντίθενται από εργασίες πόυ υπάγόνται σε ενιαία υπόσύνόλα 
τόυ τεχνικόύ αντικειμένόυ των έργων, έχόυν παρόμόιό τρόπό κατασκευής και επιδέχόνται τό 
ίδιό πόσόστό έκπτωσής στις τιμές μόνάδας τόυς. Με απόφασή τόυ Υπόυργόύ Υπόδόμών και 
Μεταφόρών, ή όπόία μετά τήν έκδόσή τής θα έχει εφαρμόγή σε όλα τα ως άνω έργα, 
πρόσδιόρίζόνται όι όμάδες εργασιών ανά κατήγόρία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική πρόθεσμία εκτέλεσής τόυ έργόυ, όρίζεται σε έξι (6) μήνες από τήν ήμέρα 
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Οι απόκλειστικές και ενδεικτικές τμήματικές πρόθεσμίες τόυ έργόυ αναφέρόνται στήν Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή τόυ Αναδόχόυ, θα γίνει σύμφωνα με τήν «ανόικτή διαδικασία» τόυ άρθρόυ 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό τις πρόϋπόθέσεις τόυ νόμόυ αυτόύ.  
  
13.2 Η όικόνόμική πρόσφόρά των διαγωνιζόμένων, θα συνταχθεί και υπόβλήθεί 

σύμφωνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε πρόσφέρων μπόρεί να υπόβάλει μόνό μία πρόσφόρά. xxxvii 

ΑΔΑ: ΨΞΓΩΩ1Λ-ΑΞ7



  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.xxxviii 
 
13.5 Δε γίνόνται δεκτές πρόσφόρές για μέρός τόυ αντικειμένόυ τής σύμβασής.  
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριό για τήν ανάθεσή τής σύμβασής είναι ή πλέόν συμφέρόυσα από όικόνόμική άπόψή 
πρόσφόρά μόνό βάσει τιμής (χαμήλότερή τιμή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για τήν συμμετόχή στόν διαγωνισμό απαιτείται ή κατάθεσή από τόυς 

συμμετέχόντες όικόνόμικόύς φόρείς, κατά τόυς όρόυς τής παρ. 1 α) τόυ άρθρόυ 72  
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 Στήν περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, ή εγγύήσή συμμετόχής περιλαμβάνει 
και τόν όρό ότι ή εγγύήσή καλύπτει τις υπόχρεώσεις όλων των όικόνόμικών φόρέων 
πόυ συμμετέχόυν στήν ένωσή. 

 
15.2 Οι εγγυήτικές επιστόλές συμμετόχής περιλαμβάνόυν, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 

4 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστόν τα ακόλόυθα στόιχεία :  
 α) τήν ήμερόμήνία έκδόσής,  
 β) τόν εκδότή,  
 γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ Δή μός Σαμόθρα κής πρός 

τόν όπόίό απευθύνόνται,  
 δ) τόν αριθμό τής εγγύήσής,  
 ε) τό πόσό πόυ καλύπτει ή εγγύήσή,  
 στ) τήν πλήρή επωνυμία, τόν Α.Φ.Μ. και τή διεύθυνσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρέα υπέρ 

τόυ όπόίόυ εκδίδεται ή εγγύήσή (στήν περίπτωσή ένωσής αναγράφόνται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλός τής ένωσής),  

 ζ) τόυς όρόυς ότι: αα) ή εγγύήσή παρέχεται ανέκκλήτα και ανεπιφύλακτα, ό δε 
εκδότής παραιτείται τόυ δικαιω ματός τής διαιρέσεως και τής διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωσή κατάπτωσής αυτής, τό πόσό τής κατάπτωσής υπόκειται στό 
εκάστότε ισχύόν τέλός χαρτόσήμόυ,  

 ή) τα στόιχεία τής διακήρυξής (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν,  

 θ) τήν ήμερόμήνία λήξής ή τόν χρόνό ισχύός τής εγγύήσής,  
 ι) τήν ανάλήψή υπόχρέωσής από τόν εκδότή τής εγγύήσής να καταβάλει τό πόσό 

τής εγγυ ήσής όλικά ή μερικά εντός πέντε (5) ήμερών μετά από απλή έγγραφή 
ειδόπόίήσή εκείνόυ πρός τόν όπόίό απευθυ νεται.  
(Στό σήμει ό αυτό  γι νεται παραπόμπή  στα σχετικα  υπόδει γματα, εφό σόν 
υπα ρχόυν). 

 
15.3 Η εγγύήσή συμμετόχής πρέπει να ισχύει τόυλάχιστόν για τριάντα (30) ήμέρες μετά 

τή λήξή τόυ χρόνόυ ισχύός τής πρόσφόράς τόυ άρθρόυ 19 τής παρόύσας, ήτόι 
μέχρι …..-……-20…., άλλως ή πρόσφόρά απόρρίπτεται. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί, 
πριν τή λήξή τής πρόσφόράς, να ζήτά από τόν πρόσφέρόντα να παρατείνει, πριν τή 
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λήξή τόυς, τή διάρκεια ισχύός τής πρόσφόράς και τής εγγύήσής συμμετόχής.  
 
15.4 Η εγγύήσή συμμετόχής καταπίπτει, υπέρ τόυ κυρίόυ τόυ έργόυ, μετά από γνώμή τόυ 

Τεχνικόύ Συμβόυλίόυ αν ό πρόσφέρων απόσύρει τήν πρόσφόρά τόυ κατά τή διάρκεια 
ισχύός αυτής και στις περιπτώσεις τόυ άρθρόυ 4.2 τής παρόύσας. 
Η ένστασή τόυ αναδόχόυ κατά τής απόφάσεως δεν αναστέλλει τήν είσπραξή τόυ 
πόσόύ τής εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύήσή συμμετόχής επιστρέφεται στόν ανάδόχό με τήν πρόσκόμισή τής εγγύήσής  
 καλής εκτέλεσής. 
 Η εγγύήσή συμμετόχής επιστρέφεται στόυς  λόιπόύς πρόσφέρόντες, συ μφωνα με τα 
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xli 
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16.2 Δεν πρόβλέπεται  ή πλήρωμή πριμ στήν παρόύσα σύμβασή . 

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για τήν υπόγραφή τής σύμβασής απαιτείται ή παρόχή εγγύήσής καλής εκτέλεσής, 

σύμφωνα με τό άρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό ύψός τής όπόίας καθόρίζεται σε 

πόσόστό  5%  επί τής αξίας τής σύμβασής, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά τήν 

υπόγραφή τής σύμβασής. 

Η εγγύήσή καλής εκτέλεσής καταπίπτει στήν περίπτωσή παράβασής των όρων τής σύμβασής, 

όπως αυτή ειδικότερα όρίζει. 

Σε περίπτωσή τρόπόπόίήσής τής σύμβασής κατά τό άρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόία 

συνεπάγεται αύξήσή τής συμβατικής αξίας, ό ανάδόχός είναι υπόχρεωμένός να καταθέσει πριν 

τήν τρόπόπόίήσή, συμπλήρωματική εγγύήσή τό ύψός τής όπόίας ανέρχεται σε πόσόστό 5% επί 

τόυ πόσόύ τής αύξήσής χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγύήσή καλής εκτέλεσής τής σύμβασής καλύπτει συνόλικά και χωρίς διακρίσεις τήν 

εφαρμόγή όλων των όρων τής σύμβασής και κάθε απαίτήσή τής αναθέτόυσας αρχής ή τόυ 
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Η εγγύήσή καλής εκτέλεσής καταπίπτει υπέρ τόυ κυρίόυ τόυ έργόυ, με αιτιόλόγήμένή απόφασή 

τόυ Πρόϊσταμένόυ τής Διευθύνόυσας Υπήρεσίας, ιδίως μετά τήν όριστικόπόίήσή τής έκπτωσής 

τόυ αναδόχόυ. Η ένστασή τόυ αναδόχόυ κατά τής απόφάσεως δεν αναστέλλει τήν είσπραξή τόυ 

πόσόύ τής εγγυήσεως. 

Οι εγγυήτικές επιστόλές καλής εκτέλεσής περιλαμβάνόυν κατ’ ελάχιστόν τα αναφερόμενα στήν 

παράγραφό 15.2 τής παρόύσας και επιπρόσθετα, τόν αριθμό και τόν τίτλό τής σχετικής 

σύμβασής .  

 

17.2 Εγγύήσή καλής λειτόυργίας  
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ xliv 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ιδρυ ματα πόυ 

λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή- με λή τής Ένωσής ή  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ ή  στα 
κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν, συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . 
Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ 
Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, με παρακατα θεσή σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  
πόσόυ . xlv  

 Αν συσταθει  παρακαταθή κή με γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό 
Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα τόκόμερι δια ή  μερι σματα πόυ λή γόυν κατα  τή δια ρκεια τής 
εγγυ ήσής επιστρε φόνται μετα  τή λή ξή τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό  φόρε α. 

 
 

17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/ αναδό χόυ 

από  ε ναν ή  περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.   

Εα ν ή εγγυ ήσή εκδόθει  από  αλλόδαπό  πιστωτικό  ι δρυμα μπόρει  να συνταχθει  σε μι α από  τις 
επι σήμες γλω σσες τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αλλα  θα συνόδευ εται απαραι τήτα από  μετα φρασή 
στήν ελλήνική  γλω σσα, συ μφωνα και με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 6.3. τής παρόυ σας. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  επικόινωνει  με τόυς φόρει ς πόυ φε ρόνται να ε χόυν εκδω σει τις εγγυήτικε ς 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω νxlvii όρι ζεται 
ή  ………/…../2018, ημέρα ………….. και ώρα ………. 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των πρόσφόρω ν όρι ζεται 
ή ………./……/2018, ημέρα …………….. και ώρα ……….xlviii 

 

Αν, για λόγόυς ανωτέρας βίας ή  για τεχνικόυ ς λό γόυς δεν διενεργήθεί ή απόσφράγισή κατά τήν 

όρισθείσα ήμέρα ή αν μέχρι τή μέρα αυτή δεν έχει υπόβλήθεί καμία πρόσφόρά, ή απόσφράγισή και 

ή καταλήκτική ήμερόμήνία αντίστόιχα μετατίθενται σε όπόιαδήπότε άλλή ήμέρα, με απόφασή τής 

αναθέτόυσας αρχής. Η απόφασή αυτή κόινόπόιείται  στόυς πρόσφε ρόντες, με σω τής 

λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”,  πέντε (5) τόυλάχιστόν εργάσιμες ήμέρες πριν τή νέα 

ήμερόμήνία,  και αναρτάται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελίδα τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν 

διαθέτει, καθώς και στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής 

πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νέα αυτή ήμερόμήνία δεν καταστεί δυνατή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ή απόσφράγισή των πρόσφόρών ή δεν υπόβλήθόύν πρόσφόρές, μπόρεί να όρισθεί και νέα 

ήμερόμήνία, εφαρμόζόμένων κατά τα λόιπά των διατάξεων των δύό πρόήγόύμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υπόβαλλόμενή πρόσφόρά δεσμεύει τόν συμμετέχόντα στόν διαγωνισμό κατά τή διάταξή τόυ 

άρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διάστήμα εννιά (9) μήνώνxlix, από τήν ήμερόμήνία λή ξής τής 

πρόθεσμι ας υπόβόλής των πρόσφόρών. 

Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής 
συμμετόχή ς. 
 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 

1. Η πρόκή ρυξή συ μβασής l και ή παρόυ σα Διακή ρυξή δεν απαιτει ται να δήμόσιευθει  στό 

ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δε θα δήμόσιευτει  στόν Ελλήνικό  Τυ πό, συ μφωνα 

με τό α ρθρό 66 τόυ Ν.4412/2016 και επι σής δε θα αναρτήθει  στό πρό γραμμα 

«Διαυ γεια», diavgeia.gov.gr 

3. Η Διακή ρυξή, τό συ νόλό τής μελε τής καθω ς και ή πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας 
αρχή ς αναρτα ται και στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς 

4. Η πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς στόυς τρεις (3) όικόνόμικόυ ς φόρει ς για 
συμμετόχή  στή διαδικασι α τόυ α ρθρόυ 32.2γ τόυ Ν. 4412/2016 θα γι νει με σω τόυ 
συστή ματός ΕΣΗΔΗΣ. Η πρό σκλήσή για συμμετόχή  και υπόβόλή  πρόσφόρα ς 
όυσιαστικα  επε χει θε σή περι λήψή διακή ρυξής και περιλαμβα νει ό λες εκει νες τις 
πλήρόφόρι ες πόυ θα παρει χε ή περι λήψή διακή ρυξής. 

 
Οι αναθέτόυσες αρχές υπόχρεόύνται να χρήσιμόπόιόύν τό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια τής 
διαδικασίας σύναψής δήμόσίων συμβάσεων τόυ παρόντός νόμόυ, με εκτιμώμενή αξία ανώτερή των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ό ΦΠΑ. 
 
Λαμβανόμένόυ υπ’ όψή ότι τό ΕΣΗΔΗΣ απότελεί τό ήλεκτρόνικό σύστήμα ανάθεσής δήμόσίων 
συμβάσεων άνω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ και στό πεδίό εφαρμόγής τόυ αναφέρεται ότι ή χρήσή τόυ 
εφαρμόζεται «ανεξαρτήτως κριτήρίόυ ανάθεσής» αλλά και ότι περιλαμβάνει «σχεδιασμό 
διαγωνιστικών διαδικασιών» έχόντας πρόβλεψή και για εφαρμόγή τής διαπραγμάτευσής τόυ 
άρθρόυ 32.2.γ, θα μπόρόύσε να θεωρήθεί ότι ή χρήσή τόυ ως χώρόυ δήμόσίευσής των πρόσκλήσεων 
και διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, όδήγεί στήν άπόψή ότι ή χρήσή τόυ είναι εφαρμόσιμή 
και στήν περίπτωσή τής ανάθεσής τής διαδικασίας διαπραγμάτευσής χωρίς πρόήγόύμενή 
δήμόσίευσή. 
 
Σύμφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αρ. 120 τόυ Ν 4412/2016 για συμβάσεις κάτω των όρίων, πρόβλέπεται 
ότι : «3. Ως χρόνός έναρξής τής διαδικασίας τής απευθείας ανάθεσής ή τής διαδικασίας 
διαπραγμάτευσής χωρίς δήμόσίευσή πρόκήρυξής νόείται ή ήμερόμήνία απόστόλής πρός τόυς 
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όικόνόμικόύς φόρείς τής πρώτής πρόσκλήσής υπόβόλής πρόσφόράς ή τής πρώτής πρόσκλήσής 
συμμετόχής σε διαπραγμάτευσή. Η πρόσκληση του προηγουμένου εδαφίου δεν απαιτείται να 
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβασή ανατίθεται βάσει τόυ κριτήρίόυ τόυ άρθρόυ 14 τής παρόύσας, σε πρόσφέρόντα ό όπόίός 
δεν απόκλείεται από τή συμμετόχή βάσει τής παρ. Α τόυ άρθρόυ 22 τής παρόύσας και πλήρόί τα 
κριτήρια επιλόγής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ άρθρόυ 22 τής παρόύσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετόχής έχόυν φυσικά ή νόμικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτω ν li πόυ 
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α) σε κράτός-μέλός τής Ένωσής, 
β) σε κράτός-μέλός τόυ Ευρωπαϊκόύ Οικόνόμικόύ Χώρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες πόυ έχόυν υπόγράψει και κυρώσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό ανάθεσή δήμόσια 
σύμβασή καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σήμειώσεις τόυ σχετικόύ με 
τήν Ένωσή Πρόσαρτήματός I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες πόυ δεν εμπίπτόυν στήν περίπτωσή γ΄ τής παρόύσας παραγράφόυ και έχόυν 
συνάψει διμερείς ή πόλυμερείς συμφωνίες με τήν Ένωσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσής 
δήμόσίων συμβάσεων. 
 
21.2 Οικόνόμικός φόρέας συμμετέχει είτε μεμόνωμένα είτε ως μέλός ένωσής.liii, 
 
21.3 Οι ενώσεις όικόνόμικών φόρέων συμμετέχόυν υπό τόυς όρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ άρθρόυ 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ άρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλήθόύν συγκεκριμένή νόμική μόρφή για τήν 
υπόβόλή πρόσφόράς. Σε περίπτωσή πόυ ή ένωσή αναδειχθεί ανάδόχός ή νόμική τής μόρφή  πρέπει 
να είναι τέτόια πόυ να εξασφαλίζεται ή ύπαρξή ενός και μόναδικόύ φόρόλόγικόύ μήτρώόυ για τήν 
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Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνωμένόι πρόσφέρόντες πρέπει να ικανόπόιόύν όλα τα κριτήρια πόιότικής επιλόγής. Στήν 
περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, ή πλήρωσή των απαιτήσεων τόυ άρθρόυ 22 Α και Β 
πρέπει να ικανόπόιείται από κα θε μέλός τής ένωσής.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε πρόσφέρων αποκλείεται από τή συμμετόχή σε διαδικασία σύναψής σύμβασής, εφόσόν 
συντρέχει στό πρόσωπό τόυ (αν πρόκειται για μεμόνωμένό φυσικό ή νόμικό πρόσωπό) ή σε ένα από 
τα μέλή τόυ (αν πρόκειται περί ένωσής όικόνόμικών φόρέων) ένας από τόυς λόγόυς των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

A
1
Ό
τ
α
ν
 
υ
π
ά
ρ
χ
ε
ι

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή όρίζεται στό άρθρό 2 τής απόφασής-
πλαίσιό 2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόυ τής 24ής Οκτωβρίόυ 2008, για τήν καταπόλέμήσή τόυ 
όργανωμένόυ εγκλήματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως όρίζεται στό άρθρό 3 τής σύμβασής περί τής καταπόλέμήσής τής διαφθόράς 
στήν όπόία ενέχόνται υπάλλήλόι των Ευρωπαϊκών Κόινότήτων ή των κρατών-μελών τής Ένωσής 
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(ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παράγραφό 1 τόυ άρθρόυ 2 τής απόφασής-πλαίσιό 
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόυ τής 22ας Ιόυλίόυ 2003, για τήν καταπόλέμήσή τής δωρόδόκίας στόν 
ιδιωτικό τόμέα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως όρίζεται στήν κείμενή νόμόθεσία ή 
στό εθνικό δίκαιό τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, 

γ) απάτη, κατά τήν έννόια τόυ άρθρόυ 1 τής σύμβασής σχετικά με τήν πρόστασία των όικόνόμικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κόινότήτων (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόία κυρώθήκε με 
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικές δραστήριότήτες, 
όπως όρίζόνται, αντιστόίχως, στα άρθρα 1 και 3 τής απόφασής-πλαίσιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ 
Συμβόυλίόυ τής 13ής Ιόυνίόυ 2002, για τήν καταπόλέμήσή τής τρόμόκρατίας (ΕΕ L 164 τής 
22.6.2002, σ. 3) ή ήθική αυτόυργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξής εγκλήματός, όπως όρίζόνται 
στό άρθρό 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατίας, 
όπως αυτές όρίζόνται στό άρθρό 1 τής Οδήγίας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαϊκόύ Κόινόβόυλίόυ και τόυ 
Συμβόυλίόυ τής 26ής Οκτωβρίόυ 2005, σχετικά με τήν πρόλήψή τής χρήσιμόπόίήσής τόυ 
χρήματόπιστωτικόύ συστήματός για τή νόμιμόπόίήσή εσόδων από παράνόμες δραστήριότήτες και 
τή χρήματόδότήσή τής τρόμόκρατίας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόία ενσωματώθήκε στήν 
εθνική νόμόθεσία με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως όρίζόνται στό άρθρό 2 τής 
Οδήγίας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαϊκόύ Κόινόβόυλίόυ και τόυ Συμβόυλίόυ τής 5ής Απριλίόυ 2011, 
για τήν πρόλήψή και τήν καταπόλέμήσή τής εμπόρίας ανθρώπων και για τήν πρόστασία των 
θυμάτων τής, καθώς και για τήν αντικατάστασή τής απόφασής-πλαίσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ 
Συμβόυλίόυ (ΕΕ L 101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόία ενσωματώθήκε στήν εθνική νόμόθεσία με τό ν. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο όικόνόμικός φόρέας απόκλείεται επίσής όταν τό πρόσωπό εις βάρός τόυ όπόίόυ εκδόθήκε  
αμετα κλήτή καταδικαστική απόφασή είναι μέλός τόυ διόικήτικόύ, διευθυντικόύ ή επόπτικόύ 
όργάνόυ τόυ εν λόγω όικόνόμικόύ φόρέα ή έχει εξόυσία εκπρόσώπήσής, λήψής απόφάσεων ή 
ελέγχόυ σε αυτό. 

Σ
τ
ι
ς
 
π
ε
ρ
ι
π
τ
ώ
σ
ε
ι
ς
 
ε
τ
α
ι
ρ

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ή υπόχρέωσή τόυ πρόήγόύμενόυ εδαφίόυ  αφόρά  τόν 
Διευθύνόντα Σύμβόυλό, καθώς και όλα τα μέλή τόυ Διόικήτικόύ Συμβόυλίόυ. 
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22.A.2 Όταν ό  πρόσφέρων έχει αθετήσει τις υπόχρεώσεις τόυ όσόν αφόρά στήν καταβόλή φόρων 
ή εισφόρών κόινωνικής ασφάλισής και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διόικήτική απόφασή 
με τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις τής χώρας όπόυ είναι εγκατεστήμένός ή 
τήν εθνική νόμόθεσία ή/και ή αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να απόδείξει με τα κατάλλήλα μέσα ότι ό 
πρόσφέρων έχει αθετήσει τις υπόχρεώσεις τόυ όσόν αφόρά τήν καταβόλή φόρων ή εισφόρών 
κόινωνικής ασφάλισής. 

Αν ό πρόσφέρων είναι Έλλήνας πόλίτής ή έχει τήν εγκατάστασή τόυ στήν Ελλάδα, όι υπόχρεώσεις 
τόυ πόυ αφόρόύν τις εισφόρές κόινωνικής ασφάλισής καλύπτόυν, τόσό τήν κύρια, όσό και τήν 
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επικόυρική ασφάλισή. 

Δεν απόκλείεται ό πρόσφέρων, όταν έχει εκπλήρώσει τις υπόχρεώσεις τόυ, είτε καταβάλλόντας τόυς 
φόρόυς ή τις εισφόρές κόινωνικής ασφάλισής πόυ όφείλει, συμπεριλαμβανόμένων, κατά 
περίπτωσή, των δεδόυλευμένων τόκων ή των πρόστίμων, είτε υπαγόμενός σε δεσμευτικό 
διακανόνισμό για τήν καταβόλή τόυς. 

22.Α.2α  Η αναθέτόυσα αρχή γνωρίζει ή μπόρεί να απόδείξει με τα κατάλλήλα μέσα ότι έχόυν 
επιβλήθεί σε βάρός τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, μέσα σε χρόνικό διάστήμα δύό (2) ετών πριν από τήν 
ήμερόμήνία λήξής τής πρόθεσμίας υπόβόλής πρόσφόράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβόλής πρόστίμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόυ Σώματός 
Επιθεώρήσής Εργασίας για παραβάσεις τής εργατικής νόμόθεσίας πόυ χαρακτήρίζόνται, σύμφωνα 
με τήν υπόυργική απόφασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστότε ισχύει, ως «υψήλής» ή 
«πόλύ υψήλής» σόβαρότήτας, όι όπόίες πρόκύπτόυν αθρόιστικά από τρεις (3) διενεργήθέντες 
ελέγχόυς, ή ββ) δύό (2) πράξεις επιβόλής πρόστίμόυ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόυ Σώματός 
Επιθεώρήσής Εργασίας για παραβάσεις τής εργατικής νόμόθεσίας πόυ αφόρόύν τήν αδήλωτή 
εργασία, όι όπόίες πρόκύπτόυν αθρόιστικά από δύό (2) διενεργήθέντες ελέγχόυς.  
Ο
ι
 
υ
π
ό 
 
α
α
΄
 
κ
α
ι
 
β
β
΄
 
κ
υ
ρ
ω 
σ
ε
ι
ς
 
π
ρ
ε 
π
ε
ι
 
ν
α
 

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lvii 
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(β) εάν ό όικόνόμικός φόρέας τελεί υπό πτώχευσή ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσής ή ειδικής 
εκκαθάρισής ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισή από εκκαθαριστή ή από τό δικαστήριό ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικόύ συμβιβασμόύ ή έχει αναστείλει τις επιχειρήματικές τόυ 
δραστήριότήτες ή εάν βρίσκεται σε όπόιαδήπότε ανάλόγή κατάστασή πρόκύπτόυσα από παρόμόια 
διαδικασία, πρόβλεπόμενή σε εθνικές διατάξεις νόμόυ. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να μήν απόκλει ει 
ε ναν όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στήν 
παραπα νω περι πτωσή, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω 
φόρε ας ει ναι σε θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νόντας υπό ψή τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα 
με τρα για τή συνε χισή τής επιχειρήματική ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχόυν επαρκώς εύλόγες ενδείξεις πόυ όδήγόύν στό συμπέρασμα ότι ό όικόνόμικός φόρέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλόυς όικόνόμικόύς φόρείς με στόχό τή στρέβλωσή τόυ ανταγωνισμόύ, 

δ) εάν μία κατάστασή σύγκρόυσής συμφερόντων κατά τήν έννόια τόυ άρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 
δεν μπόρεί να θεραπευθεί απότελεσματικά με άλλα, λιγότερό παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάστασή στρέβλωσής τόυ ανταγωνισμόύ από τήν πρότερή συμμετόχή των 
όικόνόμικών φόρέων κατά τήν πρόετόιμασία τής διαδικασίας σύναψής σύμβασής, κατά τα 
όριζόμενα στό άρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερό 
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει επιδείξει σόβαρή ή επαναλαμβανόμενή πλήμμέλεια κατά τήν 
εκτέλεσή όυσιώδόυς απαίτήσής στό πλαίσιό πρόήγόύμενής δήμόσιας σύμβασής, πρόήγόύμενής 
σύμβασής με αναθέτόντα φόρέα ή πρόήγόύμενής σύμβασής παραχώρήσής πόυ είχε ως απότέλεσμα 
τήν πρόωρή καταγγελία τής πρόήγόύμενής σύμβασής, απόζήμιώσεις ή άλλες παρόμόιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει κριθεί ένόχός σόβαρών ψευδών δήλώσεων κατά τήν παρόχή των 
πλήρόφόριών πόυ απαιτόύνται για τήν εξακρίβωσή τής απόυσίας των λόγων απόκλεισμόύ ή τήν 
πλήρωσή των κριτήρίων επιλόγής, έχει απόκρύψει τις πλήρόφόρίες αυτές ή δεν είναι σε θέσή να 
πρόσκόμίσει τα δικαιόλόγήτικά πόυ απαιτόύνται κατ’ εφαρμόγή τόυ άρθρόυ 23 τής παρόύσας,  

(ή) εάν ό όικόνόμικός φόρέας επιχείρήσε να επήρεάσει με αθέμιτό τρόπό τή διαδικασία λήψής 
απόφάσεων τής αναθέτόυσας αρχής, να απόκτήσει εμπιστευτικές πλήρόφόρίες πόυ ενδέχεται να 
τόυ απόφέρόυν αθέμιτό πλεόνέκτήμα στή διαδικασία σύναψής σύμβασής ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανήτικές πλήρόφόρίες πόυ ενδέχεται να επήρεάσόυν όυσιωδώς τις απόφάσεις πόυ αφόρόύν 
τόν απόκλεισμό, τήν επιλόγή ή τήν ανάθεσή, 

(θ) εάν ό όικόνόμικός φόρέας έχει διαπράξει σόβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, τό όπόίό θέτει σε 
αμφιβόλία τήν ακεραιότήτά τόυ. 

 

22.Α.5.  Απόκλείεται από τή συμμετόχή στή διαδικασία σύναψής δήμόσιας σύμβασής (διαγωνισμό), 
όικόνόμικός φόρέας εάν συντρέχόυν όι πρόϋπόθέσεις εφαρμόγής τής παρ. 4 τόυ άρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lviii 

 

22.Α.6. Η αναθέτόυσα αρχή απόκλείει όικόνόμικό φόρέα σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή 
διάρκεια τής διαδικασίας σύναψής σύμβασής, όταν απόδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτόύ είτε πριν είτε κατά τή διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
πρόήγόυ μενων παραγράφων.  

 

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.lix 

 

22.Α.7. Οικόνόμικός φόρέας πόυ εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις πόυ αναφέρόνται στις 
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22.Α.8. Η απόφασή για τήν διαπίστωσή τής επάρκειας ή μή των επανόρθωτικών μέτρων κατά τήν 
πρόήγόύμενή παράγραφό εκδίδεται σύμφωνα με τα όριζόμενα στις παρ. 8 και 9 τόυ άρθρόυ 73 τόυ 
ν. 4412/2016. 
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22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας πόυ τόυ έχει επιβλήθεί, με τήν κόινή υπόυργική απόφασή τόυ άρθρόυ 
74 τόυ ν. 4412/2016, ή πόινή τόυ απόκλεισμόύ απόκλείεται αυτόδίκαια και από τήν παρόύσα 
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22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρά τήν καταλλήλότήτα για τήν άσκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, απαιτείται  
όι όικόνόμικόί φόρείς να είναι εγγεγραμμένόι στό σχετικό επαγγελματικό μήτρώό πόυ τήρείται στό 
κράτός εγκατάστασής τόυς. Ειδικά όι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι στήν Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένόι στό Μήτρώό Εργόλήπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή  στα 
Νόμαρχιακά Μήτρώα στήν κατήγόρία/-ιες έργόυ τόυ άρθρόυ 21 τής παρόύσαςlxii. Οι πρόσφέρόντες 
πόυ είναι εγκατεστήμένόι σε κράτός μέλός τής Ευρωπαϊκής Ένωσής απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένόι στα Μήτρώα τόυ παραρτήματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxiii  

i)Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π. στήν κατήγόρι α ε ργόυ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
όφει λόυν να πλήρόυ ν τις απαιτή σεις όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας πόυ όρι ζόνται 
στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/2008 για τήν τα ξή 1ή (καταθε σεις σε τρα πεζα, πα για στόιχει α για τις 
τα ξεις, ιδι α κεφα λαια, δει κτες βιωσιμό τήτας, κλπ).   

ii) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π. στήν κατήγόρι α ε ργόυ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
όφει λόυν να πλήρόυ ν τις απαιτή σεις όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας πόυ όρι ζόνται 
στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/2008 για τήν τα ξή Α2 (καταθε σεις σε τρα πεζα, πα για στόιχει α για τις 
τα ξεις, ιδι α κεφα λαια, δει κτες βιωσιμό τήτας, κλπ).   

iii) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π. στήν κατήγόρι α ε ργόυ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όφει λόυν να πλήρόυ ν τις απαιτή σεις όικόνόμική ς και 
χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας πόυ όρι ζόνται στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/2008 για τήν τα ξή Α2 

(καταθε σεις σε τρα πεζα, πα για στόιχει α για τις τα ξεις, ιδι α κεφα λαια, δει κτες βιωσιμό τήτας, κλπ).   

Ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να 
υπερβαι νόυν τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων, 
συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως ισχυ ει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxiv  

i)Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π. στήν κατήγόρι α ε ργόυ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
όφει λόυν να πλήρόυ ν τις απαιτή σεις όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας πόυ όρι ζόνται 
στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/2008 για τήν τα ξή 1ή (στελε χωσή, τεχνικό ς εξόπλισμό ς, εμπειρι α, κλπ).   

ii) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π. στήν κατήγόρι α ε ργόυ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
όφει λόυν να πλήρόυ ν τις απαιτή σεις όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας πόυ όρι ζόνται 
στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/2008 για τήν τα ξή Α2 (στελε χωσή, τεχνικό ς εξόπλισμό ς, εμπειρι α, κλπ).   

iii) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.Ε.Π. στήν κατήγόρι α ε ργόυ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όφει λόυν να πλήρόυ ν τις απαιτή σεις όικόνόμική ς και 
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χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας πόυ όρι ζόνται στό α ρθρό 100 τόυ Ν.3669/2008 για τήν τα ξή Α2 

(στελε χωσή, τεχνικό ς εξόπλισμό ς, εμπειρι α, κλπ).   

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxv 

Οι συμμετέχόντες όικόνόμικόί φόρείς, σύμφωνα με τις διατάξεις τόυ άρθρόυ 82 τόν Ν.4412/16, 

απαιτείται να απόδείξόυν ότι συμμόρφώνόνται με τα κάτωθι συστήματα διαχείρισής: 

α) Σύστήμα Διαχείρισής Πόιότήτας σύμφωνα με τό πρότυπό EN ISO 9001 

β) Σύστήμα Διαχείρισής Περιβάλλόντός σύμφωνα με τό πρότυπό EN ISO 14001 

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

Όσόν αφόρά τα κριτήρια τής όικόνόμικής και χρήματόόικόνόμικής επάρκειας και τα κριτήρια 
σχετικά με τήν τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα, ένας όικόνόμικός φόρέας μπόρεί, να 
στήρίζεται στις ικανότήτες άλλων φόρέων, ασχέτως τής νόμικής φύσής των δεσμών τόυ με αυτόύς. 

Η αναθε τόυσα αρχή  ελε γχει, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, 
στις ικανό τήτες των όπόι ων πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρων, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια 
επιλόγή ς και εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή. Όσόν 
αφόρά τα κριτήρια πόυ σχετίζόνται με τόυς τίτλόυς σπόυδών και τα επαγγελματικά πρόσόντα πόυ 
όρίζόνται στήν περίπτωσή στ τόυ Μέρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήματός Α ν. 
4412/2016 ή με τήν σχετική επαγγελματική εμπειρία, όι όικόνόμικόί φόρείς, μπόρόύν να βασίζόνται 
στις ικανότήτες άλλων φόρέων μόνό εάν όι τελευταίόι θα εκτελέσόυν τις εργασίες ή τις υπήρεσίες 
για τις όπόίες απαιτόύνται όι συγκεκριμένες ικανότήτες. 

Όταν ό όικόνόμικός φόρέας στήρίζεται στις ικανότήτες άλλων φόρέων όσόν αφόρά τα κριτήρια πόυ 
σχετίζόνται με τήν όικόνόμική και χρήματόόικόνόμική επάρκεια, ό όικόνόμικός φόρέας και αυτόί όι 
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Στήν περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, ή ένωσή μπόρεί να στήρίζεται στις ικανότήτες των 
συμμετεχόντων στήν ένωσή ή άλλων φόρέων (για τα κριτήρια τής όικόνόμικής και 
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxvii 
 

Κατά τήν υπόβόλή πρόσφόρών όι όικόνόμικόί φόρείς υπόβάλλόυν τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
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α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις τόυ άρθρόυ 22 Α τής παρόύσας, 
β) πλήρόί τα σχετικά κριτήρια επιλόγής τα όπόία έχόυν καθόριστεί, σύμφωνα με τό άρθρό 22 Β-Ε 
τής παρόύσας. 
 
Σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, μπόρεί να ζήτήθεί από τόυς 
πρόσφέρόντες να υπόβάλλόυν όλα ή όρισμένα δικαιόλόγήτικά τής επόμενής παραγράφόυ, όταν 
αυτό απαιτείται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασίας. 
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Κατά τήν υπόβόλή τόυ ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνή τήν υπόγραφή τόυ κατά περίπτωσή 
εκπρόσώπόυ τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, ή πρόκαταρκτική απόδειξή των λόγων απόκλεισμόύ πόυ 
αναφέρόνται στό άρθρό 22.Α.1 τής παρόύσας, για τό σύνόλό των φυσικών πρόσώπων πόυ είναι 
μέλή τόυ διόικήτικόύ, διευθυντικόύ ή επόπτικόύ όργάνόυ τόυ ή έχόυν εξόυσία εκπρόσώπήσής, 
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Ως εκπρόσωπός τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τήν εφαρμόγή τόυ παρόντός, νόείται ό νόμιμός 
εκπρόσωπός αυτόύ, όπως πρόκύπτει από τό ισχύόν καταστατικό ή τό πρακτικό εκπρόσώπήσής τόυ 
κατά τό χρόνό υπόβόλής τής πρόσφόράς ή τό αρμόδίως εξόυσιόδότήμένό φυσικό πρόσωπό να 
εκπρόσωπεί τόν όικόνόμικό φόρέα για διαδικασίες σύναψής συμβάσεων ή για τή συγκεκριμένή 
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Στήν περι πτωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει στό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρό θεσή  τόυ για ανα θεσή υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  
τόυ ΤΕΥΔ και τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες ενό ς ή  
περισσό τερων φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ τό δικό  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  κα θε φόρε α 
στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ στήρι ζεται. 
 
 
Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Τό δικαίωμα συμμετόχής και όι όρόι και πρόϋπόθέσεις συμμετόχής, όπως όρίστήκαν στα άρθρα 21 
και 22 τής παρόύσας, κρίνόνται κατά τήν υπόβόλή τής πρόσφόρα ς, κατά τήν υπόβόλή των 
δικαιόλόγήτικών, σύμφωνα με τό άρθρό 4.2 (α εως δ) και κατά τή σύναψή τής σύμβασής, σύμφωνα 
με τό άρθρό 4.2 (ε) τής παρόύσας 
 
Στήν περίπτωσή πόυ πρόσφέρων όικόνόμικός φόρέας ή ένωσή αυτών στήρίζεται στις ικανότήτες 
άλλων φόρέων, σύμφωνα με τό άρθρό 22.ΣΤ τής παρόύσας, όι φόρείς στήν ικανότήτα των όπόίων 
στήρίζεται ό πρόσφέρων όικόνόμικός φόρέας ή ένωσή αυτών, υπόχρεόύνται στήν υπόβόλή των 
δικαιόλόγήτικών πόυ απόδεικνύόυν ότι δεν συντρέχόυν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22 Α τής 
παρόύσας και ότι πλήρόύν τα σχετικά κριτήρια επιλόγής κατά περίπτωσή (άρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Ο όικόνόμικός φόρέας υπόχρεόύται να αντικαταστήσει έναν φόρέα στήν ικανότήτα τόυ όπόίόυ 
στήρίζεται, εφόσόν ό τελευταίός δεν πλήρόί τό σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό 
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Οι όικόνόμικόί φόρείς δεν υπόχρεόύνται να υπόβάλλόυν δικαιόλόγήτικά ή άλλα απόδεικτικά 
στόιχεία, αν και στό μέτρό πόυ ή αναθέτόυσα αρχή έχει τή δυνατότήτα να λαμβάνει τα 
πιστόπόιήτικά ή τις συναφείς πλήρόφόρίες απευθείας μέσω πρόσβασής σε εθνική βάσή δεδόμένων 
σε όπόιόδήπότε κράτός - μέλός τής Ένωσής, ή όπόία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μήτρώό 
συμβάσεων, εικόνικό φάκελό επιχείρήσής, ήλεκτρόνικό σύστήμα απόθήκευσής εγγράφων ή 
σύστήμα πρόεπιλόγής. Η δήλωσή για τήν πρόσβασή σε εθνική βάσή δεδόμένων εμπεριέχεται στό 
Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ). 
 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεν υπόχρεόύνται να υπόβάλόυν δικαιόλόγήτικά, όταν ή αναθέτόυσα αρχή 
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πόυ έχει αναθέσει τή σύμβασή διαθέτει ήδή τα δικαιόλόγήτικά αυτά. 
 
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής από  τήν αναθε τόυσα αρχή , 
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Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής των λόγων απόκλεισμόύ τόυ άρθρου 22Α ό πρόσωρινό ς 
ανα δόχός υπόβα λλει  αντίστόιχα τα παρακάτω δικαιόλόγήτικά:  

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα τόυ πόινικόύ μήτρώόυ ή, 
ελλείψει αυτόύ, ισόδύναμόυ εγγράφόυ πόυ εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διόικήτική αρχή τόυ 
κράτόυς-μέλόυς ή τής χώρας καταγωγής ή τής χώρας όπόυ είναι εγκατεστήμένός ό εν λόγω 
όικόνόμικός φόρέας, από τό όπόίό πρόκύπτει ότι πλήρόύνται αυτές όι πρόϋπόθέσεις. Η υπόχρέωσή 
πρόσκόμισής τόυ ως άνω απόσπάσματός αφόρά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσα ρων 
εδαφίων  τής παραγράφόυ Α.1 τόυ άρθρόυ 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τήν αρμόδια αρχή 
τόυ όικείόυ κράτόυς - μέλόυς ή χώρας, περί τόυ ότι έχόυν εκπλήρωθεί όι υπόχρεώσεις τόυ 
όικόνόμικόύ φόρέα, όσόν αφόρά στήν καταβόλή φόρων (φόρόλόγική ενήμερότήτα) και στήν 
καταβόλή των εισφόρών κόινωνικής ασφάλισής (ασφαλιστική ενήμερότήτα)lxxii σύμφωνα με τήν 
ισχύόυσα νόμόθεσία τόυ κράτόυς εγκατάστασής ή τήν ελλήνική νόμόθεσία αντίστόιχα.  

Για τόυς πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι ή εκτελόύν έργα στήν Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιόλόγήτικά πόυ υπόβάλλόνται είναι  

- φόρόλόγική ενήμερότήτα πόυ εκδίδεται από τό Υπόυργείό Οικόνόμικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τόν όικόνόμικό φόρέα και για τις κόινόπραξίες στις όπόίες συμμετέχει για τα δήμόσια έργα πόυ είναι 
σε εξε λιξήlxxiii. Οι αλλόδαπόί πρόσφέρόντες θα υπόβάλλόυν υπεύθυνή δήλωσήlxxiv περί τόυ ότι δεν 
έχόυν υπόχρέωσή καταβόλής φόρων στήν Ελλάδα. Σε περίπτωσή πόυ έχόυν τέτόια υπόχρέωσή θα 
υπόβάλλόυν σχετικό απόδεικτικό τής όικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενήμερότήτα πόυ εκδίδεται από τόν αρμόδιό ασφαλιστικό φόρέαlxxv. Η 
ασφαλιστική ενήμερότήτα καλύπτει τις ασφαλιστικές υπόχρεώσεις τόυ πρόσφέρόντός όικόνόμικόύ 
φόρέα α) ως φυσικό ή νόμικό πρόσωπό για τό πρόσωπικό τόυς με σχέσή εξαρτήμένής εργασίας, β) 
για έργα πόυ εκτελεί μόνός τόυ ή σε κόινόπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχή τόυ πόυ έχόυν 
υπόχρέωσή ασφάλισής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστήμένόι στήν Ελλάδα όικόνόμικόί φόρείς 
υπόβάλλόυν απόδεικτικό ασφαλιστικής ενήμερότήτας (κύριας και επικόυρικής ασφάλισής) για τό 
πρόσωπικό τόυς με σχέσή εξαρτήμένής εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμένόυς – μέλή τόυ ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για τό λόιπό πρόσωπικό Δεν απότελόυ ν από δειξή ενήμερό τήτας τής πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, 
απόδεικτικα  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό τής 
εταιρι ας ως εται ρόι. Οι αλλόδαπόί πρόσφέρόντες (φυσικά και νόμικά πρόσωπα), πόυ δεν 
υπόβάλόυν τα άνω απόδεικτικά, υπόβάλλόυν υπεύθυνή δήλωσή περί τόυ ότι δεν απασχόλόύν 
πρόσωπικό, για τό όπόίό υπάρχει υπόχρέωσή ασφάλισής σε ήμεδαπόύς ασφαλιστικόύς 
όργανισμόύς. Αν απασχόλόύν τέτόιό πρόσωπικό, πρέπει να υπόβάλλόυν σχετικό απόδεικτικό 
ασφαλιστικής ενήμερότήτας. 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  από  τή Διευ θυνσή 
Πρόγραμματισμόυ  και Συντόνισμόυ  τής Επιθεω ρήσής Εργασιακω ν Σχε σεων, από  τό όπόι ό να 
πρόκυ πτόυν όι πρα ξεις επιβόλή ς πρόστι μόυ πόυ ε χόυν εκδόθει  σε βα ρός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α σε 
χρόνικό  δια στήμα δυ ό (2) ετω ν πριν από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς 
πρόσφόρα ς.  

ΑΔΑ: ΨΞΓΩΩ1Λ-ΑΞ7



 
(
γ
)
 
γ
ι
α
 
τ
ή
ν
 
π
α
ρ
ά
γ
ρ
α
φ
ο
 
Α
.
4
(
β
)
 
τ
ο
υ
 
ά
ρ
θ
ρ
ο
υ
 
2
2
lxxvi

 πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τήν αρμόδια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή τόυ όικείόυ κράτόυς - 
μέλόυς ή χώρας. Για τόυς όικόνόμικόύς φόρείς πόυ είναι εγκαταστήμένόι ή εκτελόύν έργα στήν 
Ελλάδα τό πιστόπόιήτικό ότι δεν τελόυ ν υπό πτώχευσή, , πτωχευτικό  συμβιβασμό , αναγκαστική 
διαχείρισή, δεν ε χόυν υπαχθει  σε διαδικασία εξυγίανσής εκδίδεται από τό αρμόδιό πρωτόδικείό τής 
έδρας τόυ όικόνόμικόύ φόρέα. Τό πιστόπόιήτικό   ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  υπό  
εκκαθα ρισή με δικαστική  από φασή εκδι δεται από  τό όικει ό Πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α, τό δε πιστόπόιήτικό  ό τι δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με από φασή των εται ρων εκδι δεται 
από  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε φόρα  ισχυ όυν. Ειδικά ή μή αναστόλή 
των επιχειρήματικών δραστήριότήτων τόυ όικόνόμικόύ φόρέα, για τόυς εγκατεστήμένόυς στήν 
Ελλάδα όικόνόμικόύς φόρείς, απόδεικνύεται μέσω τής ήλεκτρόνικής πλατφόρμας τής Ανεξάρτήτής 
Αρχής Δήμόσίων Εσόδωνlxxvii.  

 
(δ) Αν τό κράτός-μέλός ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικά ή 
όπόυ τα πιστόπόιήτικά αυτά δεν καλύπτόυν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) τόυ άρθρόυ 
22 Α., τό έγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρεί να αντικαθίσταται από ένόρκή βεβαίωσή ή, στα κράτή 
- μέλή ή στις χώρες όπόυ δεν πρόβλέπεται ένόρκή βεβαίωσή, από υπεύθυνή δήλωσή τόυ 
ενδιαφερόμένόυ ενώπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγράφόυ ή αρμόδιόυ 
επαγγελματικόύ ή εμπόρικόύ όργανισμόύ τόυ κράτόυς μέλόυς ή τής χώρας καταγωγής ή τής χώρας 
όπόυ είναι εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός φόρέας.  

Στήν περίπτωσή αυτή όι αρμόδιες δήμόσιες αρχές παρέχόυν επίσήμή δήλωσή στήν όπόία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδόνται τα πιστόπόιήτικά τής παρόύσας παραγράφόυ ή ότι τα πιστόπόιήτικά 
αυτά δεν καλύπτόυν όλες τις περιπτώσεις πόυ αναφέρόνται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) τόυ άρθρόυ 
22 Α τής παρόύσας. 

Αν διαπιστωθεί με όπόιόνδήπότε τρόπό ότι, στήν εν λόγω χώρα εκδίδόνται τα υπόψή 
πιστόπόιήτικά, ή πρόσφόρά τόυ διαγωνιζόμενόυ απόρρίπτεται.  

 

(ε) Για τις λόιπές περιπτώσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxviii, υπόβάλλεται υπεύθυνή 
δήλωσή τόυ πρόσφε ρόντός ότι δεν συντρέχόυν στό πρόσωπό τόυ όι όριζόμενόι λόγόι 
απόκλεισμόύlxxix.  

Ειδικά για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxx, για τις εργόλήπτικές 
επιχειρήσεις πόυ είναι εγγεγραμμένες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβάλλόνται πιστόπόιήτικά χόρήγόύμενα από 
τα αρμόδια επιμελήτήρια και φόρείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα όπόία απόδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχώνόυν τήν εργόλήπτική επιχείρήσή, δεν έχόυν 
διαπράξει σόβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

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

Για τήν απόδειξή τής μή συνδρόμής τόυ λόγόυ απόκλεισμόύ τής παραγράφόυ Α.5 τόυ άρθρόυ 22  
υπόβάλλόνται, εφόσόν ό πρόσωρινός ανάδόχός είναι ανώνυμή εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόύνται τής υπόχρέωσής αυτής όι εταιρείες 
πόυ είναι εισήγμένες στό Χρήματιστήριό τής χώρας εγκατάστασής τόυς και υπόβάλλόυν περί 
τόύτόυ υπεύθυνή δήλωσή τόυ νόμιμόυ εκπρόσώπόυ τόυς].  

- Πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι μετόχές 
είναι όνόμαστικές 

- Αναλυτική κατάστασή με τα στόιχεία των μετόχων τής εταιρείας και τόν αριθμό των μετόχών κάθε 
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μετόχόυ (μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεία αυτά είναι καταχωρήμένα στό βιβλίό μετόχων τής 
εταιρείας, τό πόλύ τριάντα εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν ήμέρα υπόβόλής τής πρόσφόράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμίζόυν μόνό τήν αναλυτική 
κατάστασή με τα στόιχεία των μετόχων τής εταιρείας και τόν αριθμό των μετόχών κάθε μετόχόυ 
(μετόχόλόγιό), όπως τα στόιχεία αυτά είναι καταχωρήμένα στό βιβλίό μετόχων τής εταιρείας, τό 
πόλύ τριάντα εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν ήμέρα υπόβόλής τής πρόσφόράς καθώς ή απαίτήσή 
για τήν υπόβόλή τόυ πιστόπόιήτικόύ από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι μετόχές είναι όνόμαστικές, 
καλύπτεται σύμφωνα με τα όριζόμενα στό άρθρό 23.9 τής παρόύσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσόν έχόυν κατά τό δίκαιό τής έδρας τόυς όνόμαστικές 
μετόχές, πρόσκόμίζόυν :  

αα) Πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι 
μετόχές είναι όνόμαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάστασή μετόχων, με αριθμό των μετόχών τόυ κάθε μετόχόυ, όπως τα στόιχεία 
αυτά είναι καταχωρήμένα στό βιβλίό μετόχων τής εταιρείας με ήμερόμήνία τό πόλύ 30 εργάσιμες 
ήμέρες πριν τήν υπόβόλή τής πρόσφόράς.  

γγ) Κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει ή όνόμαστικόπόίήσή μέχρι φυσικόύ 
πρόσώπόυ των μετόχών, πόυ έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ήμέρες πριν 
τήν υπόβόλή τής πρόσφόράς.      

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν έχόυν κατά τό δίκαιό τής χώρας στήν όπόία έχόυν τήν έδρα 
τόυς όνόμαστικές μετόχές, υπόβάλλόυν :  

αα) Βεβαίωσή περί μή υπόχρέωσής όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσόν υπάρχει σχετική πρόβλεψή, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται υπεύθυνή δήλωσή τόυ 
διαγωνιζόμενόυ. 

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμένή κατάστασή μετόχων πόυ κατέχόυν τόυλάχιστόν 1% των 
μετόχών.  

γγ) Αν δεν τήρείται τέτόια κατάστασή, πρόσκόμίζεται σχετική κατάστασή μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με τήν τελευταία Γενική Συνέλευσή, αν όι μέτόχόι αυτόί είναι γνωστόί στήν εταιρεία.  

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθεί κατάστασή κατά τα ανωτέρω, ή εταιρεία αιτιόλόγεί τόυς λόγόυς πόυ 
όι μέτόχόι αυτόί δεν τής είναι γνωστόί. Η αναθε τόυσα αρχή  δεν υπεισε ρχεται στήν κρι σή τής ως α νω 
αιτιόλόγι ας. Δυ ναται ωστό σό να απόδει ξει τή δυνατό τήτα υπόβόλή ς τής κατα στασής μετό χων και 
μό νό στήν περι πτωσή αυτή  ή εταιρει α απόκλει εται από  τήν παρόυ σα διαδικασι α. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβάλλεται ή υπεύθυνή δήλωσή τής κόινής 
απόφασής των Υπόυργών Ανάπτυξής και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

 

Για τήν περι πτωσή τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυ σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φασή απόκλεισμόυ , συ μφωνα με τό α ρθρό 74 
τόυ ν. 4412/2016. 

 

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

ΑΔΑ: ΨΞΓΩΩ1Λ-ΑΞ7



 
(α) Όσόν αφόρά τήν καταλλήλότήτα για τήν άσκήσή τής επαγγελματικής δραστήριότήτας, όι 
πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι στήν Ελλάδα υπόβάλλόυν βεβαίωσή εγγραφής στό 
Μ.Ε.ΕΠlxxxii στήν κατήγόρι α ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στήν κατήγόρι α ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στήν κατήγόρι α 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  
 
(β) Οι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι  σε λόιπά κράτή μέλή τής Ευρωπαϊκής Ένωσής 
πρόσκόμίζόυν τις δήλώσεις και πιστόπόιήτικά πόυ περιγράφόνται στό Παράρτήμα XI τόυ 
Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφέρόντες πόυ είναι εγκατεστήμένόι σε κράτός μέλός τόυ Ευρωπαϊκόύ Οικόνόμικόύ 
Χώρόυ (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πόυ έχόυν υπόγράψει και κυρώσει τή ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ ή υπό 
ανάθεσή δήμόσια σύμβασή καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σήμειώσεις 
τόυ σχετικόύ με τήν Ένωσή Πρόσαρτήματός I τής ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες πόυ δεν 
εμπίπτόυν στήν πρόήγόύμενή  περίπτωσή και έχόυν συνάψει διμερείς ή πόλυμερείς συμφωνίες με 
τήν Ένωσή σε θέματα διαδικασιών ανάθεσής δήμόσίων συμβάσεων,  πρόσκόμίζόυν πιστόπόιήτικό 
αντίστόιχόυ επαγγελματικόύ ή εμπόρικόύ μήτρώόυ. Στήν περίπτωσή πόυ χώρα δεν τήρεί τέτόιό 
μήτρώό, τό έγγραφό ή τό πιστόπόιήτικό μπόρεί να αντικαθίσταται από ένόρκή βεβαίωσή ή, στα 
κράτή - μέλή ή στις χώρες όπόυ δεν πρόβλέπεται ένόρκή βεβαίωσή, από υπεύθυνή δήλωσή τόυ 
ενδιαφερόμένόυ ενώπιόν αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής, συμβόλαιόγράφόυ ή αρμόδιόυ 
επαγγελματικόύ ή εμπόρικόύ όργανισμόύ τής χώρας καταγωγής ή τής χώρας όπόυ είναι 
εγκατεστήμένός ό όικόνόμικός φόρέας ότι δεν τήρείται τέτόιό μήτρώό και ότι ασκεί τή 
δραστήριότήτα τόυ άρθρόυ 21 τής παρόύσας. 
 

 
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
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 ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν 

πόυ περιε χει  
 ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  τή βεβαι ωσή 

εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια 
επιλόγή ς) τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. lxxxiii 
 

 
Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό 
όρισμε νων απαιτή σεων όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για 
τήν από δειξή των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα 
απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , 
ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό α ρθρό 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν από δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 

 με τήν υπόβόλή  ενήμερό τήτας πτυχι όυ εν ισχυ ει ή  
 με τήν υπόβόλή  υπευ θυνής δή λωσής τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενής 

από  πι νακα ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνόμε νός ανα δόχός ε ιτε στό 
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πλαι σιό κόινόπραξι ας ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό 
ανα  ε ργό και τό συνόλικό  ανεκτε λεστό, για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ δεν 
διαθε τόυν ενήμε ρότήτα πτυχι όυ κατα  τις κει μενες διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτόυν πιστόπόιήτικό από όργανισμόύς πιστόπόίήσής πόυ συμμόρφώνόνται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστόπόίήσής, κατά τήν έννόια τόυ Παραρτήματός VII τόυ Πρόσαρτήματός Α΄ τόυ ν. 
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(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
 
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότήτα των όικόνόμικών φόρέων απόδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργόλήπτικές επιχειρήσεις στό Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν 

πόυ περιε χει  
 ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται  από  τή 

βεβαι ωσή εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα 
κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 lxxxiv ανα λόγα με τήν 
τιθε μενή στό α ρθρό 22.Δ απαι τήσή. 
 
 

Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό 
όρισμε νων απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενω  για τήν 
από δειξή των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα 
απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
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(γ) Οι αλλόδαπόί όικόνόμικόί φόρείς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω,  υπόβάλλόυν ως 
δικαιόλόγήτικά ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ 
τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
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Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε lxxxv 

Η συμμόρφωσή των όικόνόμικών φόρέων με τα πρότυπα διασφάλισής πόιότήτας και 
περιβαλλόντικής διαχείρισής απόδεικνύεται: 

α) για τόυς μεμόνωμένόυς όικόνόμικόύς φόρείς: 

- πιστόπόιήτικό από ανεξάρτήτό όργανισμό για τήν συμμόρφωσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα 
σύμφωνα με τό πρότυπό EN ISO 9001 

και πιστόπόιήτικό από ανεξάρτήτό όργανισμό για τήν συμμόρφωσή τόυ όικόνόμικ όύ 
φόρέα σύμφωνα με τό πρότυπό EN ISO 14001 

β) για τις ενώσεις όικόνόμικών φόρέων, όλόι όι όικόνόμικόί φόρείς να διαθέτόυν 
πιστόπόιήτικά από ανεξάρτήτό όργανισμό σύμφωνα με τό πρότυπό EN ISO 9001 και 
σύμφωνα με τό πρότυπό EN ISO 14001. 

 

Τα πιστόπόιήτικά συμμόρφωσής γίνόνται απόδεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις τόυ 
άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/16. 

 
 

Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωσή νόμικόύ πρόσώπόυ, υπόβάλλόνται ήλεκτρόνικα , στόν φα κελό “Δικαιόλόγήτικα  
Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ, τα νόμιμόπόιήτικά έγγραφα από τα όπόία πρόκύπτει ή εξόυσία υπόγραφής 
τόυ νόμίμόυ εκπρόσώπόυ. 
 
Εάν ό πρόσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασής, 
2. Αντίγραφό τόυ ισχύόντός καταστατικόύ με τό ΦΕΚ στό όπόίό έχόυν δήμόσιευτεί όλες όι 
μέχρι σήμερα τρόπόπόιήσεις αυτόύ ή επικυρωμένό αντίγραφό κωδικόπόιήμένόυ 
καταστατικόύ (εφόσόν υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στό όπόίό έχει δήμόσιευτεί τό πρακτικό ΔΣ εκπρόσώπήσής τόυ νόμικόύ πρόσώπόυ, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισής συμμετόχής στό διαγωνισμό, στό όπόίό μπόρεί να περιέχεται 
και εξόυσιόδότήσή (εφόσόν αυτό πρόβλέπεται από τό καταστατικό τόυ υπόψήφίόυ 
αναδόχόυ) για υπόγραφή και υπόβόλή πρόσφόράς σε περίπτωσή πόυ δεν υπόγράφει ό 
ίδιός ό νόμιμός εκπρόσωπός τόυ φόρέα τήν πρόσφόρά και τα λόιπά απαιτόύμενα έγγραφα 
τόυ διαγωνισμόύ και όρίζεται συγκεκριμένό άτόμό,  
5. Πιστόπόιήτικό αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής περί τρόπόπόιήσεων τόυ 
καταστατικόύ / μή λύσής τής εταιρείας, τό όπόίό πρέπει να έχει εκδόθεί τό πόλύ τρείς (3) 
μήνες πριν από τήν ήμερόμήνία υπόβόλής πρόσφόρών. 
 

Εάν ό πρόσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφό τόυ καταστατικόυ , με ό λα τα με χρι σή μερα τρόπόπόιήτικα , ή  
φωτόαντι γραφό επικυρωμε νόυ, από  δικήγό ρό, κωδικόπόιήμε νόυ καταστατικόυ , εφό σόν 
υπα ρχει. 
2. Πιστόπόιήτικά αρμόδιας δικαστικής ή διόικήτικής αρχής περί των τρόπόπόιήσεων τόυ 
καταστατικόύ. 
Σε περίπτωσή εγκατάστασής τόυς στήν αλλόδαπή, τα δικαιόλόγήτικά σύστασής τόυς 
εκδίδόνται με βάσή τήν ισχύόυσα νόμόθεσία τής χώρας πόυ είναι εγκατεστήμένα, από τήν 
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όπόία και εκδίδεται τό σχετικό πιστόπόιήτικό. 
 

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσήμόυς καταλόγόυς ή διαθέτόυν 
πιστόπόίήσή από όργανισμόύς πιστόπόίήσής πόυ συμμόρφώνόνται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστόπόίήσής, κατά τήν έννόια τόυ Παραρτήματός VII τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόύν να  υπόβα λλόυν στις αναθέτόυσες αρχές πιστόπόιήτικό εγγραφής εκδιδόμενό από τήν 
αρμόδια αρχή ή τό πιστόπόιήτικό πόυ εκδίδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόίήσής.  
Στα πιστόπόιήτικά αυτά αναφέρόνται τα δικαιόλόγήτικά βάσει των όπόίων έγινε ή εγγραφή 
των εν λόγω όικόνόμικών φόρέων στόν επίσήμό κατάλόγό ή ή πιστόπόίήσή και ή κατάταξή 
στόν εν λόγω κατάλόγό. 
Η πιστόπόιόύμενή εγγραφή στόυς επίσήμόυς καταλόγόυς από τόυς αρμόδιόυς όργανισμόύς ή 
τό πιστόπόιήτικό, πόυ εκδίδεται από τόν όργανισμό πιστόπόίήσής, συνιστά τεκμήριό 
καταλλήλότήτας όσόν αφόρά τις απαιτήσεις πόιότικής επιλόγής, τις όπόίες καλύπτει ό 
επίσήμός κατάλόγός ή τό πιστόπόιήτικό. 
Οι όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμένόι σε επίσήμόυς καταλόγόυς απαλλάσσόνται από 
τήν υπόχρέωσή υπόβόλής των δικαιόλόγήτικών πόυ αναφέρόνται στό πιστόπόιήτικό εγγραφής 
τόυς.  
 
(β) Οι όικόνόμικόί φόρείς πόυ είναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόσόν υπόβα λλόυν 
«Ενήμερότήτα Πτυχίόυ» εν ισχύ, απαλλάσσόνται από τήν υπόχρέωσή υπόβόλής των 
δικαιόλόγήτικών lxxxvi: 
- απόσπασμα πόινικόύ μήτρώόυ τόυ άρθρόυ 23.3.(α) τής παρόύσας για τόν Πρόεδρό και 
Διευθύνόντα Σύμβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής.  Για τα λόιπά μέλή τόυ Δ.Σ τής εταιρείας, θα 
πρέπει να υπόβλήθεί αυτότελώς απόσπασμα πόινικόύ μήτρώόυ, καθόσόν τα πρόσωπα αυτά 
δεν καλύπτόνται από τήν Ενήμερότήτα Πτυχίόυ.  
- φόρόλόγική και ασφαλιστική ενήμερότήτα τόυ άρθρόυ 23.3.(β) τής παρόύσας.lxxxvii 
- τα πιστόπόιήτικά από τό αρμόδιό Πρωτόδικείό και τό ΓΕΜΗ τόυ άρθρόυ 23.3.(γ) τής 
παρόύσας υπό τήν πρόϋπόθεσή όμως ότι καλύπτόνται πλήρως (όλες όι πρόβλεπόμενες 
περιπτώσεις) από τήν Ενήμερότήτα Πτυχίόυ. 
-
 
τ
ό
 
π
ι
σ
τ
ό
π
ό
ι
ή
τ
ι
κ
ό
 
α
π
ό
 
τ
ό

- τό πιστόπόιήτικό τής αρμόδιας αρχής για τήν όνόμαστικόπόίήσή των μετόχών τόυ άρθρόυ 
23.3. (στ). 
- τα  απόδεικτικά έγγραφα νόμιμόπόίήσής  τής εργόλήπτικής επιχείρήσής.  
   
Σε περίπτωσή πόυ κάπόιό από τα ανωτέρω δικαιόλόγήτικά έχει λήξει, πρόσκόμίζεται τό 
σχετικό δικαιόλόγήτικό εν ισχύ. Εφόσόν στήν Ενήμερότήτα Πτυχίόυ δεν αναφέρεται ρήτά ότι 
τα στελέχή τόυ πτυχίόυ τόυ πρόσφέρόντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στό ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ό 
πρόσφέρων πρόσκόμίζει επιπλέόν τής Ενήμερότήτας Πτυχίόυ, ασφαλιστική ενήμερότήτα για 
τα στελέχή αυτά.  
 
Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στήν περίπτωσή πόυ όικόνόμικός φόρέας επιθυμεί να στήριχθεί στις ικανότήτες άλλων 
φόρέων, ή απόδειξή ότι θα έχει στή διάθεσή τόυ τόυς αναγκαίόυς πόρόυς, γίνεται με τήν 
υπόβόλή   σχετικόύ συμφωνήτικόύ των φόρέων αυτών για τόν σκόπό αυτό.  
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» 
(β)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » 
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» πρε πει, επι  πόινή  απόκλεισμόυ , να 
περιε χειlxxxix τα ακό λόυθα: 
- α) τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό Υπευ θυνής Δή λωσής ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) τήν εγγυ ήσή συμμετόχή ς, τόυ α ρθρόυ 15 τής παρόυ σας. 
 
Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » περιε χει τό ψήφιακά υπόγεγραμμένό 
αρχείό pdf, τό όπόίό παράγεται από τό υπόσύστήμα, αφόύ συμπλήρωθόύν καταλλήλως όι σχετικές 
φόρμες.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 
Ο πρόσφέρων όικόνόμικός φόρέας αναφέρει στήν πρόσφόρά τόυ τό τμήμα τής σύμβασής πόυ 
πρότίθεται να αναθέσει υπό μόρφή υπεργόλαβίας σε τρίτόυς, καθώς και τόυς υπεργόλάβόυς πόυ 
πρότείνει. 
 
Η τήρήσή των υπόχρεώσεων τής παρ. 2 τόυ άρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από υπεργόλάβόυς δεν 
αίρει τήν ευθύνή τόυ κυρίόυ αναδόχόυ. 
 
.................................................................... xc 
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 Η αναθέτόυσα αρχή: 
α) επαλήθεύει υπόχρεωτικά τή συνδρόμή των λόγων απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22 Α τής παρόύσας 
για τόυς υπεργόλάβόυς και ό τι διαθε τόυν τα αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ 
αναλαμβα νόυν συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμε νό Έντυπό 
Υπευ θυνής Δή λωσής (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υπόχρεωτικά από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν υπεργόλάβό, όταν από 
τήν ως άνω επαλήθευσή πρόκύπτει ότι συντρέχόυν λόγόι απόκλεισμόύ τόυ και ό τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στόιχα πρόσό ντα για τήν εκτε λεσή τόυ ε ργόυ πόυ αναλαμβα νει συ μφωνα με τό α ρθρό 165 τόυ 
ν. 4412/2016. 
 
 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκρισή κατασκευής τόυ δήμόπρατόύμενόυ έργόυ, απόφασίστήκε με τήν αριθμ. 6/2018 

Δήμότικόυ  Συμβόυλι όυ Απόφασή με ΑΔΑ 62ΧΗΩ1Λ-ΔΓΕ 
 
26.2  Ο Κύριός τόυ Έργόυ μπόρεί να εγκαταστήσει για τό έργό αυτό Τεχνικό Σύμβόυλό. Ο 
Ανάδόχός τόυ έργόυ, έχει τήν υπόχρέωσή να διευκόλύνει τις δραστήριότήτες τόυ Τεχνικόύ 
Συμβόύλόυ, πόυ πήγάζόυν από τή συμβατική σχέσή τής Υπήρεσίας με αυτόν.  
  

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 13-3-2018 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Παυλίδου Πασχαλίτσα  

Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Β’ 

 

 

  

Η Προϊσταμένη 

Α.Τ.ΤΥ.Π.&Π.Ζ. 

Ρωμανίδου παρθένα 

Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Α’ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τήν  ……../2018 απόφασή Ο.Ε. με ΑΔΑ: ………………….. 

Ο Δή μαρχός   

Βι τσας Αθανα σιός 

 

 

5. Γνωμοδοτικό όργανο  για την διαπραγμάτευση θα συγκροτηθεί με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 1 του 

Ν.4412/2016 και της αρίθμ. πρωτ.: ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

6. Η πρόσκληση θα απευθύνεται στους κάτωθι τρεις (3) οικονομικούς φορείς που 

διαθέτουν  απαραίτητα τα εξής επαγγελματικά προσόντα: α)  είναι κάτοχοι πτυχίου 

Μ.Ε.Ε.Π. κατηγορίας «Υδραυλικά», «Οδοποιίας», «Ηλεκτρομηχανολογικά»: 

Α/Α Οικονομικός 
Φορέας 

Τάξη και Κατηγορία Μ.Ε.Ε.Π. Πτυχίο Μ.Ε.Ε.Π. σε 
ισχύ 
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1 ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ 
ΑΒΕΤΕΘ 

Υδραυλικά 5η τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά 3η τάξη 
Οδοποιία 5η τάξη 

Αρ. Μ.Ε.Ε.Π. 14896 

2 ΤΕΚ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Ε. 

Υδραυλικά 5η τάξη 
Ηλεκτρολογικά  5η τάξη 
Οδοποιία 5η τάξη 

Αρ. Μ.Ε.Ε.Π. 378 

3 ΖΑΡΡΑΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 

Υδραυλικά 3η τάξη 
Ηλεκτρολογικά  3η τάξη 
Οδοποιία 3η τάξη 

Αρ. Μ.Ε.Ε.Π. 21123 

7. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις  προβλεπόμενες ενέργειες για την 
διεκπεραίωση της διαδικασίας της διαπραγματεύσεις χωρίς δημοσίευση προηγούμενη 
δημοσίευση μέσω διαδικασιών Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.  
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 

          Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη          

              Α.Α.                                                            (Υπογραφές) 

         Γαλατούμος Νικόλαος           Ακριβές Απόσπασμα 

         Ο Δήμαρχος 

 

        Βίτσας Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Συμπλήρω νόνται τα στόιχει α τής αναθε τόυσας αρχή ς. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόντες φόρει ς 
δυ νανται να χρήσιμόπόιόυ ν τό παρό ν τευ χός διακή ρυξής για τις συμβα σεις πόυ αναθε τόυν 
συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ Βιβλι όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

ii Αναγρα φεται ό κωδικό ς ταυτόπόι ήσής τής διατιθε μενής πι στωσής (π.χ. κωδικό ς ενα ριθμόυ 
ε ργόυ στό ΠΔΕ ή  κωδικό ς πι στωσής τόυ τακτικόυ  πρόυ πόλόγισμόυ  τόυ φόρε α υλόπόι ήσής). Σε 
περι πτωσή συγχρήματόδότόυ μενων ε ργων από  πό ρόυς τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής, αναγρα φεται 
και ό τι τλός τόυ Επιχειρήσιακόυ  Πρόγρα μματός τόυ ΕΣΠΑ ή  α λλόυ συγχρήματόδότόυ μενόυ από  
πό ρόυς ΕΕ πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δήμόπρατόυ μενό ε ργό. 

iii Συμπλήρω νεται ή επωνυμι α τής αναθε τόυσας αρχή ς. 
iv     Mε σω τής λειτόυργικό τήτας ''Επικόινωνι α'' τόυ υπόσυστή ματός 
v  Πρβ. α ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκή ρυξή συ μβασής περιλαμβα νει κατ' ελα χιστόν τις 

πλήρόφόρι ες πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Γ΄ τόυ Παραρτή ματός V τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ 
ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι, με χρι τήν ε κδόσή τυπόπόιήμε νόυ εντυ πόυ πρόκή ρυξής 
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συ μβασής για συμβα σεις κα τω των όρι ων, όι αναθε τόυσες αρχε ς, μπόρόυ ν να χρήσιμόπόιόυ ν τό 
αντι στόιχό τυπόπόιήμε νό ε ντυπό “Πρόκή ρυξή Συ μβασής”, αντλω ντας τό από  τή διαδρόμή   
αναλό γως. 

vi Όταν ει ναι αδυ νατό να παρασχεθει  ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή 
σε όρισμε να ε γγραφα τής συ μβασής μπόρει  να περιλήφθει  στό παρό ν α ρθρό τής διακή ρυξής 
πρό βλεψή ό τι τα σχετικα  ε γγραφα τής συ μβασής θα διατεθόυ ν με με σα α λλα πλήν των 
ήλεκτρόνικω ν (ό πως τό ταχυδρόμει ό ή  α λλό κατα λλήλό με σό ή  συνδυασμό ς ταχυδρόμικω ν ή  
α λλων καταλλή λων με σων και ήλεκτρόνικω ν με σων). Στήν περι πτωσή αυτή   πρότει νεται ή 
ακό λόυθή διατυ πωσή: «Τα ακό λόυθα ε γγραφα τής συ μβασής ........................... διατι θενται 
από  …………………………., όδό ς …………………, πλήρόφόρι ες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερό μενόι μπόρόυ ν ακό μα, να λα βόυν γνω σή των παρακα τω εγγρα φων τής συ μβασής ……, 
στα γραφει α τής αναθε τόυσας αρχή ς κατα  τις εργα σιμες ήμε ρες και ω ρες.» 

vii Όταν δεν μπόρει  να πρόσφερθει  ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή σε 
όρισμε να ε γγραφα τής συ μβασής, διό τι ή αναθε τόυσα αρχή  πρότι θεται να εφαρμό σει τήν παρ. 2 
τόυ α ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφε ρόνται, στό παρό ν α ρθρό τής διακή ρυξής, τα με τρα 
πρόστασι ας τόυ εμπιστευτικόυ  χαρακτή ρα των πλήρόφόριω ν, τα όπόι α απαιτόυ νται, και τόν 
τρό πό με τόν όπόι ό ει ναι δυνατή  ή πρό σβασή στα σχετικα  ε γγραφα.  Ενδεικτικα , λ.χ., ή 
αναθε τόυσα αρχή  θα μπόρόυ σε να αναφε ρει ό τι: “Ο όικόνόμικό ς φόρε ας αναλαμβα νει τήν 
υπόχρε ωσή να τήρή σει εμπιστευτικα  και να μή γνωστόπόιή σει σε τρι τόυς 
(συμπεριλαμβανόμε νων των εκπρόσω πων τόυ ελλήνικόυ  και διεθνόυ ς Τυ πόυ), χωρι ς τήν 
πρόήγόυ μενή ε γγραφή συγκατα θεσή τής Αναθε τόυσας Αρχή ς, τα ανωτε ρω ε γγραφα ή  
πλήρόφόρι ες πόυ πρόκυ πτόυν από  αυτα . Οι όικόνόμικόι  φόρει ς διασφαλι ζόυν τήν τή ρήσή των 
απαιτή σεων αυτω ν από  τό πρόσωπικό  τόυς, τόυς υπεργόλα βόυς τόυς και κα θε α λλό τρι τό 
πρό σωπό πόυ χρήσιμόπόιόυ ν κατα  τήν ανα θεσή ή  εκτε λεσή τής συ μβασής. Για τόν σκόπό  αυτό , 
κατα  τήν παραλαβή  των εγγρα φων τής συ μβασής, υπόβα λλει υπευ θυνή δή λωσή τόυ ν. 
1599/1986 με τήν όπόι α δήλω νει τα ανωτε ρω”. 

viii

 
Συμπλήρω νεται από  τήν Αναθε τόυσα Αρχή  με σαφή νεια συγκεκριμε νή ήμερόμήνι α ( “εγκαι ρως, 
ή τόι ως τήν... ), πρός απόφυγή  όιασδή πότε συ γχυσής και αμφιβόλι ας. 

ix  Συμπλήρώνεται ή τέταρτή ήμέρα πριν από τή λήξή τής πρόθεσμίας τόυ άρθρόυ 14 τής 
παρόύσας.Σε περίπτωσή πόυ ή ήμέρα αυτή είναι αργία, τίθεται ή πρόήγόύμενή αυτής εργάσιμή 
ήμέρα. Πρβλ και άρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

x  Πρβλ. α ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xi   Σε περι πτωσή εφαρμόγή ς τής διαδικασι ας τόυ α ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν. 

4412/2016 “Ελευ θερή συμπλή ρωσή τιμόλόγι όυ”, όι αναθε τόυσες αρχε ς περιλαμβα νόυν στήν εν 
λό γω περι πτωσή  (στ) αναφόρα  για τήν υπόβόλή  τόυ σχετικόυ  τιμόλόγι όυ. 

xii

 
Επισήμαι νεται ό τι αν ή αναθε τόυσα αρχή  θεωρή σει ό τι πρόσφόρε ς φαι νόνται ασυνή θιστα 
χαμήλε ς, απαιτει  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξήγή σόυν τήν τιμή  ή  τό κό στός πόυ 
πρότει νόυν στήν πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστική ς πρόθεσμι ας, κατα  ανω τατό ό ριό δε κα 
ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής. Στήν περι πτωσή αυτή  εφαρμό ζόνται τα 
α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016. 

xiii

 
Η εν λό γω πρόθεσμι α καθόρι ζεται στα ε γγραφα τής συ μβασής και δεν μπόρει  να ει ναι μικρό τερή 
των δε κα (10) όυ τε μεγαλυ τερή των ει κόσι (20) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρό σκλήσής 
υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ. 

xiv Πρβλ. α ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν. 
4497/2017 (Α 171).  

xv Με τήν επιφυ λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ α ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λή ψή επανόρθωτικω ν 
με σων ). 

xvi Επισήμαι νεται ό τι, για τις συμβα σεις κα τω των όρι ων, στις όπόι ες αφόρα  τό παρό ν τευ χός, τα 
δικαιόλόγήτικα  τόυ α ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016 υπόβα λλόνται επικαιρόπόιήμε να από  τόν 
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πρόσωρινό  ανα δόχό, ε πειτα από  σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς, μό νό στήν 
περι πτωσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ (πρβ. α ρθρό 105 παρ. 3 περ. γ' τόυ ν. 4412/2016, ό πως 
τρόπόπόιή θήκε από  τήν περ. 26 τόυ α ρθρόυ 107 τόυ ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφόρετική  
περι πτωσή, απαλει φεται τό πρω τό εδα φιό τόυ α ρθρόυ 4.2 περ. ε).  

xvii Η από φασή κατακυ ρωσής κόινόπόιει ται στόν πρόσωρινό  ανα δόχό: 1) στήν περι πτωσή 
υπόβόλή ς επικαιρόπόιήμε νων δικαιόλόγήτικω ν, μετα  τόν ε λεγχό αυτω ν κατα  τό α ρθρό 4.2 ε' 
πρω τό εδα φιό, και 2) στήν περι πτωσή πόυ δεν απαιτει ται ή υπόβόλή  αυτω ν, μετα  τήν 
όλόκλή ρωσή τόυ ελε γχόυ των δικαιόλόγήτικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ κατα  τα όριζό μενα 
στό α ρθρό 4.2 α' ε ως δ' τής παρόυ σας. 

xviii

Πρβλ. παρ. 7 τόυ άρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όπως τρόπόπόιήθήκε με τό άρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  xix

Πρβλ. α ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016. xx

Πρβλ. α ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. xxi

Πρβλ. α ρθρό 372 παρ. 1 ε ως 3 τόυ ν. 4412/2016. xxii

 
Πρβλ. α ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόι ήθήκε με τό α ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν. 
4497/2017 (Α 171).  

xxiii Τι θεται μό νό εφό σόν πρό κειται για συγχρήματόδότόυ μενό ε ργό από  πό ρόυς τής Ευρωπαι κή ς 
Ένωσής. 

xxiv Τι θεται μό νό εφό σόν επιλεγει  ή διενε ργεια κλή ρωσής για τή συγκρό τήσή συλλόγικω ν όργα νων. 
xxv Από  1-1-2017 τι θεται σε ισχυ  τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόι ό με τό α ρθρό 13 καταργει  τό π.δ 

 
xxvi Τι θεται μό νό ό ταν εκ τόυ συμβατικόυ  πόσόυ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρι ς ΦΠΑ), πρόκυ πτει 

υπόχρε ωσή όνόμαστικόπόπι ήσής των μετόχω ν των Α.Ε. 
xxvii Νό μόι, ΠΔ και υπόυργικε ς απόφα σεις πόυ εκδι δόνται μετα  τήν ε ναρξή τής διαδικασι ας συ ναψής 

τής συ μβασής συ μφωνα με τό α ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016,  δεν απότελόυ ν με ρός τόυ 
εφαρμόστε όυ θεσμικόυ  πλαισι όυ τής. 

xxviii Όταν πρό κειται για συγχρήματόδότόυ μενό από  τήν Ε.Ε. ε ργό, τόυ τό να αναγρα φεται στή                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακή ρυξή και ειδικό τερα να αναγρα φεται ό τι τλός τής Πρα ξής και τόυ Επιχειρήσιακόυ  
Πρόγρα μματός στό πλαι σιό τόυ όπόι όυ ει ναι ενταγμε νό τό δήμόπρατόυ μενό ε ργό, καθω ς και τα 
πόσόστα  συγχρήματόδό τήσής τής δαπα νής τόυ ε ργόυ από  εθνικόυ ς και ενωσιακόυ ς πό ρόυς (με 
αναφόρα  στό διαρθρωτικό  ταμει ό). Επι σής, ή σχετική  συμπλή ρωσή ακόλόυθει  τή διακριτή  
όρόλόγι α Συλλόγικε ς Απόφα σεις ( ΣΑ ) ε ργων  ή  ΚΑΕ, ανα λόγα τήν πήγή  χρήματόδό τήσής (ΠΔΕ 
ή  Τακτικό ς πρόυ πόλόγισμό ς). Για τό ζή τήμα τής  ανα λήψής δαπανω ν δήμόσι ων επενδυ σεων,  βλ. 
και α ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016. 

xxix Οι κρατή σεις πρόσαρμό ζόνται ανα λόγα με τόν φόρε α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ. 
xxx

 
Ή/και ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , κατα  περι πτωσή (πρβλ. α ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.  xxxi   Πρβλ. όμόι ως πρόήγόυ μενή υπόσήμει ωσή. 

xxxii  Συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Ανα λήψή υπόχρεω σεων από  τόυς διατα κτες” 
( Α΄ 145 ): “Οι διακήρυ ξεις, όι απόφα σεις ανα θεσής και όι συμβα σεις πόυ συνα πτόνται για 
λόγαριασμό  των φόρε ων Γενική ς Κυβε ρνήσής αναφε ρόυν απαραι τήτα τόν αριθμό  και τή 
χρόνόλόγι α τής από φασής ανα λήψής υπόχρε ωσής, τόν αριθμό  καταχω ρισή ς τής στα λόγιστικα  
βιβλι α τόυ όικει όυ φόρε α, καθω ς και τόν αριθμό  τής από φασής ε γκρισής τής πόλυετόυ ς 
ανα λήψής σε περι πτωσή πόυ ή δαπα νή εκτει νεται σε περισσό τερα τόυ ενό ς όικόνόμικα  ε τή.". 
Επι σής, συ μφωνα με τό α ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόυ ι διόυ π.δ : “Διακήρυ ξεις, ό πόυ απαιτει ται, και 
απόφα σεις ανα θεσής πόυ εκδι δόνται και συμβα σεις πόυ συνα πτόνται από  φόρει ς τής Γενική ς 
Κυβε ρνήσής ει ναι α κυρες, εφό σόν δεν ε χει πρόήγήθει  αυτω ν ή ε κδόσή τής από φασής ανα λήψής 
υπόχρε ωσής τόυ α ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ παρό ντός. "Πρβλ. και α ρθρό 5 τόυ ως α νω διατα γματός 
“Ανα λήψή δαπανω ν δήμόσι ων επενδυ σεων”. 

xxxiii  Σε περι πτωσή πόυ περιλαμβα νόνται τυχό ν δικαιω ματα πρόαι ρεσής, διαμόρφω νεται 
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αναλό γως ή εκτιμω μενή αξι α τής συ μβασής (πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής) και τό παρό ν 
α ρθρό (πρβ. α ρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016). 

xxxiv Τό πόσό  των απρό βλεπτων δαπανω ν επαναυ πόλόγι ζεται κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής, 
ανα λόγα με τήν πρόσφερθει σα ε κπτωσή, ω στε να διατήρει ται ή εν λό γω πόσόστιαι α αναλόγι α 
τόυ 9% επι  τής δαπα νής εργασιω ν με ΓΕ&ΟΕ, συ μφωνα με τήν παρα γραφό 3 τόυ α ρθρόυ 156 ν. 
 

xxxv Πρβλ. α ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016. 
 
xxxvi Μπόρει  ή ε ναρξή τής πρόθεσμι ας να όρι ζεται διαφόρετικα ,  αν λό γόυ χα ρή δεν πρόβλε πεται 

ή α μεσή ε ναρξή των εργασιω ν (α ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
xxxvii Με τήν επιφυ λαξή τής επό μενής υπόσήμει ωσής. 
xxxviii

 
Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρει  να επιτρε πόυν τήν υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν και στήν 
περι πτωσή αυτή  πρόσαρμό ζεται αντιστόι χως τό 13.4. ( πρβλ α ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ). 

xxxix  Τό πόσόστό  τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς δεν μπόρει  να υπερβαι νει τό 2% τής εκτιμω μενής 
αξι ας τής συ μβασής, χωρι ς τό Φ.Π.Α., με ανα λόγή στρόγγυλόπόι ήσή (α ρθρό 72 παρ. 1 περ. α 
εδα φιό πρω τό τόυ ν. 4412/2016). 

xl Πρβ. α ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε  με τήν περ. 4 τόυ α ρθρόυ 107 τόυ 
ν. 4497/2017 (Α' 171). 

xli Εφό σόν συντρε χει περι πτωσή, κατα  τό α ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπό τε μνήμόνευ όνται και 
όι απαραι τήτες λεπτόμε ρειες.  

xlii Συμπλήρω νεται αν πρόβλε πεται ή  ό χι ή χόρή γήσή πρόκαταβόλή ς.  Συ μφωνα με τήν παρα γραφό 
0 εδ. α τόυ α ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (ό πως πρόστε θήκε με τήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 242 τόυ ν. 
4072/2012), στις περιπτω σεις συγχρήματόδότόυ μενων δήμό σιων ε ργων στις διακήρυ ξεις 
υπόχρεωτικα  περιλαμβα νεται δυνατό τήτα χόρή γήσής πρόκαταβόλή ς. Η υπόχρε ωσή αυτή  
εξακόλόυθει  να ισχυ ει και για τα πρόγρα μματα τής περιό δόυ 2014-2020 δυνα μει τής παρ. 15 τόυ 
α ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014. 

xliii Εφό σόν πρόβλε πεται πρόκαταβόλή  συμπλήρω νόνται όι ό ρόι για τήν εγγυήτική  επιστόλή  
πρόκαταβόλή ς. Επισήμαι νεται ό τι ή εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καλυ πτει και τήν παρόχή  ισό πόσής 
πρόκαταβόλή ς πρός τόν ανα δόχό, χωρι ς να απαιτει ται ή κατα θεσή εγγυ ήσής πρόκαταβόλή ς. 
Στήν περι πτωσή πόυ με τήν παρόυ σα όρι ζεται  μεγαλυ τερό υ ψός πρόκαταβόλή ς (πχ 15%), αυτή  
λαμβα νεται με τήν κατα θεσή από  τόν ανα δόχό εγγυ ήσής πρόκαταβόλή ς πόυ θα καλυ πτει τή 
διαφόρα  μεταξυ  τόυ πόσόυ  τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής και τόυ πόσόυ  τής καταβαλλό μενής 
πρόκαταβόλή ς (παρ. 1 δ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016). 

xliv  Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να ζήτόυ ν από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρα σχόυν «Εγγυ ήσή 
καλή ς λειτόυργι ας» για τήν απόκατα στασή των ελαττωμα των πόυ ανακυ πτόυν ή  των ζήμιω ν 
πόυ πρόκαλόυ νται από  δυσλειτόυργι α των ε ργων κατα  τήν περι όδό εγγυ ήσής καλή ς λειτόυργι ας, 
εφό σόν πρόβλε πεται στα ε γγραφα τής συ μβασής. Τό υ ψός τής εγγυ ήσής καλή ς λειτόυργι ας 
συμπλήρω νεται σε συγκεκριμε νό χρήματικό  πόσό .  Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς λειτόυργι ας 
περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας και 
επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής σχετική ς συ μβασής. 

xlv Τα γραμμα τια συ στασής χρήματική ς παρακαταθή κής τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, 
για τήν παρόχή  εγγυή σεων συμμετόχή ς και καλή ς εκτε λεσής (εγγυόδότική  παρακαταθή κή) 
συστή νόνται συ μφωνα με τήν ειδική  νόμόθεσι α πόυ  διε πει αυτό  και ειδικό τερα βα σει τόυ 
α ρθρόυ 4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβρι όυ 1926/3 Ιανόυαρι όυ 1927 (“Περι  συστα σεως και απόδό σεως 
παρακαταθήκω ν και καταθε σεων παρα  τω Ταμει ω Παρακαταθήκω ν και Δανει ων”). Πρβλ. Τό με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ε γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

xlvi Πρβλ. και τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυ σας, ως πρός τις εγγυή σεις 
συμμετόχή ς. 

xlvii

 
Η πρόθεσμι α παραλαβή ς των πρόσφόρω ν καθόρι ζεται συ μφωνα με τό α ρθρό 27 τόυ ν. 
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xlviii Πρότει νεται όι αναθε τόυσες αρχε ς να όρι ζόυν τήν ήμερόμήνι α ήλεκτρόνική ς απόσφρα γισής 

των πρόσφόρω ν μετα  τήν παρε λευσή τριω ν εργασι μων ήμερω ν από  τήν καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν, πρόκειμε νόυ να ε χει πρόσκόμιστει  από  τόυς 
συμμετε χόντες και ή πρωτό τυπή εγγυ ήσή συμμετόχή ς, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 
3.5. περ. β τής παρόυ σας. 

xlix Ορι ζεται ό χρό νός από  τήν Αναθε τόυσα Αρχή  κατ΄ εκτι μήσή των ιδιαιτερότή των τής διαδικασι ας. 
Για τόν καθόρισμό  τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016. 

l  Πρβ. υπόσήμει ωσή για πρόκή ρυξή συ μβασής στό α ρθρό 2.1 τής παρόυ σας. 
li Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν μπόρόυ ν να 

καλόυ ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ.  
lii

 
Κατ’ αντιστόιχι α με τα όυσιω δή χαρακτήριστικα  τόυ ε ργόυ συ μφωνα με τό α ρθρό 11 τής 
παρόυ σας (αναφε ρεται ή κατήγόρι α ή  όι κατήγόρι ες στις όπόι ες εμπι πτει τό ε ργό συ μφωνα με 
τό α ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 και τόυς ειδικό τερόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 76 ν. 4412/2016). 

liii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 α ρθρόυ 91 ν. 4412/2016. 
liv Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 6 τόυ 

ν. 4497/2017. Επισήμαίνεται ότι όι αναθέτόυσες αρχές πρέπει να πρόσαρμόζόυν τό σχετικό 
πεδίό τόυ Μέρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τής αναφόράς σε “τελεσίδική 
καταδικαστική απόφασή”, δεδόμένής τής ως άνω νόμόθετικής μεταβόλής, να θέτόυν τή φράσή 
“αμετάκλήτή καταδικαστική απόφασή”, ή δε σχετική δήλωσή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα στό ΤΕΥΔ 
αφόρά μόνό σε αμετάκλήτες καταδικαστικές απόφάσεις. 

 
lv Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 1 τελευται α δυ ό εδα φια τόυ ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκαν με τό 

α ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 
lvi Πρβ. α ρθρό 73 παρ. 2 περι πτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 39 τόυ 
ν. 4488/2017. 

lvii

 
Οι λό γόι τής παραγρα φόυ 22.Α.4. απότελόυ ν δυνήτικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ  συ μφωνα με τό 
α ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατα  συνε πεια, ή αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται να επιλε ξει ε ναν, 
περισσό τερόυς, ό λόυς ή  ενδεχόμε νως και κανε ναν από  τόυς λό γόυς απόκλεισμόυ  συνεκτιμω ντας 
τα ιδιαι τερα χαρακτήριστικα  τής υπό  ανα θεσή συ μβασής (εκτιμω μενή αξι α αυτή ς, ειδικε ς 
περιστα σεις κλπ), με σχετική  πρό βλεψή στό παρό ν σήμει ό τής διακή ρυξής.  

lviii

 
Σήμειω νεται ό τι ό ανωτε ρω εθνικό ς λό γός απόκλεισμόυ  τι θεται στή διακή ρυξή μό νό για 
συμβα σεις ε ργων πρόυ πόλόγισμόυ  εκτιμω μενής αξι ας ανω τερής τόυ 1.000.000,00 ευρω   και στήν 
περι πτωσή αυτή  συμπλήρω νεται στό Με ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ  

lix

 
Πρβλ. α ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόι α πρόστε θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. lx

 
Υπενθυμι ζεται ό τι  αναφόρα  στήν παρα γραφό 22.Α.4 θα γι νει μό νό στήν περι πτωσή πόυ ή 
Αναθε τόυσα Αρχή  επιλε ξει κα πόιόν από  τόυς δυνήτικόυ ς λό γόυς απόκλεισμόυ . 

lxi

 
Επισήμαι νεται ό τι ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς, πλήν τής καταλλήλό τήτας για τήν α σκήσή 
επαγγελματική ς δραστήριό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), 
ει ναι πρόαιρετικα  για τήν αναθε τόυσα αρχή  και πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγα με 
τό αντικει μενό τής συ μβασής (α ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε κα θε περι πτωσή, πρε πει να 
διαμόρφω νόνται κατα  τρό πό, ω στε να μήν περιόρι ζεται δυσανα λόγα ή συμμετόχή  των 
ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν φόρε ων στόυς διαγωνισμόυ ς. Κατα  τό στα διό τόυ πρόσδιόρισμόυ  
των κριτήρι ων καταλλήλό τήτας των υπόψήφι ων, ει ναι αναγκαι ό να τήρόυ νται από  τις 
αναθε τόυσες αρχε ς, όι θεμελιω δεις ενωσιακε ς αρχε ς, ιδι ως ή αρχή  τής ι σής μεταχει ρισής των 
συμμετεχό ντων, τής απόφυγή ς των διακρι σεων, τής διαφα νειας και τής ανα πτυξής τόυ 
ελευ θερόυ ανταγωνισμόυ . Τα κριτή ρια επιλόγή ς τόυ α ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξετα ζόνται κατα  τή 
διαδικασι α ελε γχόυ τής καταλλήλό τήτας τόυ πρόσφε ρόντός να εκτελε σει τή συ μβασή (κριτή ρια 
“on/off”).  

lxii  Επισήμαι νεται ό τι όι αναθε τόυσες αρχε ς δεν μπόρόυ ν να καλόυ ν συγκεκριμε νες τα ξεις/ πτυχι α 
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τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχυ όυν δυνα μει τόυ α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' 
ε ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και 
α ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, ό πως αντικαταστα θήκε με τό α ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν. 

lxiii

Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτή σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς διαθε τόυν τήν αναγκαι α όικόνόμική  και χρήματόδότική  ικανό τήτα για τήν 
εκτε λεσή τής συ μβασής. Όλες όι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό 
αντικει μενό τής συ μβασής (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 
παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ. Σε κα θε περι πτωσή και με χρι τήν κατα ργήσή των 
α ρθρων 80 ε ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ 
ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ό τι, εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  επιλε ξει τήν παραπόμπή  σε 
τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμό  των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμε νες στό 
ΜΕΕΠ εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις, πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτή σεις 
και για τις αλλόδαπε ς εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις. 

lxiv

Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να επιβα λλόυν απαιτή σεις πόυ να διασφαλι ζόυν ό τι όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς διαθε τόυν τήν αναγκαι α τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα για τήν 
εκτε λεσή τής συ μβασής. Όλες όι απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό 
αντικει μενό τής συ μβασής (πρβ. α ρθρό 75 παρ. 1 τελευται ό εδα φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 
χωρι ς παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ή  βαθμι δες/κατήγόρι ες τόυ ΜΕΚ. Σε κα θε 
περι πτωσή και με χρι τήν κατα ργήσή των α ρθρων 80 ε ως 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν ε ναρξή 
ισχυ ός τόυ π.δ. τόυ α ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαι νεται ό τι,  εφό σόν ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε ξει τήν παραπόμπή  σε τα ξεις/πτυχι α τόυ ΜΕΕΠ ή  βαθμι δες/κατήγόρι ες 
τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρισμό  των απαιτή σεων για τις εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις (πχ. στελε χωσή), πρε πει να περιγρα ψει αναλυτικα  τις αντι στόιχες απαιτή σεις και 
για τις αλλόδαπε ς εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις.  

lxvΠρόαιρετική  επιλόγή : Η παρ. 22.Ε τι θεται κατα  διακριτική  ευχε ρεια τής αναθε τόυσας αρχή ς και 
συμπλήρω νεται συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαι νεται ό τι ό λες όι 
απαιτή σεις πρε πει να σχετι ζόνται και να ει ναι ανα λόγες με τό αντικει μενό τής συ μβασής (α ρθρό 
75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

lxvi  Τό εδα φιό αυτό  πρόστι θεται κατα  τήν κρι σή τής αναθε τόυσας αρχή ς συ μφωνα με τό α ρθρό 78 
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, α λλως διαγρα φεται. 

lxvii Ως πρός τόν τρό πό υπόβόλή ς των απόδεικτικω ν με σων τόυ παρό ντός α ρθρόυ, τα όπόι α ε χόυν 
συνταχθει / παραχθει  από  τόυς ι διόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πρβλ. α ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
Κ.Υ.Α. 

lxviii  Επισήμαι νεται ό τι ή ανωτε ρω δυνατό τήτα εναπό κειται στή διακριτική  ευχε ρεια τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α. Εξακόλόυθει  να υφι σταται ή δυνατό τήτα να υπόγρα φεται τό ΤΕΥΔ από  τό 
συ νόλό των φυσικω ν πρόσω πων πόυ αναφε ρόνται στα τελευται α δυ ό εδα φια τόυ α ρθρόυ 73 
παρ. 1 τόυ  ν. 4412/2016, ό πως τρόπόπόιή θήκαν με τό α ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017. 

lxix

 
Πρβλ. α ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόι ό πρόστε θήκε με τό α ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. lxx

 
Η υπόχρεωτική  αντικατα στασή τόυ τρι τόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπό κειται στή διακριτική  
ευχε ρεια τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν δε δεν τήν επιθυμει , απαλει φεται ή αναφόρα  στήν παρ. 
4 στό παρό ν σήμει ό. Πρβλ. α ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016. 

lxxi

 
Εφιστα ται ή πρόσόχή  των αναθετόυσω ν αρχω ν στό ό τι πρε πει να ζήτει ται ή πρόσκό μισή 
δικαιόλόγήτικω ν πρός από δειξή μό νό των λό γων απόκλεισμόυ  και των κριτήρι ων επιλόγή ς πόυ 
ε χόυν τεθει  στήν παρόυ σα διακή ρυξή. Επισήμαι νεται, περαιτε ρω, ό τι, ή αναθε τόυσα αρχή  
δυ ναται, κατα  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτει  από  πρόσφε ρόντες, σε όπόιόδή πότε 
χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να 
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δικαιόλόγήτικα , ό ταν αυτό  απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 

lxxii  Συ μφωνα με τό α ρθρό 73 παρ. 2 τελευται ό εδα φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ πόυ 
αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν τό σό τήν κυ ρια ό σό και τήν επικόυρική  
ασφα λισή."  

lxxiii

 
Λαμβανόμε νόυ υπό ψή τόυ συ ντόμόυ, σε πόλλε ς περιπτω σεις, χρό νόυ ισχυ ός των 
πιστόπόιήτικω ν φόρόλόγική ς ενήμερό τήτας, όι όικόνόμικόι  φόρει ς μεριμνόυ ν να απόκτόυ ς 
εγκαι ρως πιστόπόιήτικα  πόυ να καλυ πτόυν και τόν χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς, συ μφωνα 
με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκειμε νόυ να τα υπόβα λόυν, 
εφό σόν αναδειχθόυ ν πρόσωρινόι  ανα δόχόι. Τα εν λό γω πιστόπόιήτικα  υπόβα λλόνται μαζι  με τα 
υπό λόιπα απόδεικτικα  με σα τόυ α ρθρόυ 23 από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό με σω τής 
λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» τόυ υπόσυστή ματός. 

lxxiv

Οι υπευ θυνες δήλω σεις τόυ παρό ντός τευ χόυς φε ρόυν εγκεκριμε νή πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  
υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  πόυ υπόστήρι ζεται από  εγκεκριμε νό 
πιστόπόιήτικό  (Πρβλ. α ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) lxxv

 
Πρβλ. όμόι ως  ως α νω υπόσήμει ωσή για τα πιστόπόιήτικα  φόρόλόγική ς ενήμερό τήτας 

lxxvi

 
Εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  τήν επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόυ . 

lxxvii  Με εκτυ πωσή τής καρτε λας “Στόιχει α Μήτρω όυ/ Επιχει ρήσής”, ό πως αυτα  εμφανι ζόνται 
στό taxisnet. 

lxxviii

 
Εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  τις επιλε ξει, ό λες ή  κα πόια/ες εξ αυτω ν, ως λό γόυς απόκλεισμόυ . 

lxxix

 
Επισήμαι νεται ό τι ή αναθε τόυσα αρχή , εφό σόν μπόρε σει να απόδει ξει, με κατα λλήλα με σα, ό τι 
συντρε χει κα πόια από  τις περιπτω σεις αυτε ς, απόκλει ει όπόιόνδή πότε όικόνόμικό  φόρε α από  τή 
συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής τής δήμό σιας συ μβασής.  

lxxx Εφό σόν ή αναθε τόυσα αρχή  τήν επιλε ξει ως λό γό απόκλεισμόυ . 
lxxxi Η υπόχρε ωσή πρόσκό μισής δικαιόλόγήτικω ν όνόμαστικόπόι ήσής μετόχω ν, εφό σόν πρό κειται 

για συμβα σεις εκτιμω μενής αξι ας α νω τόυ 1.000.000,00 ευρω , αφόρα  μό νό στις ανω νυμες 
εταιρει ες πόυ λαμβα νόυν με ρός στό διαγωνισμό , ει τε πρό κειται για μεμόνωμε νόυς υπόψή φιόυς, 
ει τε για με λή ενω σεων Εξαιρόυ νται τής υπόχρε ωσής αυτή ς όι εταιρει ες πόυ ει ναι εισήγμε νες στό 
Χρήματιστή ριό τής χω ρας εγκατα στασή ς τόυς και υπόβα λλόυν περι  τόυ τόυ υπευ θυνή δή λωσή 
τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ τόυς. 

lxxxii  Εφό σόν συντρε χει περι πτωσή λό γω τόυ πρόυ πόλόγισμόυ  τής συ μβασής, πρε πει να 

πρόβλε πεται και ή δυνατό τήτα συμμετόχή ς επιχειρή σεων εγγεγραμμε νων στα Νόμαρχιακα  

Μήτρω α (βλε πετε α ρθρα 105 και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περι πτωσή αυτή  να τι θεται ή 

αντι στόιχή πρό βλεψή. 
lxxxiii

Πρβλ. α ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ό πως ισχυ όυν δυνα μει τόυ α ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' ε ως δ' τόυ 
ν. 4472/2017, σε συνδυασμό  με τό α ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 lxxxiv  Πρβλ. όμόι ως πρόήγόυ μενή υπόσήμει ωσή 

lxxxv Εφό σόν ε χει αναφερθει  σχετική  απαι τήσή στό α ρθρό 22.Ε συμπλήρω νεται αναλό γως 

συ μφωνα με τό α ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. 
lxxxvi  Συ μφωνα με τή δια ταξή τόυ α ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχή  σε 

διαγωνισμόυ ς δήμόσι ων ε ργων χόρήγει ται σε κα θε εργόλήπτική  επιχει ρήσή εγγεγραμμε νή στό 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερό τήτα πτυχι όυ», ή όπόι α, σε συνδυασμό  με τή βεβαι ωσή εγγραφή ς πόυ εκδι δεται 
από  τήν υπήρεσι α τή ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  «επι σήμό κατα λόγό αναγνωρισμε νων 
εργόλήπτω ν» [...] και απαλλα σσει τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις από  τήν υπόχρε ωσή να 
καταθε τόυν τα επιμε ρόυς δικαιόλόγήτικα  στόυς διαγωνισμόυ ς.” Επισήμαι νεται ό τι, συ μφωνα με 
τό α ρθρό 22 ( Τρόπόπόιή σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρω τό 
εδα φιό τής περι πτωσής 31 τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 377 αντικαθι σταται ως εξή ς: «31) τόυ 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των α ρθρων 80 ε ως 110, τα όπόι α παραμε νόυν σε ισχυ  με χρι τήν 
ε κδόσή τόυ πρόεδρικόυ  διατα γματός τόυ α ρθρόυ 83, των παραγρα φων 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 20 
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και τής παραγρα φόυ 1 α τόυ α ρθρόυ 176». 

lxxxvii Στήν περι πτωσή ό μως πόυ ή Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν καλυ πτει τις εισφόρε ς επικόυρική ς 
ασφα λισής, τα σχετικα  δικαιόλόγήτικα  υπόβα λλόνται ξεχωριστα . 

lxxxviii Μό νό στήν περι πτωσή πόυ ε χει επιλεγει  από  τήν αναθε τόυσα αρχή  ως λό γός απόκλεισμόυ . 
lxxxix

Επισήμαι νεται ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας παρα γει από  τό υπόσυ στήμα τό ήλεκτρόνικό  αρχει ό 
«εκτυπω σεις» των Δικαιόλόγήτικω ν Συμμετόχή ς σε μόρφή  αρχει όυ Portable Document Format 
(PDF), τό όπόι ό υπόγρα φεται με εγκεκριμε νή πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  πρόήγμε νή 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  με χρή σή εγκεκριμε νων πιστόπόιήτικω ν και επισυνα πτεται στόν 
(υπό)φακε λό τής πρόσφόρα ς «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» (Πρβλ α ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) xc Οι αναθε τόυσες αρχε ς μπόρόυ ν να πρόβλε πόυν στα ε γγραφα τής συ μβασής ό τι, κατό πιν 
αιτή ματός τόυ υπεργόλα βόυ και εφό σόν ή φυ σή τής συ μβασής τό επιτρε πει, ή αναθε τόυσα αρχή  
καταβα λλει απευθει ας στόν υπεργόλα βό τήν αμόιβή  τόυ για τήν εκτε λεσή πρόμή θειας, 
υπήρεσι ας ή  ε ργόυ, δυνα μει συ μβασής υπεργόλαβι ας με τόν ανα δόχό. Στήν περι πτωσή αυτή , στα 
ε γγραφα τής συ μβασής καθόρι ζόνται τα ειδικό τερα με τρα ή  όι μήχανισμόι  πόυ επιτρε πόυν στόν 
κυ ριό ανα δόχό να εγει ρει αντιρρή σεις ως πρός αδικαιόλό γήτες πλήρωμε ς, καθω ς και όι ρυθμι σεις 
πόυ αφόρόυ ν αυτό ν τόν τρό πό πλήρωμή ς. Στήν περι πτωσή αυτή  δεν αι ρεται ή ευθυ νή τόυ κυ ριόυ 
αναδό χόυ. Συμπλήρω νεται αναλό γως.  
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