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      ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                   

ΑΠΟΦΑΗ: 328 

Απφ ην πξαθηηθφ 24
εο

/2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη ηνλ νξηζκό επηηξνπήο δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν: «Καηαζθεπή 

παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 14
ε 

ΙΟΤΝΙΟΤ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζην 

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 9365/08-

06-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ παξφληα ήηαλ επηά 

κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)             

2.- Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο 

3.- Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο   _________                    

4-  Γθίλεο Ισάλλεο 

5.- Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία 

6.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο 

7.- Πέηξνπ Υξήζηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 

εηζεγνχκελνο ην (4ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εμέζεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη: 

Με ην ππ‟ αξηζκ. 1064/19-01-2017 έγγξαθν, ν Γήκαξρνο Σαλάγξαο δήηεζε απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, λα νξίζεη αξκφδην ηερληθφ ππάιιειν πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη κειέηε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ». 

 

ηε ζπλέρεηα  κε ην ππ‟ αξηζκ. πξση. 1064/19-01-2017 έγγξαθν ε ηερληθή ππεξεζία καο 

δηαβίβαζε ηελ αξηζκ. 10/2016 κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο 

θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ»,  κε πξνυπνινγηζκφ 129.395,26 € κε Φ.Π.Α. 24%. 

 

Με ηελ αξηζκ. 39/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κειέηε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ» θαη 

απνθαζίζηεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα γίλεη κε αλνηρηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ πνπ ζα 

δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27, ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ. ηελ απφθαζε αλαθέξεηαη φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα 

ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95, παξ.2
α
, ηνπ Ν. 4412/2016 κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 

9821/14-06-2017 
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Με ηελ αξηζκ. 154/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ επηθαηξνπνηήζεθε ε ππ‟ 

αξηζκ. 10/16 κειέηε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ» 

ιφγσ αιιαγήο ηνπ «Καλνληζκνχ πεξηγξαθηθψλ ηηκνιίγλ εξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ» (ΦΔΚ 1746Β/19-05-2017). 

 

χκθσλα κε ην απφ 07/06/2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο δελ ππεηζέξρεηαη θακία 

αιιαγή ζην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο παξακέλεη 

ζην πνζφ ησλ 129.395,26 € κε Φ.Π.Α. 24%. 

 

ηνλ Κ.Α. 02.30.7322.29 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 έρεη πξνβιεθζεί αξρηθή πίζησζε πνζνχ 130.000,00 €. Η 

δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 130.500,00 € πξννξηζκέλε γηα θαηαζθεπή 

παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ.  

 

Η πιεξσκή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 39/2017 απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

χκθσλα κε ην απφ 07/04/2017 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο ηελ 7
ε
 Απξηιίνπ 2017 δηεμήρζε θιήξσζε κε ηα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο 

πνπ πιεξνχλ ηνπ φξνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν κε ηίηιν: 

«Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ» (άξζξν 221.8 θαη 344 ηνπ Ν. 

4412/2016 κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 379.6 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη θιεξψζεθαλ νη θάησζη 

ππάιιεινη: 

1. Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κε αλαπιεξψηξηα ηε Μαξία αξαθίδνπ, 

Πνιηηηθφ Μεραληθφ Π.Δ. 

2. Αλέζηεο Σζηψλεο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ Δπάγγειν 

Καξχγηαλλε, Υεκηθφ Μεραληθφ Π.Δ. 

3. Νίθα σηεξία ηνπ Αζ., Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ Κνληνχιε 

Κσλζηαληίλν, Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ε 

ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο, ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηεο 

δεκνπξαζίαο θαη ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ όςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), 

4. Σνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α‟ 114/8-6-2006). 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α 

ηνπ άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 

θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),  
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 

(ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,  θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) 

«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007 -2013», 
1
 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ 

ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα», 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ λ. 

4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην», (εθφζνλ απαηηείηαη) 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
2
 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» , 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο”, 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη , 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 

18. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ », 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ).
3
 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ 

κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρψλ Διιεληθψλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα  

„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.3414/2005‟‟
, 4

 θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

εμσρψξηεο εηαηξίεο”.
  

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
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22. Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
5
, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ 

ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα 

πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα 

θάζε θνξά λνκνζεζία. 

23. Σελ εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνχ 130.000,00 € ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2017 θαη ηνλ Κ.Α. 02.30.7322.29 

24. Σελ ππ‟ αξηζκ. 161/2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ‟ αξηζκ. 161/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 129.395,26 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7322.29 

κε ηίηιν: «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ». 

3. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην 

έξγν: «Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο θεληξηθήο πιαηείαο Γειεζίνπ» θαη ζπληάζζεη ηνπο 

φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 
 

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο 

 

δδ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη  
 

 

ηελ κε αλνηρηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΓΗΛΔΙΟΤ  

Δθηηκώκελεο αμίαο 104.351,02 Δπξώ (πιένλ Φ.Π.Α.) 

 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη 

 

θαιεί 
 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
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Άξζξν 1 Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο 
vi

 

 

1.1 Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Σαλάγξαο 

Οδφο  : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κσδ. : 32009 
Σει. : 2262351100 
Telefax : 2262351118 
E-mail : sarafidoy@tanagra.gr 
Πιεξνθνξίεο:  : αξαθίδνπ Μαξία 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ : Γήκνο Σαλάγξαο 

1.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Γήκνο Σαλάγξαο 

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή : Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Σαλάγξαο 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία : Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκνπ Σαλάγξαο 

 

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ρεκαηαξίνπ ηελ 

Σξίηε 11/07/2017, ψξα 10:00 π.κ. θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 
vii

 

 

1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ 

άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα 

Καηαζθεπήο θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή 

απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ 

δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ  

 

2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα
 
: 

α) ε κε αξ. ....................................... πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο 

δεκνζηεχζεθε ζην ηεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 
viii

 

β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

γ) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016) , 

δ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,  

ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,  

δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

ε) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξέσζεσλ  

ζ) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

η) Γελ πξνβιέπεηαη 
ix

 

ηα) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

mailto:a.tsionis@tanagra.gr
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ηβ) ε ηερληθή κειέηε, 

ηγ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

ηδ) Γελ απαηηείηαη 
x
 

2.2 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε 

αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 5,00 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ ν 

ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη 

θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο 

ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 

ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν  

Δπίζεο ην ηεχρνο δεκνπξάηεζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αηειψο ζην site 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, www.tanagra.gr θαη ζηελ ελφηεηα «Πξνθεξχμεσο – 

Γηαγσληζκνί», θάησ απφ ηελ επηινγή «Γξαθείν Σχπνπ». ηελ πεξίπησζε 

απηή νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξαιάβνπλ αηειψο ην έληππν 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (πιαηεία Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, 32009, 

ρεκαηάξη, ηει. : 2262351131/2262351154, θαμ : 2262351138), ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο xi xii.    

2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 06/07/2017 xiiiνη αλαζέηνπζεο 

αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν 

ζηηο 10/07/2017xiv 

 

Άξζξν 3 Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

 

3.1 Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ 

άξζξνπ 18 είηε  

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε  

(β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε  

(γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1, 32009, 

ρεκαηάξη). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 

πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ 

πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη 

ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. Η 

αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε 

γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή 

άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

http://www.tanagra.gr/
ΑΔΑ: 7ΙΚΚΩΗΒ-Δ1Π



[8] 
 

3.2Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο 

θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά 

ηνπ ….. 

γηα ην έξγν : « ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΠΛΑΣΔΙΑ ΓΗΛΔΙΟΤ» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην Γήκν Σαλάγξαο 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 11/07/2017 
xv

 
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο  ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν 

αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), 

δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail).  

 

3.3  Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 θαη 

β) μερσξηζηφο σφραγισμένος θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί 

λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε 

ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.3 ηεο παξνχζαο . 

Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

3.4 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο. 

3.5 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα,xvi ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή 

(εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή 

πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ 

θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο 

κε θαλνληθέο.. 

3.6 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν απηψλ. 

3.7 Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 

κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ - 

Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο- Δλζηάζεηο 
 

4.1 Τπνβνιή θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ -  Έγθξηζε πξαθηηθνύ  
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α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί 

θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη 

επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ 

ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 

πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί 

πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη, ηφζν 

ζην πξσηφθνιιν, φζν θαη ζηνλ θπξίσο θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα 

ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ 

ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ 

εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε 

ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο 

ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα 

αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε 

θαη θαηεγνξία ηνπ 
xvii

, θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο.
xviii

 Όινη νη 

θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο 

θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 

24.2, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή 

ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε 

αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη 

ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ.  

δ) ηε ζπλέρεηα
xix

, 
xx

 ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο 

νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη 

ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιόηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016. 

Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 

δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε 

πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη 

απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. 

ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο 

κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη 

ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο 

αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 

θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε 
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ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο 

ηνπο. 

ζη) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο 

ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο 

ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν 

ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά 

ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ. 3669/2008.  

δ) Η πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ή ζε παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηεο.  

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη
xxi

.  

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο. 

ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο 

ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

 

4.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – 

Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί 

εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ,
xxii

 ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο 

παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, 

εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 

επηπιένλ εκέξεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

i.Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(Σ.Δ.Τ.Γ), είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii.αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii.αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 
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δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, 
xxiii

 

ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

είρε δειψζεη κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), 

φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 

παξνχζαο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή 

αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (απνθαηλφκελν φξγαλν αλαζέηνπζαο 

αξρήο) γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε 

γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016. 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί 

απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο επί απνδείμεη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
xxiv

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36  ηνπ λ. 4129/2013
xxv

εθφζνλ 

απαηηείηαη, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.3-23.10 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 21, ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22 θαη 

φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ 

απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
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Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε  β ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016.
 
 

 

4.3 Δλζηάζεηο 
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε 

(5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο 

ελζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη 

ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 31.3.2017, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ 

IV ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξα 345 έσο 374). 

 

Άξζξν 5:  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – 

πκθσλεηηθό– εηξά  ηζρύνο 

 

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξ. 5 άξζξνπ 105 θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016.  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε 

απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.   

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο  

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

6. Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηα  

 Παξαξηήκαηα ηνπο,  

7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.  

10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 

 

6.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε 

ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

6.2.  Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα,  θαη ε κεηάθξαζε ησλ 

ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 

ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα 

ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο πεξί 

Γηθεγφξσλ), είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ 

πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

6.3.  Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή 

επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ 

ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη 

απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 

4194/2013 (Κψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ).  

6.4.    Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε 

εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, 

ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

6.5. Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ 

απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ  αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη 

ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

 

7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), 

-  ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο 

παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύξσζε ηεο 

Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),  

- ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
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2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -

2013»,  θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 
xxvi

 

 - ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ 

ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη 

εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ 

Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην», (εθφζνλ απαηηείηαη) 

- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,
xxvii

 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»  

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”, 

- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη , 

- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε 

δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 

- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) 

«Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ », 

- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145).
xxviii

 

7.2 Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 

30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 

66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) 

ζρεηηθά κε ηα  „’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ 

Ν.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005‟‟
, xxix

 θαζψο θαη ε 
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απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ 

αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”.
 
 

7.3 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

7.4Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
xxx

, 

θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη 

πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη 

ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη 

λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα 

θάζε θνξά λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί,  θ.ι.π.- Πιεξσκή 

Αλαδόρνπ 

 

8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ιδίνπο Πόξνπο 
xxxi

 

 Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο
xxxii

 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα 

απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011.   

 

8.2. Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ 

θφξνπο, δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.  

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  

8.3. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ 

ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 

 

Άξζξν 9: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη 

δηθαηνινγεηηθώλ 

  

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 θαη 103  ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 10: Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο 

πίζησζεο 

 

Απφθαζε κε αξ.πξση. 5193/07.04.2017 γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε 

δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017 θαη κε αξ. 161 θαηαρψξεζε 

ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ. (ζπκπιεξψλεηαη θαη ν 

αξηζκφο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 ).
xxxiii
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

 

Σίηινο ηνπ έξγνπ 

Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΔΙΑ 

ΓΗΛΔΙΟΤ». 

 

Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 104.351,02 Δπξψ 

(πιένλ Φ.Π.Α.) θαη αλαιχεηαη ζε: 

 

Γαπάλε εξγαζηψλ : 76.014,02 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 13.682,52 
Απξφβιεπηα

xxxiv
 (πνζνζηνχ 15%

xxxv
 επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ 

θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) λ. 4412/2016 

13.454,48 

Γαπάλε ζχλδεζεο κε  ΓΔΗ  : 1.200 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 25.044,24 

 

11.1 Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
Ο ηφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε Σνπηθή Κνηλόηεηα Γειεζίνπ , 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ρεκαηαξίνπ  ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο (NUTS : 

2806030102) 

11.2 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 
θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλαθαηαζθεπή θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο 

παηδηθήο ραξάο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ Γειεζίνπ εληφο ηνπ 

θεξπγκέλνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο πεξηνρήο Γειεζίνπ επί απαιινηξησκέλνπ 

νηθνπέδνπ απφ ην ΤΠΠΟ ζε  έθηαζε ησλ    771,68 η.κ. , ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί κε ηελ 28492/11-

05-09 Τπνπξγηθή απφθαζε  (ΦΔΚ 931/18-05-09) & κε ηελ 27934/25-07-14 

(ΦΔΚ2029/25-7-2014) λέα Τ.Α. ,  θαζψο θαη ηα επξσπατθά πξφηππα αζθαιείαο 

ΔΝ1176:2008 θαη ΔΝ1177:2008. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλαθαηαζθεπή ηεο πθηζηάκελεο  παηδηθήο  ραξάο  ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία Γειεζίνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο :  

 απνκάθξπλζε ηεο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο θαη ησλ παιαηψλ νξγάλσλ ηεο 

παηδηθήο ραξάο  

 θαηαζθεπή λεαο κεηαιιηθήο  πεξίθξαμεο  πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ,ζρεδίνπ 

ηεο Τπεξεζίαο. 

 ηνπνζέηεζε πξφρπησλ θξαζπέδσλ θήπνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλσλ , ησλ δηαδξφκσλ κε θπβφιηζνπο ,ησλ επηθαλεηψλ επίζηξσζεο κε 

ειαζηηθφ δάπεδν . 

 επίζηξσζε επηθαλεηψλ κε   θπβφιηζνπο  

 επίζηξσζε επηθαλεηψλ κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθφ δάπεδν 

 θαηαζθεπή λέαο βξχζεο ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηεο εξγαζίαο ζχλδεζεο κε 
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ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρέηεπζε  

 εγθαηάζηαζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ , εξγαζίεο πξαζίλνπ  θαη ηνπνζέηεζε 

δέληξσλ θαη ζάκλσλ  

 εγθαηάζηαζε λένπ δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ  

 Δπίζηξσζε επηθαλεηψλ εληφο παηδηθήο ραξάο κε ειαζηηθφ δάπεδν 

αζθαιείαο  γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νξγάλσλ .   

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ αζθαιείαο θαη ησλ θπβνιίζσλ   , 

ζα γίλεη επίζηξσζε βάζεο ζθπξνδέκαηνο C12/15 κε ηνπνζέηεζε δνκηθνχ 

πιέγκαηνο Σ131. 

CPV ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

45112711-2 Δξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπίνπ γηα πάξθα 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ 

δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ  δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 156 λ. 4412/2016.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο 

θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε 

θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.  

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ 

ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.  

 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ 

(20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, 

αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο αμίαο 

ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. 

ηελ αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη 

κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. Σα πνζά πνπ 

εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), 

κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., 

αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ 

δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή 

αλαιχεηαη ζε Οκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ 

ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, 

έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην πνζνζηφ 

έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ 

θαη Μεηαθνξψλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα 

σο άλσ έξγα, πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ. 

 

Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε εθαηόλ είθνζη 

(120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
xxxvi

.  

Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ. 
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Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 

13.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή 

δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη 

ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 

4412/2016 .  

13.3 Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 
xxxvii

 

13.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
xxxviii

 

13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  

 

Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο  

 

15.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ 

άξζξνπ 72
 
ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2088,00 επξψ. 
xxxix

 

 ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

  

15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία :  

 α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

 β) ηνλ εθδφηε,  

 γ) ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλνληαη,  

 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

 ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

 ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

 δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο  ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο 

απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  

 ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ ) θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη 

ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  
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(ην ζεκείν απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθφζνλ 

ππάξρνπλ). 

15.3 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) 

εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 

ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 11/02/2018, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.  

15.4 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά 

απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 4.2 ηεο παξνχζαο. 

       Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ 

είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

15.5 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο 

(Πξηκ)
xl

 

 

16.1 Γελ
xli

 πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν
xlii

 

16.2 Γελ πξνβιέπεηαη  ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε 

 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ
 
 

 

17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 

νξίδεη. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 

4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 

θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ 

αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη 

επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο .  

17.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε απφ ηνλ Αλάδνρν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο
xliii

 

 

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ 
 

17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε 

ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ 

ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ 

έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ,  

αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.   

 

Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ 
 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
xliv

νξίδεηαη ε 

11/07/2017  εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 

10:00 π.κ.  

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 

νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, 

ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε 

απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε 

λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή 

ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα 

νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  

 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ 

θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6) 

κελψλ
xlv

, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 
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Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 
 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ.  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη, ζην ηεχρνο 

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο
xlvi

 θαη 

ζηνλ Διιεληθφ Σχπν
xlvii

, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.tanagra.gr), ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.  

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο 

πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ 

ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα 

έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ 

δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε 

πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ 

άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη 

Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο  

  

21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο Κ/Ξ ΟΙΚ & Η/Μ γηα ηάμε 

Α1 θαη άλσ 
xlviii

θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ 

πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 

1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο 

έλσζεο.
xlix,

 

21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 

3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 

4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα 

ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
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Άξζξν 22: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 
l
 

 

Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο.  

22.Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί 

έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ 

πεξηπηψζεσλ: 

22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ 

C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ 

L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

ΑΔΑ: 7ΙΚΚΩΗΒ-Δ1Π



[23] 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Ι.Κ.Δ ), ε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ  αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

22.A.2 Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί 

απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, 

ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 

κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο. 

22.A.3α) Καη‟εμαίξεζε, γηα ηνπο πην θάησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο φπσο δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
li
 δελ 

εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη  22.A.1 θαη 22.A.2  

β) Καη‟εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ 

κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 

νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη
 lii

ε παξάγξαθνο 

22.Α.2.  

22.Α.4. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο (δηαγσληζκό), πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηο
:liii

 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4412/2016, 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
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ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη 

ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 

άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016),  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

22.Α.5.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθόο ιόγνο 

απνθιεηζκνύ)
 liv

 

22.Α.6. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 

πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ.  

22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 
lv

κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα 

ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ΑΔΑ: 7ΙΚΚΩΗΒ-Δ1Π



[25] 
 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ 

ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - 

κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

22.Α.8. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 

απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ). 

Κξηηήξηα επηινγήο (22.Β – 22.Γ) 

22.Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή 

ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο 

παξνχζαο. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

22.Γ. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
lvi

 

(α) ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα πνπ νξίδεηαη, γηα ηελ 

θαηεγνξία  ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ & Η/Μ γηα ηάμε Α1 θαη άλσ  

β) Γελ απαηηνύληαη πξόζζεηνη όξνη ζρεηηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

22.Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
lvii

 

(α) ε ηερληθή ηθαλφηεηα πνπ νξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία  ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ  & 

Η/Μ γηα ηάμε Α1 θαη άλσ  

(β) Γελ απαηηνχληαη πξφζζεηνη φξνη ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα 

22.Δ. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο
lviii

 

Γηα ηελ παξνύζα ζύκβαζε δελ απαηηείηαη από ηνπο δηαγσληδόκελνπο λα 

δηαζέηνπλ θάπνην πξόηππν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

22.Σ. ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο 
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ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή 

ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα 

θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα).  

Γελ απαηηείηαη 
lix

 

 

Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο 

 

23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79  παξ. 

4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, 

κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 

ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο 

παξνχζαο, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ ηεο παξνχζαο. 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί 

λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 

νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ, 

ηo Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ),  γηα θάζε θνξέα 

ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη. 

23. 2 . Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα) 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο 

νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (β) ηεο παξνχζαο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ηξηώλ (3) κελώλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο 

πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη 

επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηξηώλ (3) κελώλ πνπ πξνεγνχληαη 

ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο.
lx
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ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Σ 

ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22 Β – Δ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην 

ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 22 Α.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά 

ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, 

φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Η 

δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, 

φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα 

δηθαηνινγεηηθά απηά. 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22 Α.   
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 

22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκηδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά:  

(α) γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο: απφζπαζκα 

ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο 

ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο 

νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ δχν εδαθίσλ  ηεο παξαγξάθνπ 

Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη 

έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα)
lxi 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.  

Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ 

Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη  

 θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο 

θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη 

ζε εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε 

δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ 

Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ 
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ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. 

 αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

αζθαιηζηηθφ θνξέα. Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο 

αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) 

σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε 

θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ)  γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε 

αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ.   Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ 

γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο 

εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ 

ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο 

(θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ 

απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο 

ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην 

πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
.
 

(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.4(β) ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα 

ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, παχζε 

εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν 

ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί 

ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν πξσηνδηθείν γηα ηα λνκηθά 

πξφζσπα εθηφο Α.Δ. θαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο 

γηα ηηο Α.Δ.  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Σα θπζηθά πξφζσπα δε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε 

εθθαζάξηζε.  

(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη 

(γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ππφ  1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α., ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 

θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε 

δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 

Α ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα 

εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

απνξξίπηεηαη.  
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(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4ηνπ άξζξνπ 22, 

ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22, γηα 

ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα 

θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα 

πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

(ζη) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. Α.5 ηνπ Άξζξνπ 22 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ Α.5 ηνπ άξζξνπ 22  ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία:  

Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ
.
 [Δμαηξνχληαη ηεο 

ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].  

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά 

είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα: 

α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ., 

πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ 

κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 

(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν 

κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη 

νλνκαζηηθέο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23.9 

ηεο παξνχζαο. 

β) Οη αιινδαπέο αλώλπκεο εηαηξίεο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο 

έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :  

αα) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.  

ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε 

κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν 

κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 

νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.      

γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  
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αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 

απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά 

πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ.  

γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή 

θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή 

πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  

δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία 

αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. 

Η αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ 

αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία 

απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.9. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε 

δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 

20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ 

ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005»
 
. 

 

23.4. Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β 
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ
lxii

 ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, 

γηα έξγα θαηεγνξίαο  ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ  & Η/Μ  

(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. 

(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε  

πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
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ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη 

ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο 

παξνχζαο. 

 

23.5. Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο 

ηνπ άξζξνπ 22.Γ 

Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθε επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

απνδεηθλχεηαη  

(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

(i) γηα ην 22. Γ (α), απφ ηε Βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 23.4. (α)  

ηεο παξνχζαο. 

(ii) Γηα ην 22.Γ (β) Γελ απαηηείηαη 
lxiii

 

(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ 

παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο δηθαηνινγεηηθά ηα 

αληίζηνηρα κε απηά πνπ θέξνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα., ήηνη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Μ.Δ.ΔΠ. Πξόζζεηα δελ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 22.Γ.β 
lxiv

 

23.6. Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 22.Γ  
Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

απνδεηθλχεηαη:  

(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ.  

(i) γηα ην 22. Γ (α), απφ ηε Βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 23.4. 

(α)  ηεο παξνχζαο 

(ii) γηα ην 22.Γ (β) Γελ απαηηείηαη 
lxv

 

(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 

4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ . 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο δηθαηνινγεηηθά ηα ηα 

αληίζηνηρα κε απηά πνπ θέξνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ήηνη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
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πξνβιέπνληαη ζην Μ.Δ.ΔΠ. Πξόζζεηα δελ απαηηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 22.Γ.β
lxvi

 

23.7. Γηθαηνινγεηηθά γηα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 22.Δ
lxvii

 

Γελ πξνβιέπεηαη 

23.8. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ: 
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ  

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ 

δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 

3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν 

κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ 

ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή 

πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο, 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ: 

1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά, 

2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

23.9. Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ 

νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν. 

Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 
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αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν 

επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

εθφζνλ πξνζθνκίδνπλ «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ»
 

ελ ηζρχ, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
lxviii

: 

- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα 

ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  

Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί 

απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 
lxix

 

- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο 

παξνχζαο.
lxx

 

- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΗ ηνπ 

άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

θαιχπηνληαη πιήξσο ( φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο ) απφ ηελ 

Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 

- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22. Α.4. (ζ).
lxxi

 

- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ 

κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 23.3. (ζη). 

- ηα  απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο 

επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, 

πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ 

Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε ηνπ 

πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ- 

ΣΜΔΓΔ, ν πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο 

Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε απηά.  

23.10. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 

22.Σ 
 ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 

Άξζξν 24 : Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

 

24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» 

 (β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
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24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα:  

α) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο  (ΣΔΤΓ)  

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. 

24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 

ρνξεγεζέλ
 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ηνπ άξζξνπ 2 (δ)  ηεο παξνχζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη:  

α) απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ 

αλαγξάθεηαη έζησ θαη έλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο 

εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ πεξηπη. (α) ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016 ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο 

ζηελ πεξηπη. (β) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016, νινγξάθσο 

θαη αξηζκεηηθψο.  

β) ε νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη 

ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 

γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή ινγηζηηθά 

ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   

24.4  Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 

πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 25: Τπεξγνιαβία 
 

25.1. Ο προσυέρων οικονομικός υορέας αναυέρει στην προσυορά τοσ το 

ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. 

25.2. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 

απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

25.3. Γελ πξνβιέπεηαη από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο λα θαηαβάιεη απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ 

γηα ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηέιεζε 
lxxii

 

25.4. Η αλαζέηνπζα αξρή  

α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα 

αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ 
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ). 

β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη 

έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα αληίζηνηρα 

πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016. 
  

Άξζξν 26 :  Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  

26.1 Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε 

ηηο ππ‟ αξηζκ. 39/2017 & 154/2017 απνθάζεηο Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

26.2 Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ 

χκβνπιν.
 
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε 

ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ. 

26.3. Γελ πξνβιέπεηαη 
lxxiii

 
 

 

4. Μεηά απφ θιήξσζε πνπ δηεμήρζε, ζχκθσλα κε ην απφ 07/04/2017 έγγξαθν 

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζπζηήλνπκε ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνχ απφ ηνπο εμήο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο :  

1. Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κε αλαπιεξψηξηα ηε 

Μαξία αξαθίδνπ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ Π.Δ. 

2. Αλέζηεο Σζηψλεο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Δπάγγειν Καξχγηαλλε, Υεκηθφ Μεραληθφ Π.Δ. 

3. σηεξία Νίθα ηνπ Αζ., Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνλ 

Κσλζηαληίλν Κνληνχιε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ. 

Ωο πξφεδξνο νξίδεηαη ε Γέζπνηλα Καξακνπδά, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κε 

αλαπιεξψηξηα ηελ Μαξία αξαθίδνπ, Πνιηηηθφ Μεραληθφ Π.Δ. 

5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο θαη ηελ 

ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 328/2017 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ 1.  ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΙΧΑΝΝΗ 

 

 

2. ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

 

3. ΓΚΙΝΗ ΙΧΑΝΝΗ 
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4. ΚΑΜΠΙΧΣΟΤ – ΛΙΑΠΗ ΓΔΧΡΓΙΑ 

 

 

5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ – ΛΑΦΑΝΗ 

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

 

6. ΠΔΣΡΟΤ ΥΡΗΣΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΗ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ  

 

 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 
vi
  ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη γξαθεία ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ηαρπδξνκηθέο δηεπζχλζεηο, ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί ζηελ Πξνθήξπμε κφλν ε ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ, γηα ηελ 

απνθπγή ηπρφλ ζχγρπζεο. 

vii
 Σίζεηαη ν ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. 

viii
 ην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

ix
  Η πεξίπησζε η) ζπκπιεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηε Γηαθήξπμε, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνβιέπεη ππνδείγκαηα εγγξάθσλ πξνο ππνβνιή απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, π.ρ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 
x
  πκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

θξίλεη αλαγθαία κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ ή λα πξνζδηνξίζνπλ ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
xi

 ε πεξίπησζε πνπ είλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθφ κέζν ειεχζεξε, άκεζε πιήξεο θαη 

δσξεάλ πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  θαη ζηα ινηπά 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ε ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή δελ  ππάξρεη πξφβιεςε γηα δαπάλε αλαπαξαγσγήο ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
xii

 Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

4412/2016, αλαθέξνληαη, ζην παξφλ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα νπνία απαηηνχληαη, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά έγγξαθα.  Δλδεηθηηθά, ι.ρ., ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεη φηη: “Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπξνζώπσλ ηνπ ειιεληθνύ θαη δηεζλνύο Σύπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ..... ή πιεξνθνξίεο πνπ 
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πξνθύπηνπλ από απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 

απηώλ από ην πξνζσπηθό ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξόζσπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο, ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε 

ηελ νπνία δειώλεη ηα αλσηέξσ”.  
xiii

  πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ζαθήλεηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ( 

“εγθαίξσο, ήηνη σο ηελ... ), πξνο απνθπγή νηαζδήπνηε ζχγρπζεο θαη ακθηβνιίαο. 
xiv

  πκπιεξψλεηαη εκέξα πνπ θαζνξίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηξφπν ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

xv
  χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 

xvi
  θφπηκν είλαη ε επηζηξoθή ηεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξάο λα ιάβεη ρψξα κεηά ηελ 

απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ άξζξνπ 4.1. (δ) ηεο παξνχζαο θαη ηεο παξέιεπζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππνβνιήο έλζηαζεο , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο παξνχζαο. 

Μέρξη ηφηε ε πξνζθνξά δηαθξαηείηαη ζθξαγηζκέλε ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.  
xvii

  εκεηψλεηαη φηη ν Αξηζκφο πηπρίνπ, ε Καηεγνξία θαη ε Σάμε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

αλαγξάθεηαη, είηε ζην Μέξνο ΙΙ : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (εγγξαθή ζε 

επίζεκν θαηάινγν), είηε ζην Μέξνο IV : Κξηηήξηα Δπηινγήο (Α' Καηαιιειφηεηα)  ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ). 

xviii
 πκπιεξψλνληαη άιιεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεί ε αλαζέηνπζα αξρή. Δάλ 

φρη, δηαγξάθεηαη ε θξάζε “θαζψο θαη”. 
xix

  Όηαλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 101 παξ. 1 λ. 4412/2016 (πξψηα έιεγρνο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ – έιεγρνο νκαιφηεηαο θαη αθνινχζσο έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο). 

Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέμεη λα κελ εθαξκφδεη ην άξζξν 101 παξ. 1, πξνζαξκφδεη 

αλαιφγσο ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία (άξζξν 98 παξ. 1 πεξ. (γ) λ. 4412/2016). 
xx

 Όηαλ εθαξκφδεηαη ε πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016. Όηαλ 

εθαξκφδεηαη ε πεξηπη. (β) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ή ηα άξζξα 124-126 ηνπ λ. 4412/2016, 

γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζηε Γηαθήξπμε. 
xxi

 Δπηζεκαίλεηαη φηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη φηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο, απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην 

δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016. 
xxii

  χκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δέθα ( 10 ) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη ( 20 ) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 
xxiii

  Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 ( ιήςε 

επαλνξζσηηθψλ κέζσλ ). 
xxiv

  ην ελ ιφγσ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν ηφπνο (πρ. ζηα 

γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο), θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ φζνη 

ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ,  δει. εληφο ... εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο, επί απνδείμεη, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
xxv

  Η πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη ζηε Γηαθήξπμε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, ζηηο 

νπνίεο πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ 

λ. 4129/2013, άιισο δηαγξάθεηαη. 

 
xxvi

 Σίζεηαη κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
xxvii

 Σίζεηαη κφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ. 
xxviii

 Απφ 1-1-2017 ηίζεηαη ζε ηζρχ ην π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), ην νπνίν κε ην άξζξν 13 θαηαξγεί 

ην π.δ 113/2010. 

1. xxix
 Σίζεηαη κφλν φηαλ εθ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (1.000.000 ΔΤΡΩ ρσξίο ΦΠΑ), 

πξνθχπηεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΡ. 
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2. xxx
 Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ λ. 4412/2016,  δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. 
xxxi

  Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. έξγν, ηνχην λα αλαγξάθεηαη 

ζηε                                                                                                                                                                                                                                                                    

Γηαθήξπμε θαη εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο Πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν, θαζψο θαη ηα 

πνζνζηά ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ απφ εζληθνχο θαη ελσζηαθνχο πφξνπο (κε 

αλαθνξά ζην δηαξζξσηηθφ ηακείν). Δπίζεο, ε ζρεηηθή ζπκπιήξσζε αθνινπζεί ηε δηαθξηηή 

νξνινγία πιινγηθέο Απνθάζεηο ( Α ) έξγσλ  ή ΚΑΔ, αλάινγα ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

(ΠΓΔ ή Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο). Γηα ην δήηεκα ηεο  αλάιεςεο δαπαλψλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ,  βι. θαη άξζξν 5 ηνπ π.δ. 80/2016. 
xxxii

 Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
xxxiii

  χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ): “Οη δηαθεξύμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη γηα ινγαξηαζκό ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηνλ αξηζκό 

θαη ηε ρξνλνινγία ηεο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηνλ αξηζκό θαηαρώξηζήο ηεο ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ηεο απόθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνύο 

αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο νηθνλνκηθά έηε.". 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 2 γ) ηνπ ίδηνπ π.δ : “Γηαθεξύμεηο, όπνπ απαηηείηαη, θαη 

απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη από θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο είλαη άθπξεο, εθόζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί απηώλ ε έθδνζε ηεο απόθαζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 2 ηνπ παξόληνο. " 
xxxiv

  Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλαυπνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία 

αλαινγία ηνπ 9% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΟΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 156 λ. 4412/2016.  
xxxv

  [Α] Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 

4412/2016 ζπκπιεξψλεηαη πνζνζηφ 9%. [Β] Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ 

νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016 ζπκπιεξψλεηαη πνζνζηφ 15%.  
xxxvi

 Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,  αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη 

ε άκεζε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (άξζξν 147 παξ.2 λ. 4412/2016). 
xxxvii

 Με ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο ππνζεκείσζεο. 
xxxviii

  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ 

θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πξνζαξκφδεηαη αληηζηνίρσο ην 13.4. ( πξβι άξζξν 57  ηνπ λ. 

4412/2016 ). 
xxxix

  Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 72 

παξ. 1 πεξ. α εδάθην πξψην ηνπ λ. 4412/2016). 
xl

 Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016, νπφηε κλεκνλεχνληαη 

θαη νη απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο.  
xli

 πκπιεξψλεηαη αλ πξνβιέπεηαη ή φρη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  χκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3614/2007 (φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 242 ηνπ λ. 4072/2012), ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ έξγσλ 

ζηηο δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο. Η 

ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 

δπλάκεη ηεο παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4314/2014. 
xlii

 Δθφζνλ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή ζπκπιεξψλνληαη νη φξνη γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή 

πξνθαηαβνιήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή 

ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο. ηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξνχζα νξίδεηαη  κεγαιχηεξν χςνο 

πξνθαηαβνιήο (πρ 15%), απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο (παξ. 1 δ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

4412/2016). 
xliii

  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ 

«Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ 
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δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ έξγσλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ζπκπιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ.  Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο 

παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

xliv
  Η πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ 

λ. 4412/2016 . 
xlv

 Οξίδεηαη ν ρξφλνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη΄ εθηίκεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πξβ. Άξζξν 97 παξ. 3 

ηνπ λ. 4412/2016. 
xlvi

 χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 376 ηνπ λ.  4412/2016, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ ζην 

Σεχρνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηελ ΔηΚ (πξβι θαη άξζξν 377 παξ. 1 πεξ (37) λ. 

4412/2016). 
xlvii

  χκθσλα κε ηηο πεξ. (31) θαη (35) παξ. 1 θαη ηελ παξ. 3 άξζξνπ 377 θαζψο θαη ηηο παξ. 

11 θαη 12 άξζξνπ 379 λ. 4412/2016, εμαθνινπζεί ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 7 θαη 8 άξζξνπ 15 λ. 3669/2008 κέρξη ηελ  31/12/2017 ζε δχν εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο θαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν κέρξη 31/12/2020 (πξβι θαη ηελ ελφηεηα Γ 

ηεο εγθπθιίνπ κε αξηζ. Δ. 16/2007 ηεο ΓΓΓΔ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ). 
xlviii

  Καη‟ αληηζηνηρία κε ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο 

παξνχζαο (αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ην έξγν ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 100 ηνπ λ. 3669/2008 θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 76 λ. 4412/2016). 
xlix

  Πξβι πεξ. ε παξ. 1 άξζξνπ 91 λ. 4412/2016. 
l
  Σα θξηηήξηα επηινγήο ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ πεξηνξίδεηαη 

δπζαλάινγα ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο 

δεκνζίσλ έξγσλ. Καηά ην ζηάδην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ, είλαη αλαγθαίν λα ηεξνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, νη ζεκειηψδεηο ελσζηαθέο 

αξρέο, ηδίσο ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 
li
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 

απνθιεηζκφ  απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (πξβι. Άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016). ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δηαγξάθεη ηελ  παξάγξαθν απηή. 

lii
  Δπηζεκαίλεηαη φηη  ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 

απνθιεηζκφ  απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (πξβι. Άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016). ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δηαγξάθεη ηελ παξάγξαθνο  απηή. 

liii
  Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 22.Α.4. απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 

επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία 

απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην παξφλ ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο. 

(αλαιπηηθά βι. ΚΟ γηα ηε ζπκπιήξσζε πξφηππεο δηαθήξπμεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ). 
liv

  εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ ζπκπιεξψλεηαη ζην Μέξνο 

ΙΙΙ Γ ηνπ ΣΔΤΓ. 

 
lv
  Τπελζπκίδεηαη φηη  αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 4, ζα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ( 22.Α. 4 ) . 
lvi

  Γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ 22.Γ, βι. Αλαιπηηθά ΚΟ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

πξφηππεο δηαθήξπμεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη ηε ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδνζεί. 
lvii

  Γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ 22.Γ, βι. Αλαιπηηθά ΚΟ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

πξφηππεο δηαθήξπμεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη ηε ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδνζεί. 
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lviii

  Πξναηξεηηθή επηινγή: Η παξ. 22.Δ ηίζεηαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο 

νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

(άξζξν 75 παξ. 1 λ. 4412/2016). 
lix

  Πξναηξεηηθή επηινγή. χκθσλα κε ην άξζξν 78 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ 

πεξίπησζε ζπκβάζεσλ έξγσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε 

νξηζκέλσλ θξίζηκσλ θαζεθφλησλ απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ( πξναηξεηηθή 

ζεκείσζε ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ ). 
lx

  Η ελ ιφγσ πξνζεζκία απνζθνπεί ζηελ ππνβνιή επίθαηξσλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ . Η 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, εάλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ 

πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, λα ζέζεη κε ηε Γηαθήξπμε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε 

ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

εθδίδνληαη ( π.ρ εληφο ελφο κελφο ). 
lxi

  χκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016 : “Αλ ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε."  

lxii
  Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηα Ννκαξρηαθά 

Μεηξψα (βιέπεηε άξζξα 105 θαη 106 ηνπ λ. 3669/2008). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε 

αληίζηνηρε πξφβιεςε. 
lxiii

    Γηα ην 22.Γ (β), νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο νξίδνπλ, θαηά πεξίπησζε ηα θαηάιιεια 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ  (Απνδεηθηηθά κέζα 

γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ( βι. αλαιπηηθφηεξα 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία ζπκπιήξσζεο πξφηππεο Γηαθήξπμεο έξγνπ ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζρεηηθή 

Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ  ). 
lxiv

  πκπιεξψλνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε έξγνπ (πξβι Μέξνο Ι Παξαξηήκαηνο XII 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 - βι. αλαιπηηθφηεξα ΚΟ γηα ηε ζπκπιήξσζε πξφηππεο 

δηαθήξπμεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ & 

Μεηαθνξψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδνζεί ). 

lxv
  Γηα ην 22.Γ (β), νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο νξίδνπλ θαηά πεξίπησζε ηα θαηάιιεια 

απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ( Απνδεηθηηθά κέζα 

γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο) ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 (βι. αλαιπηηθφηεξα βι. ΚΟ 

γηα ηε ζπκπιήξσζε πξφηππεο δηαθήξπμεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη ζρεηηθή Δγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδνζεί). 
lxvi

 πκπιεξψλνληαη ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά κέζα θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε έξγνπ (πξβι Μέξνο ΙI Παξαξηήκαηνο 

XII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 - βι. αλαιπηηθφηεξα ΚΟ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

πξφηππεο δηαθήξπμεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θαη ζρεηηθή Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ πνπ αλακέλεηαη λα εθδνζεί). 

lxvii
  Δθφζνλ έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθή απαίηεζε ζην άξζξν 22.Δ ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ λ. 4412/2016. 
lxviii

  χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 5 ηνπ λ. 3669/2008: “Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκνύο δεκνζίσλ έξγσλ ρνξεγείηαη ζε θάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε εγγεγξακκέλε ζην 

Μ.Δ.ΔΠ. «ελεκεξόηεηα πηπρίνπ», ε νπνία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε βεβαίσζε εγγξαθήο πνπ εθδίδεηαη 

από ηελ ππεξεζία ηήξεζεο ηνπ Μ.Δ.ΔΠ., ζπληζηά «επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ 

εξγνιεπηώλ» [...] θαη απαιιάζζεη ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο από ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαζέηνπλ ηα επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθά ζηνπο δηαγσληζκνύο.” Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 22 ( Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ) πεξ. 66 ηνπ λ. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σν 

πξώην εδάθην ηεο πεξίπησζεο 31 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 377 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«31) ηνπ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πιελ ησλ άξζξσλ 80 έσο 110, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε ηζρύ 

κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηνπ άξζξνπ 83, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 
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άξζξνπ 20 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 α ηνπ άξζξνπ 176». 
lxix

  Η ζρεηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ  Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, αλακέλεηαη λα 

επηθαηξνπνηεζεί . 
lxx

  ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ θαιχπηεη ηηο εηζθνξέο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη μερσξηζηά.  
lxxi

  Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ. 
lxxii

  Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

πξνκήζεηαο, ππεξεζίαο ή έξγνπ, δπλάκεη ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί 

πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, 

θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ 

αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο.  
lxxiii

  Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 76 

παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 ή ε αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 β ηνπ λ. 4412/2016 γηα 

επηπιένλ όξνπο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο. 
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