
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020
και ώρα 15:00 μ.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος  του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
333/2020  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  που  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής την 1-10-2020
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
333/2020 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
33/1-10-2020

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

αριθ. πρωτ.: 16640 /2020
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευ-
ση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων
πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή ανα-
δόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία
στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Καρδίτσας»  , καθώς και συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης σύναψης σύμβασης 

Στην Καρδίτσα σήμερα την  1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος  Πέμπτη και

ώρα 13.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16522/30-9-2020

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σχορετσανίτης Ηλίας, πρόεδρος                    Κουφόπουλος Δημήτριος, τακτικό μέλος

2) Μάττας Γεώργιος, τακτικό μέλος   Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, τακτικό μέλος 

4) Ρόβας Ιωάννης, τακτικό μέλος

5) Σπάνιας Αριστοτέλης, τακτικό μέλος

6) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος

7) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

 8) Κρανιάς Βασίλειος, τακτικό μέλος
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Η Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού  βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο  9  μελών,

παρόντες ήταν οι 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-

πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ.

163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

-------------------             

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς  προηγούμενη δημοσίευση,  σύμφωνα με το
άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο
αριθμό  οικονομικών  φορέων  για  επιλογή  αναδόχου  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο
«Αποκατάσταση  ζημιών  από  θεομηνία  στο  οδικό  δίκτυο  της  Δ.Ε.  Καρδίτσας»,
καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης  και αφού έλαβε
υπόψη:  

1. Την  αρ.  πρωτ.  6922/20-09-2020  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Πολιτικής
Προστασίας περί  κήρυξης  σε  κατάσταση Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  του
Δήμου Καρδίτσας

2.. Την εισήγηση του  Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κ. Μάττα Γεώργιου, η οποία έχει ως εξής:
“ Έχοντας υπόψη:

1.  Τη με αρ. πρωτ. 6922/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί

κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας.

2.   Το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα,  σχετικά  με  τις

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.

3.   Το  άρθρο 26 παρ.  6  του Ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  το  οποίο  «Στις  ειδικές  περιπτώσεις  και

περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό».

4.   Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών

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

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για

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

ανοικτές,  κλειστές  ή  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση.  Οι  περιστάσεις  που

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

5.   Το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (προσθ. άρθρου 32Α με την παρ. 1 του άρθρου. 43 του Ν.

4605/19),  σύμφωνα  με  το  οποίο: «Εξαιρούνται  της  υποχρεωτικής  εφαρμογής  των  άρθρων  22

παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8

και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: [α) ...], β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της
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ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή [γ) ...]. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η

διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η

αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην

περίπτωση  γ΄  δεν  απαιτείται  προηγούμενη  πρόσκληση  και  η  διαδικασία  διεξάγεται  με  βάση  τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές

όργανο, το οποίο συγκροτείται  από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται  προς το αποφαινόμενο

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης»,

6.   Το άρθρο 206 παρ. 1  του Ν.  4555/2018,  σύμφωνα με το οποίο  «Δεν  απαιτείται  απόφαση του

δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας».

7.   Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τα όργανα

διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

8.   Την  Εγκύκλιο  6/2018  (αρ.  πρωτ.:  ∆11/οικ.82/28.03.2018)  του  Υπουργού  Υποδομών  και

μεταφορών,  σύμφωνα  με  την  οποία:  «Συνεπώς  για  τις  εξαιρετικές  διαδικασίες  (συνοπτικοί

διαγωνισµοί,  διαπραγµάτευση  χωρίς  δηµοσίευση  προκήρυξης,  κ.λπ.)  δεν  απαιτείται  συγκρότηση

επιτροπής διαγωνισµού µέσω του ΜηΜΕ∆».

9.   Την  εξαιρετικώς  επείγουσα  ανάγκη να  αντιμετωπισθούν  οι  ζημιές  στο  οδικό  δίκτυο  της  Δ.Ε.

Καρδίτσας από τη θεομηνία που εκδηλώθηκε την 18-09-2020.

10. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα

Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές

ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αφετέρου σε καμία

περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,

σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης

«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας».

2. Τον  καθορισμό  των  όρων  και  των  τευχών  της  πρόσκλησης  διαπραγμάτευσης  χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του

αναδόχου της  σύμβασης  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες  στο οδικό δίκτυο της  ΔΕ

Καρδίτσας», σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.

3. Τον καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης

«Αποκατάσταση  ζημιών  από  θεομηνίες  στο  οδικό  δίκτυο  της  ΔΕ  Καρδίτσας»  και

συγκεκριμένα τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1.   ΤΕΚ Α.Ε (Γριβέλας Αθανάσιος)

2.   Δαλαμάγκα Μάρθα

3.  Δημακόπουλος Κατασκευαστική Ομόρρυθμος Τεχνική Εταιρία

4.  Δελήτσικας Δημήτριος

5.  Ευθυμίου Λάμπρος

6. Ζωιτσάκος Λάζαρος
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7. Κούρτης Νικόλαος

8. Μαρκούτης Γεώργιος

9. Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ

10. Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

                         11.  Παυλόπουλος Ευάγγελος

 12 .Παπαευαγγέλου Δήμήτρης

 13. Πιτσαρής Αλέξανδρος

 14. Τσιώκος Αναστάσιος

   15. Χανής Βάιος

4. Τον ορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή του

αναδόχου της  σύμβασης  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες  στο οδικό δίκτυο της  ΔΕ

Καρδίτσας», ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Τσεκούρας Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

2. Δημητρακοπούλου Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

3. Λάππας Αλέξανδρος, Πολ. – Ηλ. Μηχανικός ΠΕ.

Αναπληρωματικά μέλη:

(1) Κατσαούνη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

(2) Τσιλίκας Χαράλαμπος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

(3) Δημητρίου Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Τσεκούρας Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

 3.Την από 21-9-2020 τεχνική έκθεση 

4.Το από 25-9-2020  Τιμολόγιο Μελέτης

5.Τον από 25-9-2020 Προϋπολογισμό Μελέτης

6. Το σχετικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

7.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

8.  Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του Ν. 3213/2003 περί υποχρέωσης υποβολής
Δήλωσης  Περιουσιακής  Κατάστασης  (ΔΠΚ)  και  Δήλωσης  Οικονομικών  Συμφερόντων
(ΔΟΣ)

9. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι  δεν υπάρχει
ευρύτερη  δημοσιοποίηση  και  εξέφρασε  την  άποψη  ότι  από  τη  στιγμή  που  υπάρχει
περιορισμός στη συμμετοχή δεν υπάρχει διαφάνεια και δήλωσε ότι θα το καταψηφίσει
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11. Την τοποθέτηση του κ. Παπαλού, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει  θετικά με την
επιφύλαξη  ότι  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  θα  ελέγξουν  με  αυξημένη  υπευθυνότητα  τη
νομιμότητα όλων των ενεργειών

12.  Την τοποθέτηση της κ. Μπακαλάκου, η οποία εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της με
την άποψη του κ. Παπαλού

13. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ (σύμφωνα με την εισήγηση)
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην
του κ. Κρανιά, ο οποίος καταψήφισε σύμφωνα με την προηγηθείσα τοποθέτησή του. Οι
κ.κ. Μπακαλάκου και Παπαλός ψήφισαν υπέρ “με επιφύλαξη”

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1.  Εγκρίνει  την  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση
της  σύμβασης  «Αποκατάσταση  ζημιών  από  θεομηνίες  στο  οδικό  δίκτυο  της  ΔΕ
Καρδίτσας».

2. Καθορίζει  τους  όρους και  τα  τεύχη  της  πρόσκλησης  διαπραγμάτευσης  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή
του αναδόχου της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της
ΔΕ Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισμού  350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  ως εξής:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σαρανταπό� ρόυ 140.
ΤΚ 43132 - Καρδί�τσα.

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες
στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έκτακτη χρηματοδότηση με σκοπό 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των ζημιών και καταστροφών που 
προκλήθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας 
από την πλημμύρα στις 18.09.2020 
(ΥΠΕΣ)

CPV: 45233142-6
(Εργασίες επισκευής οδών)

Αρ. πρωτ.: ……/…-...-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Καρδίτσας

Προσκαλεί και Κηρύσσει

την έ�ναρξη της Δίαδίκασί�ας Δίαπραγμα� τέυσης χωρί�ς πρόηγόυμέ�νη Δημόσί�έυση

μέ βα� ση τα α� ρθρα 32 παρ 2γ & 32Α τόυ Ν. 4412/2016, ως τρόπόπόίη� θηκέ καί ίσχυ� έί,
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λό� γω κατέπέί�γόυσας ανα� γκης όφέίλό� μένης σέ γέγόνό� τα απρό� βλέπτα γία την αναθέ�τόυσα αρχη� ,

γία την έπίλόγη�  αναδό� χόυ γία την κατασκέυη�  τόυ έ�ργόυ:

Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας

Εκτίμω� μένης αξί�ας 282.258,06 Ευρω�

(πλέ�όν Φ.Π.Α.),

πόυ θα δίέξαχθέί� συ� μφωνα μέ α) τίς δίατα� ξέίς τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τόυς ό� ρόυς της παρόυ� σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρό 1   Κυ� ρίός τόυ Έργόυ – Αναθέ�τόυσα Αρχη�  - Στόίχέί�α έπίκόίνωνί�ας
1.1 Αναθέ�τόυσα αρχη� : Δήμος Καρδίτσας 

Οδό� ς : Σαρανταπόρου 140 
Ταχ. Κωδ. : 43132
Τηλ. : 24413 54877
Telefax : 24413 54804
E-mail : aleklappas@gmail.com 
Πληρόφόρί�ές: : Αλεκος Λάππας

1.2 Εργόδό� της η�  Κυ� ρίός τόυ Έργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.3 Φόρέ�ας κατασκέυη� ς τόυ έ�ργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.4 ΠρόίBσταμέ�νη Αρχη� : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας
1.5 Δίέυθυ� νόυσα  η�  Επίβλέ�πόυσα  Υπηρέσί�α:  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου

Καρδίτσας 
1.6 Αρμό� δίό Τέχνίκό�  Συμβόυ� λίό : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 

Η δίαδίκασί�α της δίαπραγμα� τέυσης χωρί�ς πρόηγόυ� μένη δημόσί�έυση θα δίένέργηθέί� στην Καρδίτσα, στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 6-10-2020, ημέρα Τρίτη.

Εφό� σόν όί ανωτέ�ρω υπηρέσί�ές μέταστέγασθόυ� ν κατα�  τη δία� ρκέία της δίαδίκασί�ας συ� ναψης η�  έκτέ�λέσης τόυ έ�ργόυ,
υπόχρέόυ� νταί να δηλω� σόυν α� μέσα τα νέ�α τόυς στόίχέί�α στόυς πρόσφέ�ρόντές η�  στόν ανα� δόχό.

Εφό� σόν όί ανωτέ�ρω υπηρέσί�ές η� /καί τα απόφαίνό� μένα ό� ργανα τόυ Φόρέ�α Κατασκέυη� ς καταργηθόυ� ν, 
συγχωνέυτόυ� ν η�  μέ όπόίόνδη� πότέ τρό� πό μέταβληθόυ� ν κατα�  τη δία� ρκέία της δίαδίκασί�ας  συ� ναψης η�  έκτέ�λέσης τόυ
έ�ργόυ, υπόχρέόυ� νταί να δηλω� σόυν α� μέσα,  στόυς πρόσφέ�ρόντές  η�  στόν ανα� δόχό τα στόίχέί�α των υπηρέσίω� ν η�  
απόφαίνό� μένων όργα� νων, τα όπόί�α κατα�  τόν νό� μό απότέλόυ� ν καθόλίκό�  δία� δόχό των έν λό� γω όργα� νων πόυ 
υπέίσέ�ρχόνταί στα δίκαίω� ματα καί υπόχρέω� σέίς τόυς.

Άρθρό 2: Παραλαβη�  έγγρα� φων συ� μβασης καί τέυχω� ν 

2.1. Τα έ�γγραφα της συ� μβασης κατα�  την έ�ννόία της πέρίπτ. 14 της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 2 τόυ ν. 4412/2016 γία την 
παρόυ� σα δίαπραγμα� τέυση έί�ναί τα ακό� λόυθα :

α) η παρόυ� σα πρό� σκληση,
β) τό έ�ντυπό όίκόνόμίκη� ς πρόσφόρα� ς,
γ) ό πρόυB πόλόγίσμό� ς δημόπρα� τησης, 
δ) τό τίμόλό� γίό δημόπρα� τησης, 
έ) η έίδίκη�  συγγραφη�  υπόχρέω� σέων,
στ) η τέχνίκη�  συγγραφη�  υπόχρέω� σέων
ζ) τό τέυ� χός τέχνίκη� ς πέρίγραφη� ς,
η) τυχό� ν συμπληρωματίκέ�ς πληρόφόρί�ές καί δίέυκρίνί�σέίς πόυ θα παρασχέθόυ� ν από�  την αναθέ�τόυσα αρχη�  έπί�
ό� λων των ανωτέ�ρω

2.2 Τα έ�γγραφα της συ� μβασης δίατί�θένταί σέ ό� σόυς πρόσκληθόυ� ν στα γραφέί�α της Δ/νσης Τέχνίκω� ν Υπηρέσίω� ν, 
όδό� ς Σαρανταπό� ρόυ 140. Μπόρόυ� ν έπί�σης να λα� βόυν αντί�γραφα αυτω� ν μέ δαπα� νές καί φρόντί�δα τόυς. Γία την 
υπόβόλη�  πρόσφόρα� ς όί καλόυ� μένόί θα πρέ�πέί να πρόμηθέυτόυ� ν δωρέα� ν τό έ�ντυπό της Οίκόνόμίκη� ς Πρόσφόρα� ς, 
από�  τα γραφέί�α της Δ/νσης Τέχνίκω� ν Υπηρέσίω� ν, όδό� ς Σαρανταπό� ρόυ 140, υπέυ� θυνη κα. Κατόί�κόυ Μαρία� ννα, τηλ. 
2441353806.

2.3 Εφό� σόν  έ�χόυν ζητηθέί�  έγκαί�ρως,  η  αναθέ�τόυσα αρχη�  παρέ�χέί  σέ  ό� λόυς  τόυς  πρόσφέ�ρόντές  πόυ
συμμέτέ�χόυν  στη  δίαδίκασί�α  δίαπραγμα� τέυσης  συμπληρωματίκέ�ς  πληρόφόρί�ές  σχέτίκα�  μέ  τίς
πρόδίαγραφέ�ς  καί  όπόίαδη� πότέ  σχέτίκα�  δίκαίόλόγητίκα� ,  τό  αργό� τέρα μί�α  ω� ρα  πρίν  την  έ�ναρξη  της
δίαπραγμα� τέυσης.

8
8

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2



Άρθρό 3 Υπόβόλη�  φακέ�λόυ πρόσφόρα� ς

3.1. Οί φα� κέλόί των πρόσφόρω� ν υπόβα� λλόνταί μέ�σα στην πρόθέσμί�α τόυ α� ρθρόυ 18 έί�τέ (α) μέ κατα� θέση�  τόυς 
στην Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  έί�τέ (β) μέ συστημέ�νη έπίστόλη�  πρός την αναθέ�τόυσα αρχη�  έί�τέ (γ) μέ κατα� θέση�  τόυς 
στό πρωτό� κόλλό της αναθέ�τόυσας αρχη� ς (Ταχυδρόμίκη�  δίέυ� θυνση Σαρανταπό� ρόυ 140, ΤΚ: 43132). Σέ πέρί�πτωση 
ταχυδρόμίκη� ς απόστόλη� ς η�  κατα� θέσης στό πρωτό� κόλλό, όί φα� κέλόί πρόσφόρα� ς γί�νόνταί δέκτόί� έφό� σόν έ�χόυν 
πρωτόκόλληθέί� στό πρωτό� κόλλό της αναθέ�τόυσας αρχη� ς πόυ δίέξα� γέί τόν δίαγωνίσμό� , τό αργό� τέρό μέ�χρί την 
ημέρόμηνί�α καί ω� ρα τόυ δίαγωνίσμόυ� , ό� πως όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 18 της παρόυ� σας. Η αναθέ�τόυσα αρχη�  δέν φέ�ρέί 
έυθυ� νη γία τυχό� ν έλλέί�ψέίς τόυ πέρίέχόμέ�νόυ των πρόσφόρω� ν πόυ απόστέ�λλόνταί ταχυδρόμίκα�  όυ� τέ γία 
καθυστέρη� σέίς στην α� φίξη�  τόυς. Δέν θα παραληφθόυ� ν φα� κέλόί η�  α� λλα έ�γγραφα από�  όπόίόδη� πότέ ταχυδρόμίκό�  
κατα� στημα, ακό� μα κί αν η αναθέ�τόυσα αρχη�  έίδόπόίηθέί� έγκαί�ρως.

3.2. Οί πρόσφόρέ�ς υπόβα� λλόνταί μέ�σα σέ σφραγίσμέ�νό φα� κέλό (κυρί�ως φα� κέλός), στόν όπόί�ό πρέ�πέί να 
αναγρα� φόνταί έυκρίνω� ς τα ακό� λόυθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Προσφορά

του …..

για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας»

με αναθέτουσα αρχή “Δήμος Καρδίτσας”

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 6/10/20201

Ο κυρί�ως φα� κέλός της πρόσφόρα� ς συνόδέυ� έταί από�  αί�τηση υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς  στό δίαγωνίσμό� , η όπόί�α 
αναγρα� φέί τό δίαγωνίσμό�  τόν όπόί�ό αφόρα� , τα στόίχέί�α ταυτό� τητας τόυ πρόσφέ�ρόντός (μέμόνωμέ�νόυ η�   έ�νωσης), 
δηλαδη�  έπωνυμί�α (η�  όνόματέπω� νυμό φυσίκόυ�  πρόσω� πόυ), απαραί�τητα στόίχέί�α έπίκόίνωνί�ας (ταχυδρόμίκη�  
δίέυ� θυνση, αρίθμό�  τηλέφω� νόυ, fax, e-mail  ). 

3.3. Μέ την πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνταί τα ακό� λόυθα:

α) έ�νας (υπό)φα� κέλός, μέ την έ�νδέίξη «Δίκαίόλόγητίκα�  Συμμέτόχη� ς» κατα�  τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 24.2 καί

β) έ�νας (υπό)φα� κέλός, μέ την έ�νδέίξη «Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� », ό όπόί�ός πέρίέ�χέί τα όίκόνόμίκα�  στόίχέί�α της 
πρόσφόρα� ς, κατα�  τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 24.3 της παρόυ� σας .

Οί δυ� ό ως α� νω ξέχωρίστόί� σφραγίσμέ�νόί φα� κέλόί φέ�ρόυν έπί�σης τίς ένδέί�ξέίς τόυ κυρί�ως φακέ�λόυ της παρ. 2.

3.4. Πρόσφόρέ�ς πόυ πέρίέ�ρχόνταί στην αναθέ�τόυσα αρχη�  μέ όπόίόδη� πότέ τρό� πό πρίν από�  την ημέρόμηνί�α 
υπόβόλη� ς τόυ α� ρθρόυ 18 της παρόυ� σας, δέν απόσφραγί�ζόνταί, αλλα�  παραδί�δόνταί στην Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  
κατα�  τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 4.1 της παρόυ� σας.

3.5.  Γία τυχό� ν πρόσφόρέ�ς πόυ υπόβα� λλόνταί έκπρό� θέσμα,2 η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  σημέίω� νέί στό πρακτίκό�  της 
την έκπρό� θέσμη υπόβόλη�  ( ημέρόμηνί�α καί ακρίβη�  ω� ρα πόυ πέρίη� λθέ η πρόσφόρα�  στην κατόχη�  της η�  πόυ 
παρέλη� φθη η συστημέ�νη έπίστόλη�  από�  την αναθέ�τόυσα αρχη�  η�  πόυ κατατέ�θηκέ στό πρωτό� κόλλό της αναθέ�τόυσας
αρχη� ς) καί τίς απόρρί�πτέί ως μη κανόνίκέ�ς..

3.6.  Οί  πρόσφόρέ�ς  υπόγρα� φόνταί  καί  μόνόγρα� φόνταί  ανα�  φυ� λλό  από�  τόν  όίκόνόμίκό�  φόρέ�α  η� ,  σέ
πέρί�πτωση νόμίκω� ν πρόσω� πων, από�  τό νό� μίμό έκπρό� σωπό αυτω� ν.
Στίς  ως  α� νω  πέρίπτω� σέίς  πόυ  μέ  την  πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνταί  ίδίωτίκα�  έ�γγραφα,  αυτα�  γί�νόνταί
απόδέκτα�  έί�τέ  κατα�  τα  πρόβλέπό� μένα  στίς  δίατα� ξέίς  τόυ  ν.  4250/2014  (Α΄  94)  έί�τέ  καί  σέ  απλη�
φωτότυπί�α, έφό� σόν συνυπόβα� λλέταί υπέυ� θυνη δη� λωση, στην όπόί�α βέβαίω� νέταί η ακρί�βέία�  τόυς καί η
όπόί�α φέ�ρέί υπόγραφη�  μέτα�  την έ�ναρξη ίσχυ� ός της δίαδίκασί�ας συ� ναψης της συ� μβασης (η� τόί μέτα�  την
ημέρόμηνί�α δημόσί�έυσης της παρόυ� σας πρό� σκλησης)3.

1  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.
2  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 

άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

3  Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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Άρθρό 4: Δίαδίκασί�α απόσφρα� γίσης καί αξίόλό� γησης των πρόσφόρω� ν / Κατακυ� ρωση /  Συ� ναψη
συ� μβασης / Πρόδίκαστίκέ�ς πρόσφυγέ�ς / Πρόσωρίνη�  δίκαστίκη�  πρόστασί�α

4.1 – 4.2 Απόσφρα� γίση / Αξίόλό� γηση / Έγκρίση πρακτίκόυ�  / Κατακυ� ρωση / Πρό� σκληση γία
υπόγραφη�  συ� μβασης
α)  Η  έ�ναρξη  υπόβόλη� ς  των  πρόσφόρω� ν  πόυ  κατατί�θένταί  κατα�  την  καταληκτίκη�  ημέρόμηνί�α  στην
Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ� , σέ δημό� σία συνέδρί�αση, κηρυ� σσέταί από�  τόν Πρό� έδρό αυτη� ς, μίση�  ω� ρα πρίν από�
την ω� ρα λη� ξης της πρόθέσμί�ας τόυ α� ρθρόυ 18 της παρόυ� σας. 
Ο Πρό� έδρός της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ�  έπίκόίνωνέί� έν συνέχέί�α αμέ�σως μέ τό πρωτό� κόλλό της αναθέ�τόυσας 
αρχη� ς  γία να δίαπίστω� σέί αν έ�χόυν υπόβληθέί� πρόσφόρέ�ς κατα�  την παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 3 της παρόυ� σας 
(σημέίω� νέταί ό� τί, τό� σό στό πρωτό� κόλλό, ό� σό καί στόν κυρί�ως φα� κέλό αναγρα� φέταί η ω� ρα καί ημέ�ρα υπόβόλη� ς καί 
η σχέτίκη�  καταχω� ρηση στό φα� κέλό μόνόγρα� φέταί από�  τόν υπέυ� θυνό υπα� λληλό) καί σέ καταφατίκη�  πέρί�πτωση 
μέταβαί�νέί μέ�λός της, κατ’ έντόλη�  τόυ Πρόέ�δρόυ της καί παραλαμβα� νέί τίς πρόσφόρέ�ς γία να τηρηθέί� η υπό� λόίπη 
δίαδίκασί�α τόυ δίαγωνίσμόυ� .

β) Οί πρόσφόρέ�ς πόυ παραλαμβα� νόνταί καταχωρί�ζόνταί κατα�  σέίρα�  κατα� θέση� ς τόυς σέ σχέτίκό�  πρακτίκό�  της 
Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ� , στό όπόί�ό έίδίκό� τέρα αναφέ�ρόνταί  η σέίρα�  πρόσέ�λέυσης, η έπωνυμί�α τόυ όίκόνόμίκόυ�  
φόρέ�α, η τα� ξη καί κατηγόρί�α τόυ καί ό έξόυσίόδότημέ�νός έκπρό� σωπός. Όλόί όί φα� κέλόί αρίθμόυ� νταί μέ τόν 
αυ� ξόντα αρίθμό�  κατα� θέση� ς τόυς, ό� πως καταχωρί�σθηκαν στό πρακτίκό�  καί μόνόγρα� φόνταί από�  τόν Πρό� έδρό καί τα
μέ�λη της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ� .

γ) Αμέ�σως μέτα�  την κατα�  τα ανωτέ�ρω όλόκλη� ρωση της παραλαβη� ς των πρόσφόρω� ν καί καταγραφη� ς των 
δίκαίόλόγητίκω� ν συμμέτόχη� ς τόυ α� ρθρόυ 24.2, ακόλόυθέί� η απόσφρα� γίση των όίκόνόμίκω� ν πρόσφόρω� ν, η 
μόνόγραφη�  τόυς από�  τόν Πρό� έδρό καί τα μέ�λη της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ�  καί η ανακόί�νωση των έπί� μέ�ρόυς 
στόίχέί�ων τόυς, τα όπόί�α έπί�σης καταχωρί�ζόνταί στό ί�δίό ως α� νω πρακτίκό� . 

δ) Στη συνέ�χέία η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  πρόβαί�νέί σέ έ�λέγχό της όλό� γραφης καί αρίθμητίκη� ς αναγραφη� ς των 
έπίμέ�ρόυς πόσόστω� ν έ�κπτωσης καί της όμαλη� ς μέταξυ�  τόυς σχέ�σης.

Γία την έφαρμόγη�  τόυ ελέγχου ομαλότητας, χρησίμόπόίέί�ταί από�  την Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  η μέ�ση έ�κπτωση 
πρόσφόρα� ς (Εμ), συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στα α� ρθρα 95 καί 98 τόυ ν. 4412/2016.

Όλές όί όίκόνόμίκέ�ς πρόσφόρέ�ς καταχωρί�ζόνταί, μέτα�  τίς τυχό� ν αναγκαί�ές δίόρθω� σέίς, σέ πί�νακα κατα�  τη σέίρα�  
μέίόδόσί�ας (αρχί�ζόντας από�  τη μίκρό� τέρη πρόσφόρα� ), ό όπόί�ός υπόγρα� φέταί από�  τα μέ�λη της Επίτρόπη� ς 
Δίαγωνίσμόυ�  καί απότέλέί� μέ�ρός τόυ πρακτίκόυ�  της.

έ) Στη συνέ�χέία, η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  έλέ�γχέί τα δίκαίόλόγητίκα�  συμμέτόχη� ς τόυ α� ρθρόυ 24.2 της παρόυ� σας 
την ί�δία ημέ�ρα κατα�  τη σέίρα�  της μέίόδόσί�ας, αρχί�ζόντας από�  τόν πρω� τό μέίόδό� τη. Ο έ�λέγχός των δίκαίόλόγητίκω� ν 
συμμέτόχη� ς συνί�σταταί στόν έ�λέγχό της όρθη� ς συμπλη� ρωσης καί υπόβόλη� ς τόυς.

Αν κατα�  τόν έ�λέγχό των παραπα� νω δίκαίόλόγητίκω� ν δίαπίστωθέί� ό� τί:
i) δέν υπόβλη� θηκαν τα απαίτόυ� μένα πρωτό� τυπα η�  αντί�γραφα, των ζητόυ� μένων δίκαίόλόγητίκω� ν, η�
ii) αν από�  τα δίκαίόλόγητίκα�  πόυ πρόσκόμί�σθηκαν νόμί�μως καί έμπρόθέ�σμως, δέν απόδέίκνυ� όνταί όί ό� ρόί καί όί 
πρόυB πόθέ�σέίς συμμέτόχη� ς συ� μφωνα μέ τα α� ρθρα 21, 22 καί 23 της παρόυ� σας

απόρρί�πτέταί η πρόσφόρα�  τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α.

στ) Η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  όλόκληρω� νέί τη συ� νταξη καί έ�κδόση τόυ σχέτίκόυ�  πρακτίκόυ�  μέ τό απότέ�λέσμα της 
δίαδίκασί�ας, μέ τό όπόί�ό έίσηγέί�ταί την ανα� θέση της συ� μβασης στόν μέίόδό� τη (η�  τη ματαί�ωση), καί τό υπόβα� λλέί 
στην αναθέ�τόυσα αρχη�  η όπόί�α τό έγκρί�νέί4. 

Αν κανέ�νας από�  τόυς πρόσφέ�ρόντές δέν πρόσκό� μίσέ έ�να η�  πέρίσσό� τέρα από�  τα απαίτόυ� μένα δίκαίόλόγητίκα� , η�  αν 
κανέ�νας από�  τόυς πρόσφέ�ρόντές δέν απόδέί�ξέί ό� τί πληρόί� τα κρίτη� ρία πόίότίκη� ς έπίλόγη� ς τόυ α� ρθρόυ 22, η 
δίαδίκασί�α ανα� θέσης ματαίω� νέταί.

ζ) Επίσημαί�νέταί ό� τί σέ πέρί�πτωση πόυ όί πρόσφόρέ�ς έ�χόυν την ί�δία ακρίβω� ς τίμη�  (ίσό� τίμές), η αναθέ�τόυσα αρχη�  
έπίλέ�γέί τόν ανα� δόχό μέ κλη� ρωση μέταξυ�  των όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων πόυ υπέ�βαλαν ίσό� τίμές πρόσφόρέ�ς. Η κλη� ρωση
γί�νέταί ένω� πίόν της Επίτρόπη� ς Δίαγωνίσμόυ�  καί παρόυσί�α των όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων πόυ υπέ�βαλαν τίς ίσό� τίμές 
πρόσφόρέ�ς. 

4 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικο-
νομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 
τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
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η) Η Αναθέ�τόυσα Αρχη�  έί�τέ κατακυρω� νέί, έί�τέ ματαίω� νέί τη συ� μβαση, συ� μφωνα μέ τίς δίατα� ξέίς των α� ρθρων 105 
καί 106 τόυ ν. 4412/2016.

Η αναθέ�τόυσα αρχη�  κόίνόπόίέί� αμέ�σως την από� φαση κατακυ� ρωσης, μαζί� μέ αντί�γραφό τόυ Πρακτίκόυ� , σέ κα� θέ 
πρόσφέ�ρόντα έκτό� ς από�  τόν πρόσωρίνό�  ανα� δόχό μέ κα� θέ πρό� σφόρό τρό� πό, ό� πως μέ τηλέόμόίότυπί�α, ηλέκτρόνίκό�  
ταχυδρόμέί�ό, έπί� απόδέί�ξέί. Όσόί υπέ�βαλαν παραδέκτέ�ς πρόσφόρέ�ς λαμβα� νόυν γνω� ση των δίκαίόλόγητίκω� ν τόυ 
πρόσωρίνόυ�  αναδό� χόυ στα γραφέί�α της Δ/νσης Τέχνίκω� ν Υπηρέσίω� ν (Σαρανταπό� ρόυ 140, 2ός ό� ρόδός) την έπόμέ�νη
έργα� σίμη ημέ�ρα της κόίνόπόί�ησης της από� φασης κατακυ� ρωσης. 

θ) Η συ� ναψη της συ� μβασης έπέ�ρχέταί μέ την κόίνόπόί�ηση της από� φασης κατακυ� ρωσης στόν πρόσωρίνό�  ανα� δόχό 
συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 105 ως ακόλόυ� θως :
Μέτα�  την  α� πρακτη  πα� ρόδό  της  πρόθέσμί�ας  α� σκησης  πρόδίκαστίκη� ς  πρόσφυγη� ς  η� ,  σέ  πέρί�πτωση
α� σκηση�  της, ό� ταν παρέ�λθέί α� πρακτη η πρόθέσμί�α α� σκησης αί�τησης αναστόλη� ς κατα�  της από� φασης της
Α.Ε.Π.Π. καί, σέ πέρί�πτωση α� σκησης αί�τησης αναστόλη� ς κατα�  της από� φασης της Α.Ε.Π.Π., ό� ταν έκδόθέί�
από� φαση  έπί�  της  αί�τησης,  μέ  την  έπίφυ� λαξη  της  χόρη� γησης  πρόσωρίνη� ς  δίαταγη� ς,  συ� μφωνα μέ  τα
όρίζό� μένα στό τέλέυταί�ό έδα� φίό της παραγρα� φόυ 4 τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 καί, μέτα�  την
όλόκλη� ρωση τόυ πρόσυμβατίκόυ�  έλέ�γχόυ από�  τό Ελέγκτίκό�  Συνέ�δρίό, έφό� σόν απαίτέί�ταί, συ� μφωνα μέ
τα α� ρθρα 35 καί 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσωρίνό� ς ανα� δόχός, υπόβα� λλέί, έφό� σόν απαίτέί�ταί, υπέυ� θυνη
δη� λωση,  μέτα�  από�  σχέτίκη�  πρό� σκληση  της  αναθέ�τόυσας  αρχη� ς.  Στην  υπέυ� θυνη  δη� λωση,  η  όπόί�α
υπόγρα� φέταί κατα�  τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 23 της παρόυ� σας,  δηλω� νέταί ό� τί,  δέν έ�χόυν έπέ�λθέί  στό
πρό� σωπό�  τόυ όψίγένέί�ς μέταβόλέ�ς, κατα�  την έ�ννόία τόυ α� ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκέίμέ�νόυ να
δίαπίστωθέί�  ό� τί δέν έ�χόυν έκλέί�ψέί όί πρόυB πόθέ�σέίς συμμέτόχη� ς τόυ α� ρθρόυ 21, ό� τί έξακόλόυθόυ� ν να
πληρόυ� νταί τα κρίτη� ρία έπίλόγη� ς τόυ α� ρθρόυ 22 καί ό� τί δέν συντρέ�χόυν όί λό�γόί απόκλέίσμόυ�  τόυ ί�δίόυ
α� ρθρόυ. Η υπέυ� θυνη δη� λωση έλέ�γχέταί από�  την Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ� , η όπόί�α συντα� σσέί πρακτίκό�
πόυ συνόδέυ� έί τη συ� μβαση
Εν συνέχέί�α κόίνόπόίέί�ταί η από� φαση κατακυ� ρωσης στόν πρόσωρίνό�  ανα� δόχό. Μέ την ί�δία από� φαση  καλέί�ταί ό 
ανα� δόχός ό� πως πρόσέ�λθέί σέ όρίσμέ�νό τό� πό καί χρό� νό γία την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ� ,  θέ�τόντα� ς τόυ η 
αναθέ�τόυσα αρχη�  πρόθέσμί�α πόυ δέν μπόρέί� να υπέρβαί�νέί τίς έί�κόσί (20) ημέ�ρές από�  την κόίνόπόί�ηση σχέτίκη� ς 
έ�γγραφης έίδίκη� ς πρό� σκλησης, πρόσκόμί�ζόντας, καί την απαίτόυ� μένη έγγυητίκη�  έπίστόλη�  καλη� ς έκτέ�λέσης. Η έν 
λό� γω κόίνόπόί�ηση έπίφέ�ρέί τα έ�ννόμα απότέλέ�σματα της από� φασης κατακυ� ρωσης, συ� μφωνα μέ όρίζό� μένα στην 
παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.

Εα� ν ό ανα� δόχός δέν πρόσέ�λθέί να υπόγρα� ψέί τό συμφωνητίκό� , μέ�σα στην πρόθέσμί�α πόυ όρί�ζέταί στην έίδίκη�  
πρό� κληση, κηρυ� σσέταί έ�κπτωτός, καί ακόλόυθέί�ταί η δίαδίκασί�α τόυ α� ρθρόυ 4.2.α της παρόυ� σας γία τόν 
πρόσφέ�ρόντα πόυ υπέ�βαλέ την αμέ�σως έπό� μένη πλέ�όν συμφέ�ρόυσα από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη πρόσφόρα� . Αν κανέ�νας
από�  τόυς πρόσφέ�ρόντές δέν πρόσέ�λθέί γία την υπόγραφη�  τόυ συμφωνητίκόυ� , η δίαδίκασί�α ανα� θέσης ματαίω� νέταί,
συ� μφωνα μέ την πέρί�πτωση  β της παραγρα� φόυ 1 τόυ α� ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Κα� θέ ένδίαφέρό� μένός, ό όπόί�ός έ�χέί η�  έί�χέ συμφέ�ρόν να τόυ ανατέθέί� η συγκέκρίμέ�νη συ� μβαση καί έ�χέί η�  έί�χέ 
υπόστέί� η�  ένδέ�χέταί να υπόστέί� ζημί�α από�  έκτέλέστη�  πρα� ξη η�  παρα� λέίψη της αναθέ�τόυσας αρχη� ς κατα�  παρα� βαση 
της νόμόθέσί�ας της ΕυρωπαίBκη� ς Ένωσης η�  της έσωτέρίκη� ς νόμόθέσί�ας, δίκαίόυ� ταί να ασκη� σέί πρόδίκαστίκη�  
πρόσφυγη�  ένω� πίόν της ΑΕΠΠ κατα�  της σχέτίκη� ς πρα� ξης η�  παρα� λέίψης της αναθέ�τόυσας αρχη� ς, πρόσδίόρί�ζόντας 
έίδίκω� ς τίς νόμίκέ�ς καί πραγματίκέ�ς αίτία� σέίς πόυ δίκαίόλόγόυ� ν τό αί�τημα�  τόυ. 

Σέ πέρί�πτωση πρόσφυγη� ς κατα�  πρα� ξης της αναθέ�τόυσας αρχη� ς, η πρόθέσμί�α γία την α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς 
πρόσφυγη� ς έί�ναί:

(α) δέ�κα (10) ημέ�ρές από�  την κόίνόπόί�ηση της πρόσβαλλό� μένης πρα� ξης στόν ένδίαφέρό� μένό όίκόνόμίκό�  φόρέ�α αν 
η πρα� ξη κόίνόπόίη� θηκέ μέ ηλέκτρόνίκα�  μέ�σα η�  τηλέόμόίότυπί�α η�  

(β) δέκαπέ�ντέ (15) ημέ�ρές από�  την κόίνόπόί�ηση της πρόσβαλλό� μένης πρα� ξης σέ αυτό� ν αν χρησίμόπόίη� θηκαν α� λλα 
μέ�σα έπίκόίνωνί�ας, α� λλως  

γ) δέ�κα (10) ημέ�ρές από�  την πλη� ρη, πραγματίκη�  η�  τέκμαίρό� μένη, γνω� ση της πρα� ξης πόυ βλα� πτέί τα συμφέ�ρόντα 
τόυ ένδίαφέρό� μένόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α. 

Σέ πέρί�πτωση παρα� λέίψης, η πρόθέσμί�α γία την α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς έί�ναί δέκαπέ�ντέ (15) 
ημέ�ρές από�  την έπόμέ�νη της συντέ�λέσης της πρόσβαλλό� μένης παρα� λέίψης.

Η πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη� , έπέίδη�  η δίαδίκασί�α δέν δίένέργέί�ταί μέ�σω τόυ ΕΣΗΔΗΣ μέ βα� ση τα όρίζό� μένα 
στό α� ρθρό 32Α τόυ ν. 4412/2016, κατατί�θέταί στην ΑΕΠΠ συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 363 τόυ ν. 
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4412/2016, έπίσυνα� πτόντας τό σχέτίκό�  έ�γγραφό συ� μφωνα μέ την παρ. 3 τόυ α� ρθρόυ 8 της υπ' αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Γία τό παραδέκτό�  της α� σκησης της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς κατατί�θέταί παρα� βόλό από�  τόν πρόσφέυ� γόντα υπέ�ρ
τόυ Δημόσί�όυ, κατα�  τα έίδίκα�  όρίζό� μένα στό α� ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόί�ό έπίστρέ�φέταί στόν 
πρόσφέυ� γόντα σέ πέρί�πτωση όλίκη� ς η�  μέρίκη� ς απόδόχη� ς της πρόσφυγη� ς τόυ η�  σέ πέρί�πτωση πόυ πρίν την έ�κδόση 
της από� φασης της ΑΕΠΠ έπί� της πρόσφυγη� ς, η αναθέ�τόυσα αρχη�  ανακαλέί� την πρόσβαλλό� μένη πρα� ξη η�  πρόβαί�νέί 
στην όφέίλό� μένη ένέ�ργέία. 

Η πρόθέσμί�α γία την α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς καί η α� σκηση�  της κωλυ� όυν τη συ� ναψη της 
συ� μβασης έπί� πόίνη�  ακυρό� τητας, η όπόί�α δίαπίστω� νέταί μέ από� φαση της ΑΕΠΠ μέτα�  από�  α� σκηση 
πρόσφυγη� ς, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 368  τόυ ν. 4412/2016. 

Η πρόηγόυ� μένη παρα� γραφός δέν έφαρμό� ζέταί στην πέρί�πτωση πόυ, κατα�  τη δίαδίκασί�α συ� ναψης της 
παρόυ� σας συ� μβασης, υπόβληθέί� μό� νό μί�α (1) πρόσφόρα� .

Κατα�  τα λόίπα� , η α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς δέν κωλυ� έί την πρό� όδό της δίαγωνίστίκη� ς δίαδίκασί�ας, , 
έκτό� ς αν ζητηθόυ� ν πρόσωρίνα�  μέ�τρα πρόστασί�ας κατα�  τό α� ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.

Η αναθέ�τόυσα αρχη� : 

α. Κόίνόπόίέί�  την πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη�  σέ κα� θέ ένδίαφέρό� μένό τρί�τό συ� μφωνα μέ τα πρόβλέπό� μένα στην 
πέρ. α της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 καί την πέρ. α΄ της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.

β. Είδόπόίέί�, παρέ�χέί πρό� σβαση στό συ� νόλό των στόίχέί�ων τόυ δίαγωνίσμόυ�  καί δίαβίβα� ζέί στην Αρχη�  
Εξέ�τασης Πρόδίκαστίκω� ν Πρόσφυγω� ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλέπό� μένα στην πέρ. β’ της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 365 τόυ 
ν. 4412/2016, συ� μφωνα καί μέ την παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ απόφαί�νέταί αίτίόλόγημέ�να έπί� της βασίμό� τητας των πρόβαλλό� μένων πραγματίκω� ν καί νόμίκω� ν 
ίσχυρίσμω� ν της πρόσφυγη� ς καί των ίσχυρίσμω� ν της αναθέ�τόυσας αρχη� ς καί, σέ πέρί�πτωση παρέ�μβασης, των 
ίσχυρίσμω� ν τόυ παρέμβαί�νόντός καί δέ�χέταί (έν ό� λω η�  έν μέ�ρέί) η�  απόρρί�πτέί την πρόσφυγη�  μέ από� φαση�  της, η 
όπόί�α έκδί�δέταί μέ�σα σέ απόκλέίστίκη�  πρόθέσμί�α έί�κόσί (20) ημέρω� ν από�  την ημέ�ρα έξέ�τασης της πρόσφυγη� ς.

Σέ πέρί�πτωση συμπληρωματίκη� ς αίτίόλόγί�ας έπί� της πρόσβαλλό� μένης πρα� ξης, αυτη�  υπόβα� λλέταί έ�ως καί δέ�κα (10)
ημέ�ρές πρίν την συζη� τηση της πρόσφυγη� ς καί κόίνόπόίέί�ταί αυθημέρό� ν στόν πρόσφέυ� γόντα μέ όπόίόδη� πότέ 
πρό� σφόρό μέ�σό. Υπόμνη� ματα έπί� των από� ψέων καί της συμπληρωματίκη� ς αίτίόλόγί�ας της Αναθέ�τόυσας Αρχη� ς 
κατατί�θένταί έ�ως πέ�ντέ (5) ημέ�ρές πρίν από�  τη συζη� τηση της πρόσφυγη� ς.

Η α� σκηση της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς απότέλέί� πρόυB πό� θέση γία την α� σκηση των έ�νδίκων βόηθημα� των  της 
αί�τησης αναστόλη� ς καί της αί�τησης ακυ� ρωσης τόυ α� ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 κατα�  των έκτέλέστω� ν πρα� ξέων η�  
παραλέί�ψέων της αναθέ�τόυσας αρχη� ς.

Όπόίός έ�χέί έ�ννόμό συμφέ�ρόν μπόρέί� να ζητη� σέί την αναστόλη�  της έκτέ�λέσης της από� φασης της ΑΕΠΠ καί 
την ακυ� ρωση�  της ένω� πίόν τόυ αρμόδί�όυ δίκαστηρί�όυ. Δίκαί�ωμα α� σκησης των ί�δίων ένδί�κων βόηθημα� των 
έ�χέί καί η αναθέ�τόυσα αρχη� , αν η ΑΕΠΠ κα� νέί δέκτη�  την πρόδίκαστίκη�  πρόσφυγη� . Μέ τα έ�νδίκα βόηθη� ματα 
της αί�τησης αναστόλη� ς καί της αί�τησης ακυ� ρωσης λόγί�ζόνταί ως συμπρόσβαλλό� μένές μέ την από� φαση της 
ΑΕΠΠ καί ό� λές όί συναφέί�ς πρός την ανωτέ�ρω από� φαση πρα� ξέίς η�  παραλέί�ψέίς της αναθέ�τόυσας αρχη� ς, 
έφό� σόν έ�χόυν έκδόθέί� η�  συντέλέστέί� αντίστόί�χως έ�ως τη συζη� τηση της αί�τησης αναστόλη� ς η�  την πρω� τη 
συζη� τηση της αί�τησης ακυ� ρωσης.

Η α� σκηση της αί�τησης αναστόλη� ς δέν έξαρτα� ταί από�  την πρόηγόυ� μένη α� σκηση της αί�τησης ακυ� ρωσης.

Η αί�τηση αναστόλη� ς κατατί�θέταί στό αρμό� δίό δίκαστη� ρίό μέ�σα σέ πρόθέσμί�α δέ�κα (10) ημέρω� ν από�  την κόίνόπόί�-
ηση η�  την πλη� ρη γνω� ση της από� φασης έπί� της πρόδίκαστίκη� ς πρόσφυγη� ς καί συζητέί�ταί τό αργό� τέρό έντό� ς 
τρία� ντα (30) ημέρω� ν από�  την κατα� θέση�  της. Γία την α� σκηση της αίτη� σέως αναστόλη� ς κατατί�θέταί τό πρόβλέπό� μέ-
νό παρα� βόλό, συ� μφωνα μέ τα έίδίκό� τέρα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.

Η α� σκηση αί�τησης αναστόλη� ς κωλυ� έί τη συ� ναψη της συ� μβασης, έκτό� ς έα� ν μέ την πρόσωρίνη�  δίαταγη�  ό αρμό� δίός 
δίκαστη� ς απόφανθέί� δίαφόρέτίκα� .

Άρθρό 5:  Έγγραφα της συ� μβασης κατα�  τό στα� δίό της έκτέ�λέσης – Σέίρα�  ίσχυ� ός

Σχέτίκα�  μέ την υπόγραφη�  της συ� μβασης, ίσχυ� όυν τα πρόβλέπό� μένα στην παρ. 5 α� ρθρόυ 105 καί 135 τόυ ν. 
4412/2016.

Τα  έ�γγραφα της συ� μβασης  μέ βα� ση τα όπόί�α θα έκτέλέσθέί� τό έ�ργό έί�ναί τα αναφέρό� μένα παρακα� τω. Σέ 
πέρί�πτωση ασυμφωνί�ας των πέρίέχόμέ�νων σέ αυτα�  ό� ρων, η σέίρα�  ίσχυ� ός καθόρί�ζέταί  ως κατωτέ�ρω. 

1. Τό συμφωνητίκό� .

2. Η παρόυ� σα Πρό� σκληση.

12
1

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2



3. Η Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� .

4. Τό Τίμόλό� γίό Δημόπρα� τησης 

5. Η Είδίκη�  Συγγραφη�  Υπόχρέω� σέων (Ε.Σ.Υ.).

6. Η Τέχνίκη�  Συγγραφη�  Υπόχρέω� σέων (Τ.Σ.Υ) μέ τίς Τέχνίκέ�ς Πρόδίαγραφέ�ς καί τα Παραρτη� ματα τόυς, 

7. Η Τέχνίκη�  Πέρίγραφη�  (Τ.Π.). 

8. Ο ΠρόυB πόλόγίσμό� ς Δημόπρα� τησης.

9. Οί έγκέκρίμέ�νές μέλέ�τές τόυ έ�ργόυ. 

10. Τό έγκέκρίμέ�νό Χρόνόδία� γραμμα κατασκέυη� ς τόυ έ�ργόυ.

Άρθρό 6: Γλω� σσα δίαδίκασί�ας

6.1. Τα έ�γγραφα της συ� μβασης συντα� σσόνταί υπόχρέωτίκα�  στην έλληνίκη�  γλω� σσα καί πρόαίρέτίκα�  καί σέ 
α� λλές γλω� σσές, συνόλίκα�  η�  μέρίκα� . Σέ πέρί�πτωση ασυμφωνί�ας μέταξυ�  των τμημα� των των έγγρα� φων της συ� μβασης
πόυ έ�χόυν συνταχθέί� σέ πέρίσσό� τέρές γλω� σσές, έπίκρατέί� η έλληνίκη�  έ�κδόση. Τυχό� ν ένστα� σέίς υπόβα� λλόνταί στην 
έλληνίκη�  γλω� σσα. 

6.2. Οί πρόσφόρέ�ς καί τα πέρίλαμβανό� μένα σέ αυτέ�ς στόίχέί�α, καθω� ς καί τα απόδέίκτίκα�  έ�γγραφα 
συντα� σσόνταί στην έλληνίκη�  γλω� σσα η�  συνόδέυ� όνταί από�  έπί�σημη μέτα� φραση�  τόυς στην έλληνίκη�  γλω� σσα. 

6.3 Στα αλλόδαπα�  δημό� σία έ�γγραφα καί δίκαίόλόγητίκα�  έφαρμό� ζέταί η Συνθη� κη της Χα� γης της 5.10.1961, πόυ 
κυρω� θηκέ μέ τό ν. 1497/1984 (Α' 188).

Είδίκα�  τα αλλόδαπα�  ίδίωτίκα�  έ�γγραφα συνόδέυ� όνταί από�  μέτα� φραση�  τόυς στην έλληνίκη�  γλω� σσα έπίκυρωμέ�νη 
έί�τέ από�  πρό� σωπό αρμό� δίό κατα�  τίς δίατα� ξέίς της έθνίκη� ς νόμόθέσί�ας έί�τέ από�  πρό� σωπό κατα�  νό� μό αρμό� δίό της 
χω� ρας στην όπόί�α έ�χέί συνταχθέί� έ�γγραφό. Επί�σης, γί�νόνταί υπόχρέωτίκα�  απόδέκτα�  έυκρίνη�  φωτόαντί�γραφα 
έγγρα� φων πόυ έ�χόυν έκδόθέί� από�  αλλόδαπέ�ς αρχέ�ς καί έ�χόυν έπίκυρωθέί� από�  δίκηγό� ρό, συ� μφωνα μέ τα 
πρόβλέπό� μένα στην παρ. 2 πέρ. β τόυ α� ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω� δίκας Δίόίκητίκη� ς Δίαδίκασί�ας”, 
αντίκαταστα� θηκέ ως α� νω μέ τό α� ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενημέρωτίκα�  καί τέχνίκα�  φυλλα� δία καί α� λλα έ�ντυπα-έταίρίκα�  η�  μη – μέ έίδίκό�  τέχνίκό�  πέρίέχό� μένό 
μπόρόυ� ν να υπόβα� λλόνταί σέ α� λλη γλω� σσα, χωρί�ς να συνόδέυ� όνταί από�  μέτα� φραση στην έλληνίκη�

6.5. Η έπίκόίνωνί�α μέ την αναθέ�τόυσα αρχη� , καθω� ς καί μέταξυ�  αυτη� ς καί τόυ αναδό� χόυ, θα γί�νόνταί 
υπόχρέωτίκα�  στην έλληνίκη�  γλω� σσα. Ο ανα� δόχός έί�ναί υπόχρέωμέ�νός να δίέυκόλυ� νέί την έπίκόίνωνί�α των 
αλλόδαπω� ν υπαλλη� λων τόυ μέ την  αναθέ�τόυσα αρχη� , μέ τόν όρίσμό�  καί την παρόυσί�α δίέρμηνέ�ων.

Άρθρό 7: Εφαρμόστέ�α νόμόθέσί�α

1. Γία  τη  δίέξαγωγη�  της  δίαπραγμα� τέυσης  χωρί�ς  πρόηγόυ� μένη  δημόσί�έυση,  την
έκτέ�λέση της συ� μβασης καί την κατασκέυη�  τόυ έ�ργόυ, έφαρμό� ζόνταί όί δίατα� ξέίς των
παρακα� τω νόμόθέτημα� των – έγκυκλί�ων:

- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) καί ίδί�ως των α� ρθρων 118 καί 119, 

- τόυ ν. 4412/2016 «Δημό� σίές Συμβα� σέίς Έργων, Πρόμηθέίω� ν καί Υπηρέσίω� ν (πρόσαρμόγη�  στίς Οδηγί�ές 
201/24/Ε καί 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), ό� πως τρόπόπόίη� θηκέ καί ίσχυ� έί.

- τόυ ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Γία τη δίαχέί�ρίση, τόν έ�λέγχό καί την έφαρμόγη�  αναπτυξίακω� ν 
παρέμβα� σέων γία την πρόγραμματίκη�  πέρί�όδό 2014−2020, Β) Ενσωμα� τωση της Οδηγί�ας 2012/17 τόυ 
ΕυρωπαίBκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί τόυ Συμβόυλί�όυ της 13ης Ιόυνί�όυ 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στό έλληνίκό�  
δί�καίό, τρόπόπόί�ηση τόυ ν. 3419/2005 (Α’ 297) καί α� λλές δίατα� ξέίς” καί τόυ ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Δίαχέί�ρίση, έ�λέγχός καί έφαρμόγη�  αναπτυξίακω� ν παρέμβα� σέων γία την πρόγραμματίκη�  πέρί�όδό 2007 -
2013», καί τόυ ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Δίαχέί�ρίση, έ�λέγχός καί έφαρμόγη�  αναπτυξίακω� ν παρέμβα� σέων γία 
την πρόγραμματίκη�  πέρί�όδό 2007 -2013», 5

- τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) καί έίδίκό� τέρα τό α� ρθρό 59 «Άρση πέρίόρίσμω� ν συμμέτόχη� ς έργόληπτίκω� ν 
έπίχέίρη� σέων σέ δημό� σία έ�ργα»,

5 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ�ς δημόσίόνόμίκη� ς δίαχέί�ρίσης καί έπόπτέί�ας (ένσωμα� τωση της Οδηγί�ας 
2011/85/ΕΕ) – δημό� σίό λόγίστίκό�  καί α� λλές δίατα� ξέίς», ό� πως ίσχυ� έί

- τόυ ν. 4250/2014 «Δίόίκητίκέ�ς Απλόυστέυ� σέίς - Καταργη� σέίς, Συγχωνέυ� σέίς Νόμίκω� ν Πρόσω� πων καί 
Υπηρέσίω� ν τόυ Δημόσί�όυ Τόμέ�α-Τρόπόπόί�ηση Δίατα� ξέων τόυ π.δ. 318/1992 (Α΄161) καί λόίπέ�ς ρυθμί�σέίς»
(Α’ 74 ) καί έίδίκό� τέρα τό α� ρθρό 1 αυτόυ� ,- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυ� ρωση τόυ Κω� δίκα Νό� μων γία τό 
Ελέγκτίκό�  Συνέ�δρίό»,

- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυ� ρωση τόυ Κω� δίκα Νό� μων γία τό Ελέγκτίκό�  Συνέ�δρίό», (έφό� σόν απαίτέί�ταί)

- τόυ α� ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρό� τηση συλλόγίκω� ν όργα� νων της δίόί�κησης καί όρίσμό� ς 
των μέλω� ν τόυς μέ κλη� ρωση» (έφό� σόν έπίλέγέί� η δίένέ�ργέία κλη� ρωσης γία τη συγκρό� τηση συλλόγίκω� ν 
όργα� νων),

- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Συ� σταση ένίαί�ας Ανέξα� ρτητης Αρχη� ς Δημόσί�ων Συμβα� σέων καί Κέντρίκόυ�  
Ηλέκτρόνίκόυ�  Μητρω� όυ Δημόσί�ων Συμβα� σέων…» ,

- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κυ� ρωση τόυ Κω� δίκα ∆ίόίκητίκη� ς ∆ίαδίκασί�ας καί α� λλές δίατα� ξέίς” ό� πως ίσχυ� έί ,

- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδίκόπόί�ηση δίατα� ξέων γία την πρό� σβαση σέ δημό� σία έ�γγραφα καί στόίχέί�α”,

- Της μέ αρίθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Από� φασης τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν καί Μέταφόρω� ν 
«Κατα� ρτίση, τη� ρηση καί λέίτόυργί�α τόυ Μητρω� όυ μέλω� ν έπίτρόπω� ν δίαδίκασίω� ν συ� ναψης δημόσί�ων 
συμβα� σέων έ�ργων, μέλέτω� ν καί παρόχη� ς τέχνίκω� ν καί λόίπω� ν συναφω� ν έπίστημόνίκω� ν υπηρέσίω� ν 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) τόυ α� ρθρόυ 221 τόυ ν. 4412/2016» (Β 4841), ό� πως τρόπόπόίη� θηκέ μέ την ό� μόία 
από� φαση ΥΑ ΔΝΣ/όίκ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

- Της Εγκυκλί�όυ 6/2018 (αρ. πρωτ.: ∆11/όίκ.82/28.03.2018) τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν καί μέταφόρω� ν.

- Της μέ αρίθ. 50844/11-5-2018 Από� φασης τόυ Υπόυργόυ�  Οίκόνόμί�ας καί Ανα� πτυξης «Συγκρό� τηση καί 
όρίσμό� ς μέλω� ν γνωμόδότίκη� ς έπίτρόπη� ς έπί� της έπα� ρκέίας των ληφθέ�ντων έπανόρθωτίκω� ν μέ�τρων 
όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων πρός από� δέίξη της αξίόπίστί�ας τόυς» (ΥΟΔΔ 279), ό� πως τρόπόπόίη� θηκέ μέ την ό� μόία 
από� φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).

- της μέ αρ. 57654/2017 Υπόυργίκη� ς Από� φασης (Β’ 1781) «Ρυ� θμίση έίδίκό� τέρων θέμα� των λέίτόυργί�ας καί 
δίαχέί�ρίσης τόυ Κέντρίκόυ�  Ηλέκτρόνίκόυ�  Μητρω� όυ Δημόσί�ων Συμβα� σέων (ΚΗΜΔΗΣ) τόυ Υπόυργέί�όυ 
Οίκόνόμί�ας καί Ανα� πτυξης»,

- τόυ π.δ 80/2016 “Ανα� ληψη υπόχρέω� σέων από�  τόυς δίατα� κτές” ( Α΄ 145 ).

1. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγή-
σεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό� πως τρόπόπόίη� θηκέ μέ τό
ν. 3414/2005 (Α' 279), γία τη δίασταυ� ρωση των στόίχέί�ων τόυ αναδό� χόυ μέ τα στόίχέί�α τόυ
Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εται-
ρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομι-
κών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόίνη�  από� φαση των Υπόυργω� ν Ανα� πτυξης
καί Επίκρατέί�ας υπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχέτίκα�  μέ τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 ’’6, καθω� ς καί η
από� φαση  τόυ  Υφυπόυργόυ�  Οίκόνόμί�ας  καί  Οίκόνόμίκω� ν  υπ’  αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/
2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

2. Οί  δίατα� ξέίς  τόυ  ν.  2859/2000  (Α’  248)  «Κυ� ρωση  Κω� δίκα  Φό� ρόυ  Πρόστίθέ�μένης
Αξί�ας».

3. Οί σέ έκτέ�λέση των ανωτέ�ρω δίατα� ξέων έκδόθέί�σές κανόνίστίκέ�ς πρα� ξέίς7, καθω� ς καί
λόίπέ�ς  δίατα� ξέίς  πόυ  αναφέ�ρόνταί  ρητα�  η�  απόρρέ�όυν  από�  τα  όρίζό� μένα  στα
συμβατίκα�  τέυ� χη  της  παρόυ� σας  καθω� ς  καί  τό  συ� νόλό  των  δίατα� ξέων  τόυ
ασφαλίστίκόυ� , έργατίκόυ� , πέρίβαλλόντίκόυ�  καί φόρόλόγίκόυ�  δίκαί�όυ καί γένίκό� τέρα

6 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε..

7 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
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κα� θέ δία� ταξη (Νό� μός, Π.Δ., Υ.Α.) καί έρμηνέυτίκη�  έγκυ� κλίός πόυ δίέ�πέί την ανα� θέση
καί έκτέ�λέση τόυ έ�ργόυ της παρόυ� σας συ� μβασης, έ�στω καί αν δέν αναφέ�ρόνταί ρητα� .
Πρόσθη� κές καί έν γέ�νέί πρόσαρμόγέ�ς α� ρθρων της δίακη� ρυξης (πέ�ραν των ό� σων η� δη
πρόβλέ�πόνταί  ρητω� ς  στό  κέί�μένό  της  πρό� τυπης  δίακη� ρυξης)  μπόρόυ� ν  να
πρόστί�θένταί καί να πέρίλαμβα� νόνταί, μό� νό έφό� σόν έί�ναί από� λυτα συμβατέ�ς μέ την
ίσχυ� όυσα κα� θέ φόρα�  νόμόθέσί�α.

4. Πρόσθη� κές καί έν γέ�νέί πρόσαρμόγέ�ς α� ρθρων της πρό� σκλησης μπόρόυ� ν να πρόστί�θένταί καί να 
πέρίλαμβα� νόνταί, μό� νό έφό� σόν έί�ναί από� λυτα συμβατέ�ς μέ την ίσχυ� όυσα κα� θέ φόρα�  νόμόθέσί�α.

Άρθρό 8: Χρηματόδό� τηση τόυ Έργόυ, Φό� ρόί, Δασμόί�,  κ.λ.π.- Πληρωμη�  Αναδό� χόυ

8.1. Τό έ�ργό χρηματόδότέί�ταί από�  πίστω� σέίς τόυ Υπόυργέί�όυ Εσωτέρίκω� ν - Εκτακτη χρηματόδό� τηση 
μέ σκόπό�  την πρό� ληψη καί την αντίμέτω� πίση των ζημίω� ν καί καταστρόφω� ν πόυ πρόκλη� θηκαν 
στό Δη� μό Καρδί�τσας από�  την πλημμυ� ρα στίς 18.09.2020

Τό έ�ργό υπό� κέίταί στίς κρατη� σέίς πόυ πρόβλέ�πόνταί γία τα έ�ργα αυτα� , πέρίλαμβανόμέ�νης της 
κρα� τησης υ� ψόυς 0,07 % υπέ�ρ των λέίτόυργίκω� ν αναγκω� ν της Ενίαί�ας Ανέξα� ρτητης Αρχη� ς 
Δημόσί�ων Συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/2011 της κρα� τησης υ� ψόυς 0,06 % 
υπέ�ρ των λέίτόυργίκω� ν αναγκω� ν της Αρχη� ς Εξέ�τασης Πρόδίκαστίκω� ν Πρόσφυγω� ν, συ� μφωνα μέ 
τό α� ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, καθω� ς καί της κρα� τησης 6%0, συ� μφωνα μέ τίς δίατα� ξέίς 
τόυ α� ρθρόυ 53 παρ. 7 πέρ. θ' τόυ ν. 4412/2016 καί της υπ' αρίθμ. 
ΔΝΣγ/όίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από� φασης τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν καί Μέταφόρω� ν (Β' 
2235), καθω� ς καί πόσόστό�  δυό� μίσί τόίς χίλί�όίς (2,5‰) υπέ�ρ των Μηχανίκω� ν Τέχνόλόγίκη� ς 
Εκπαί�δέυσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.».  

8.2. Τα γένίκα�  έ� ξόδα, ό� φέλός κ.λ.π. τόυ Αναδό� χόυ καί όί έπίβαρυ� νσέίς από�  φό� ρόυς, δασμόυ� ς κ.λ.π. 
καθόρί�ζόνταί στό αντί�στόίχό α� ρθρό της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ� νέί τόν Κυ� ρίό τόυ Έργόυ.

8.3. Οί πληρωμέ�ς θα γί�νόνταί συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 καί τό αντί�στόίχό α� ρθρό 
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη�  τόυ έργόλαβίκόυ�  τίμη� ματός θα γί�νέταί σέ EURO.

Άρθρό 9: Συμπλη� ρωση – απόσαφη� νίση πληρόφόρίω� ν καί δίκαίόλόγητίκω� ν

 Η αναθέ�τόυσα αρχη�  μπόρέί� να καλέ�σέί τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς να συμπληρω� σόυν η�  να δίέυκρίνί�σόυν τα 
πίστόπόίητίκα�  πόυ έ�χόυν παραληφθέί�, συμπέρίλαμβανόμέ�νης καί της όίκόνόμίκη� ς τόυς πρόσφόρα� ς, μέ�σα σέ 
έυ� λόγη πρόθέσμί�α, η όπόί�α δέν μπόρέί� να έί�ναί μίκρό� τέρη από�  έπτα�  (7) ημέ�ρές από�  την ημέρόμηνί�α κόίνόπόί�ησης 
σέ αυτόυ� ς της σχέτίκη� ς πρό� σκλησης, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 102 καί 103  τόυ ν. 4412/2016. συ� μφωνα μέ τα 
έίδίκό� τέρα όρίζό� μένα στίς δίατα� ξέίς των α� ρθρων  102 καί 103  τόυ ν. 4412/2016.

Άρθρό 10: Από� φαση ανα� ληψης υπόχρέ�ωσης - Έγκρίση δέ�σμέυσης πί�στωσης

Γία την παρόυ� σα δίαδίκασί�α έ�χέί έκδόθέί� η από� φαση μέ αρ. Α 1242/2020 γία την ανα� ληψη υπόχρέ�ωσης/έ�γκρίση 
δέ�σμέυσης πί�στωσης γία τό όίκόνόμίκό�  έ�τός 2020 καί μέ αρ. 1 καταχω� ρηση στό βίβλί�ό έγκρί�σέων καί έντόλω� ν 
πληρωμη� ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρω� νέταί καί ό αρίθμό� ς της από� φασης έ�γκρίσης της πόλυέτόυ� ς ανα� ληψης σέ 
πέρί�πτωση πόυ η δαπα� νη έκτέί�νέταί σέ πέρίσσό� τέρα τόυ ένό� ς όίκόνόμίκα�  έ�τη, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 4 παρ. 4 τόυ 
π.δ 80/2016 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρό 11: Τί�τλός, πρόυB πόλόγίσμό� ς, τό� πός, πέρίγραφη�  καί όυσίω� δη χαρακτηρίστίκα�  τόυ έ�ργόυ

Τί�τλός τόυ έ�ργόυ

Ο τί�τλός τόυ έ�ργόυ έί�ναί: 

«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας».

1. Προϋπολογισμός έργου

Ο πρόυB πόλόγίσμό� ς τόυ έ�ργόυ ανέ�ρχέταί σέ 282.258,06 Ευρώ καί αναλυ� έταί σέ:

Δαπα� νη Εργασίω� ν 207.186,00 Ευρώ

Γένίκα�  έ�ξόδα καί Όφέλός έργόλα� βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.293,48 Ευρώ

Απρό� βλέπτα (πόσόστόυ�  15% έπί� της δαπα� νης έργασίω� ν καί τόυ κόνδυλί�όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 36.671,92 Ευρω� , πόυ 
αναλω� νόνταί συ� μφωνα μέ τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016. 

Απόλόγίστίκα� : 0,00 Ευρώ 

Στό ανωτέ�ρω πόσό�  πρόβλέ�πέταί αναθέω� ρηση στίς τίμέ�ς πόσόυ�  1.106,66 Ευρώ συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 153 τόυ ν. 
4412/2016.

Δέν πρόβλέ�πέταί Ρη� τρα πρό� σθέτης καταβόλη� ς (πρίμ), συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016.

Η παρόυ� σα συ� μβαση δέν υπόδίαίρέί�ταί σέ τμη� ματα καί ανατί�θέταί ως ένίαί�ό συ� νόλό γία τόυς ακό� λόυθόυς λό� γόυς: 
αρτίό� τητα καί πληρό� τητα κατασκέυη� ς, χρό� νός υλόπόί�ησης έ�ργόυ. Είδίκό� τέρα, όί έργασί�ές αφόρόυ� ν αντίκέί�μένό 
ένίαί�ας μέλέ�της, ένω�  η έκτέ�λέση τόυς θα πρέ�πέί να γί�νέί συντόνίσμέ�να καί παρα� λληλα γία την έπίτυχη�  έκτέ�λέση τόυ
έ�ργόυ. Σημέίω� νέταί ό� τί ένδέχό� μένη ανα� θέση τόυ έ�ργόυ σέ τμη� ματα θα όδηγόυ� σέ τό πίθανό� τέρό σέ δίαφόρέτίκόυ� ς 
αναδό� χόυς, μέ απότέ�λέσμα σημαντίκα�  πρόβλη� ματα συντόνίσμόυ� .

2. Τό� πός έκτέ�λέσης τόυ έ�ργόυ 

Οδίκό�  δί�κτυό Δ.Ε. Καρδί�τσας

3. Πέρίγραφη�  καί όυσίω� δη χαρακτηρίστίκα�  τόυ έ�ργόυ

Η πό� λη της Καρδί�τσας καί κυρί�ως η Τ.Κ. Ρόυ� σσόυ έ�χόυν δέχθέί� τό πέρίσσό� τέρό κυ� μα κακόκαίρί�ας μέ συνέ�πέία όί 
υπόδόμέ�ς να έ�χόυν πα� θέί σχέδό� ν όλόκληρωτίκη�  καταστρόφη� . Συγκέκρίμέ�να  έ�χόυμέ απόξηλω� σέίς καί καταστρόφέ�ς
τόυ υπα� ρχόντός ασφαλτότα� πητα , υπό� βασης , βα� σης καί κρασπέ�δων καί απόξηλω� σέίς – καταστρόφέ�ς των 
υπαρχό� ντων σωληνωτω� ν τέχνίκω� ν δίαφό� ρων δίατόμω� ν .
Μέ την συγκέκρίμέ�νη έργόλαβί�α πρόβλέ�πέταί να γί�νόυν τα έξη� ς  :
Πόλη της Καρδίτσας.
Απόκατα� σταση ασφαλτόστρωμέ�νων καί χαλίκόστρωμέ�νων δημότίκω� ν καί αγρότίκω� ν  δρό� μων, απόκατα� σταση 
υπό� βασης καί βα� σης , απόκατα� σταση σωληνωτω� ν τέχνίκω� ν έγκυβωτίσμέ�νων μέ σκυρό� δέμα C16/20 δίαφό� ρων 
δίατόμω� ν .
Τ.Κ. Ρούσσου
Φόρτόέκφό� ρτωση καί απόμα� κρυνση της λα� σπης από�  τόυς δρό� μόυς σέ χω� ρό πόυ θα υπόδέί�ξέί η
υπηρέσί�α,  απόκατα� σταση  ασφαλτόστρωμέ�νων  καί  χαλίκόστρωμέ�νων  δημότίκω� ν  καί
αγρότίκω� ν  δρό� μων, απόκατα� σταση υπό� βασης καί βα� σης, απόκατα� σταση σωληνωτω� ν τέχνίκω� ν
έγκυβωτίσμέ�νων μέ σκυρό� δέμα C16/20 δίαφό� ρων δίατόμω� ν.

Επισημαίνεται ό� τί, τό φυσίκό�  καί όίκόνόμίκό�  αντίκέί�μένό των δημόπρατόυ� μένων έ�ργων  δέν πρέ�πέί να 
μέταβα� λλέταί όυσίωδω� ς κατα�  τη δία� ρκέία έκτέ�λέσης της συ� μβασης, κατα�  τα όρίζό� μένα στην παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 132
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ν. 4412/2016. Δυνατό� τητα μέταβόλη� ς υφί�σταταί, μό� νό υπό�  τίς πρόυB πόθέ�σέίς των α� ρθρων 132 καί 156 ν. 
4412/2016. 

Επίτρέ�πέταί η χρη� ση των «έπί� έ�λασσόν» δαπανω� ν μέ τόυς ακό� λόυθόυς ό� ρόυς καί πέρίόρίσμόυ� ς:

 Δέν τρόπόπόίέί�ταί τό «βασίκό�  σχέ�δίό» της πρόκη� ρυξης, όυ� τέ όί πρόδίαγραφέ�ς τόυ έ�ργόυ, ό� πως 
πέρίγρα� φόνταί στα συμβατίκα�  τέυ� χη, όυ� τέ καταργέί�ταί όμα� δα έργασίω� ν της αρχίκη� ς συ� μβασης. 

 Δέν θί�γέταί η πληρό� τητα, πόίό� τητα καί λέίτόυργίκό� τητα τόυ έ�ργόυ. 

 Δέν χρησίμόπόίέί�ταί γία την πληρωμη�  νέ�ων έργασίω� ν πόυ δέν υπη� ρχαν στην αρχίκη�  συ� μβαση. 

 Δέν υπέρβαί�νέί η δαπα� νη αυτη� , κατα�  τόν τέλίκό�  έγκέκρίμέ�νό Ανακέφαλαίωτίκό�  Πί�νακα Εργασίω� ν τόυ 
έ�ργόυ, πόσόστό�  έί�κόσί τόίς έκατό�  (20%) της συμβατίκη� ς δαπα� νης όμα� δας έργασίω� ν τόυ έ�ργόυ όυ� τέ, 
αθρόίστίκα� , πόσόστό�  δέ�κα τόίς έκατό�  (10%) της δαπα� νης της αρχίκη� ς αξί�ας συ� μβασης χωρί�ς Φ.Π.Α., 
αναθέω� ρηση τίμω� ν καί απρό� βλέπτές δαπα� νές. Στην αθρόίστίκη�  αυτη�  ανακέφαλαί�ωση λαμβα� νόνταί υπό� ψη 
μό� νό όί μέταφόρέ�ς δαπα� νης από�  μί�α όμα� δα έργασίω� ν σέ α� λλη.
Τα πόσα�  πόυ έξόίκόνόμόυ� νταί, έφό� σόν υπέρβαί�νόυν τα ανωτέ�ρω ό� ρία (20% η�  καί 10%), μέίω� νόυν ίσό� πόσα
τη δαπα� νη της αξί�ας συ� μβασης χωρί�ς Φ.Π.Α., αναθέωρη� σέίς καί απρό� βλέπτές δαπα� νές. Γία τη χρη� ση των 
«έπί� έ�λασσόν δαπανω� ν» απαίτέί�ταί σέ κα� θέ πέρί�πτωση η συ� μφωνη γνω� μη τόυ Τέχνίκόυ�  Συμβόυλί�όυ, 
υ� στέρα από�  έίση� γηση τόυ φόρέ�α υλόπόί�ησης.
Ο πρόυB πόλόγίσμό� ς των έ�ργων στα όπόί�α έφαρμό� ζέταί η παρα� γραφός αυτη�  αναλυ� έταί σέ όμα� δές έργασίω� ν,
όί όπόί�ές συντί�θένταί από�  έργασί�ές πόυ υπα� γόνταί σέ ένίαί�α υπόσυ� νόλα τόυ τέχνίκόυ�  αντίκέίμέ�νόυ των 
έ�ργων, έ�χόυν παρό� μόίό τρό� πό κατασκέυη� ς καί έπίδέ�χόνταί τό ί�δίό πόσόστό�  έ�κπτωσης στίς τίμέ�ς μόνα� δας 
τόυς. Μέ από� φαση τόυ Υπόυργόυ�  Υπόδόμω� ν καί Μέταφόρω� ν, η όπόί�α μέτα�  την έ�κδόση�  της θα έ�χέί 
έφαρμόγη�  σέ ό� λα τα ως α� νω έ�ργα, πρόσδίόρί�ζόνταί όί όμα� δές έργασίω� ν ανα�  κατηγόρί�α έ�ργων.

Άρθρό 12: Πρόθέσμί�α έκτέ�λέσης τόυ έ�ργόυ

Η συνόλίκη�  πρόθέσμί�α έκτέ�λέσης τόυ έ�ργόυ, όρί�ζέταί σέ τρεις (3) μήνες από�  την ημέ�ρα υπόγραφη� ς της συ� μβασης. 

Οί απόκλέίστίκέ�ς καί ένδέίκτίκέ�ς τμηματίκέ�ς πρόθέσμί�ές τόυ έ�ργόυ αναφέ�ρόνταί στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρό 13: Δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης - Όρόί υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν

13.1 Η έπίλόγη�  τόυ Αναδό� χόυ, θα γί�νέί συ� μφωνα μέ την παρόυ� σα καί τα α� ρθρα 32 παρ. 2γ καί 32Α τόυ 
ν. 4412/2016 καί υπό�  τίς πρόυB πόθέ�σέίς τόυ νό� μόυ αυτόυ� .

 13.2 Η όίκόνόμίκη�  πρόσφόρα�  των δίαγωνίζόμέ�νων, θα συνταχθέί� καί υπόβληθέί� συ� μφωνα μέ τα 
όρίζό� μένα στό α� ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 . 

13.3 Κα� θέ πρόσφέ�ρων μπόρέί� να υπόβα� λέί μό� νό μί�α πρόσφόρα� . 

13.4 Δέν έπίτρέ�πέταί η υπόβόλη�  έναλλακτίκω� ν πρόσφόρω� ν.

13.5 Δέ γί�νόνταί δέκτέ�ς πρόσφόρέ�ς γία μέ�ρός τόυ αντίκέίμέ�νόυ της συ� μβασης.

Άρθρό 14: Κρίτη� ρίό Ανα� θέσης

Κρίτη� ρίό γία την ανα� θέση της συ� μβασης έί�ναί η πλέ�όν συμφέ�ρόυσα από�  όίκόνόμίκη�  α� πόψη πρόσφόρα�  μό� νό βα� σέί 
τίμη� ς (χαμηλό� τέρη τίμη� ).

Άρθρό 15: Εγγυ� ηση συμμέτόχη� ς 

15.1 Γία την συμμέτόχη�  στην πρό� σκληση δέν απαίτέί�ταί η κατα� θέση από�  τόυς συμμέτέ�χόντές όίκόνόμίκόυ� ς 
φόρέί�ς, συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 32Α τόυ ν. 4412/2016.
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Άρθρό 16: Χόρη� γηση Πρόκαταβόλη� ς – Ρη� τρα πρό� σθέτης καταβόλη� ς (Πρίμ)

16.1 ΔΕΝ πρόβλέ�πέταί η χόρη� γηση πρόκαταβόλη� ς στόν Ανα� δόχό, συ� μφωνα μέ τόυς ό� ρόυς τόυ α� ρθρόυ 
150 τόυ ν.4412/2016

16.2 ΔΕΝ  πρόβλέ�πέταί  η πληρωμη�  πρίμ στην παρόυ� σα συ� μβαση 

Άρθρό 17: Εγγυη� σέίς καλη� ς έκτέ�λέσης 

17.1 Γία την υπόγραφη�  της συ� μβασης απαίτέί�ταί η παρόχη�  έγγυ� ησης καλη� ς έκτέ�λέσης, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό
72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ� ψός της όπόί�ας καθόρί�ζέταί σέ πόσόστό�   5%  έπί� της αξί�ας της συ� μβασης, 
χωρί�ς Φ.Π.Α. καί κατατί�θέταί πρίν η�  κατα�  την υπόγραφη�  της συ� μβασης.
Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης καταπί�πτέί στην πέρί�πτωση παρα� βασης των ό� ρων της συ� μβασης, ό� πως αυτη�  
έίδίκό� τέρα όρί�ζέί.

Σέ πέρί�πτωση τρόπόπόί�ησης της συ� μβασης κατα�  τό α� ρθρό 132 ν. 4412/2016, η όπόί�α συνέπα� γέταί αυ� ξηση 
της συμβατίκη� ς αξί�ας, ό ανα� δόχός έί�ναί υπόχρέωμέ�νός να καταθέ�σέί πρίν την τρόπόπόί�ηση, συμπληρωματίκη�
έγγυ� ηση τό υ� ψός της όπόί�ας ανέ�ρχέταί σέ πόσόστό�  5% έπί� τόυ πόσόυ�  της αυ� ξησης χωρί�ς ΦΠΑ.

Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης της συ� μβασης καλυ� πτέί συνόλίκα�  καί χωρί�ς δίακρί�σέίς την έφαρμόγη�  ό� λων των 
ό� ρων της συ� μβασης καί κα� θέ απαί�τηση της αναθέ�τόυσας αρχη� ς η�  τόυ κυρί�όυ τόυ έ�ργόυ έ�ναντί τόυ αναδό� χόυ.

Η έγγυ� ηση καλη� ς έκτέ�λέσης καταπί�πτέί υπέ�ρ τόυ κυρί�όυ τόυ έ�ργόυ, μέ αίτίόλόγημέ�νη από� φαση τόυ 
ΠρόίBσταμέ�νόυ της Δίέυθυ� νόυσας Υπηρέσί�ας, ίδί�ως μέτα�  την όρίστίκόπόί�ηση της έ�κπτωσης τόυ αναδό� χόυ. Η 
έ�νσταση τόυ αναδό� χόυ κατα�  της απόφα� σέως δέν αναστέ�λλέί την έί�σπραξη τόυ πόσόυ�  της έγγυη� σέως.

Οί έγγυητίκέ�ς έπίστόλέ�ς καλη� ς έκτέ�λέσης πέρίλαμβα� νόυν, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ 
έλα� χίστόν τα ακό� λόυθα στόίχέί�α : 

α) την ημέρόμηνί�α έ�κδόσης, 

β) τόν έκδό� τη, 

γ) τόν κυ� ρίό τόυ έ�ργόυ η�  τό φόρέ�α κατασκέυη� ς τόυ έ�ργόυ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ πρός τόν όπόί�ό απέυθυ� νόνταί, 

δ) τόν αρίθμό�  της έγγυ� ησης, 

έ) τό πόσό�  πόυ καλυ� πτέί η έγγυ� ηση, 

στ) την πλη� ρη έπωνυμί�α, τόν Α.Φ.Μ. καί τη δίέυ� θυνση τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α υπέ�ρ τόυ όπόί�όυ έκδί�δέταί η έγγυ� ηση
(στην πέρί�πτωση έ�νωσης αναγρα� φόνταί ό� λα τα παραπα� νω γία κα� θέ μέ�λός της έ�νωσης), 

ζ) τόυς ό� ρόυς ό� τί: αα) η έγγυ� ηση παρέ�χέταί ανέ�κκλητα καί ανέπίφυ� λακτα, ό δέ έκδό� της παραίτέί�ταί τόυ 
δίκαίω� ματός της δίαίρέ�σέως καί της δίζη� σέως, καί ββ) ό� τί σέ πέρί�πτωση κατα� πτωσης αυτη� ς, τό πόσό�  της 
κατα� πτωσης υπό� κέίταί στό έκα� στότέ ίσχυ� όν τέ�λός χαρτόση� μόυ, 

η) τα στόίχέί�α της παρόυ� σας πρό� σκλησης (αρίθμό� ς, έ�τός, τί�τλός έ�ργόυ) καί την καταληκτίκη�  ημέρόμηνί�α υπόβόλη� ς 
πρόσφόρω� ν, 

θ) την ημέρόμηνί�α λη� ξης η�  τόν χρό� νό ίσχυ� ός της έγγυ� ησης, 

ί) την ανα� ληψη υπόχρέ�ωσης από�  τόν έκδό� τη της έγγυ� ησης να καταβα� λέί τό πόσό�  της έγγυ� ησης όλίκα�  η�  μέρίκα�  
έντό� ς πέ�ντέ (5) ημέρω� ν μέτα�  από�  απλη�  έ�γγραφη έίδόπόί�ηση έκέί�νόυ πρός τόν όπόί�ό απέυθυ� νέταί. 

ία) τόν αρίθμό�  καί τόν τί�τλό της σχέτίκη� ς συ� μβασης.

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δέν απαίτέί�ταί.

Άρθρό 17Α: Έκδόση έγγυητίκω� ν

17.Α.1. Οί έγγυητίκέ�ς έπίστόλέ�ς τόυ α� ρθρόυ 17 έκδί�δόνταί από�  πίστωτίκα�  η�  χρηματόδότίκα�  ίδρυ� ματα η�  
ασφαλίστίκέ�ς έπίχέίρη� σέίς κατα�  την έ�ννόία των πέρίπτω� σέων β΄ καί γ΄ της παρ. 1 τόυ α� ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016
(Α΄13) πόυ λέίτόυργόυ� ν νό� μίμα στα κρα� τη- μέ�λη της Ένωσης η�  τόυ ΕυρωπαίBκόυ�  Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ η�  στα κρα� τη-
μέ�ρη της ΣΔΣ καί έ�χόυν, συ� μφωνα μέ τίς ίσχυ� όυσές δίατα� ξέίς, τό δίκαί�ωμα αυτό� . Μπόρόυ� ν, έπί�σης, να έκδί�δόνταί 
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από�  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η�  να παρέ�χόνταί μέ γραμμα� τίό τόυ Ταμέί�όυ Παρακαταθηκω� ν καί Δανέί�ων μέ 
παρακατα� θέση σέ αυτό�  τόυ αντί�στόίχόυ χρηματίκόυ�  πόσόυ� . Αν συσταθέί� παρακαταθη� κη μέ γραμμα� τίό 
παρακατα� θέσης χρέόγρα� φων στό Ταμέί�ό Παρακαταθηκω� ν καί Δανέί�ων, τα τόκόμέρί�δία η�  μέρί�σματα πόυ λη� γόυν 
κατα�  τη δία� ρκέία της έγγυ� ησης έπίστρέ�φόνταί μέτα�  τη λη� ξη τόυς στόν υπέ�ρ όυ η έγγυ� ηση όίκόνόμίκό�  φόρέ�α.

17.Α.2 Οί έγγυητίκέ�ς έπίστόλέ�ς έκδί�δόνταί κατ’ έπίλόγη�  τόυ αναδό� χόυ από�  έ�να η�  πέρίσσό� τέρόυς έκδό� τές της 
παραπα� νω παραγρα� φόυ, ανέξαρτη� τως τόυ υ� ψόυς των.  

Εα� ν η έγγυ� ηση έκδόθέί� από�  αλλόδαπό�  πίστωτίκό�  ί�δρυμα μπόρέί� να συνταχθέί� σέ μί�α από�  τίς έπί�σημές γλω� σσές της 
ΕυρωπαίBκη� ς Ένωσης, αλλα�  θα συνόδέυ� έταί απαραί�τητα από�  μέτα� φραση στην έλληνίκη�  γλω� σσα, συ� μφωνα καί μέ 
τα έίδίκό� τέρα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 6.3. της παρόυ� σας.

Η αναθέ�τόυσα αρχη�  έπίκόίνωνέί� μέ τόυς φόρέί�ς πόυ φέ�ρόνταί να έ�χόυν έκδω� σέί τίς έγγυητίκέ�ς έπίστόλέ�ς, 
πρόκέίμέ�νόυ να δίαπίστω� σέί την έγκυρό� τητα�  τόυς.

Άρθρό 18: Ημέρόμηνί�α λη� ξης της πρόθέσμί�ας υπόβόλη� ς των πρόσφόρω� ν- απόσφρα� γίσης

Ως ημέρόμηνί�α λη� ξης της πρόθέσμί�ας υπόβόλη� ς των πρόσφόρω� ν όρί�ζέταί η 6-10-2020, ημέ�ρα Τρίτη. Ω�ρα λη� ξης 
της υπόβόλη� ς πρόσφόρω� ν όρί�ζέταί η 12:00 π.μ. 

Ως ημέρόμηνί�α καί ω� ρα απόσφρα� γίσης των πρόσφόρω� ν όρί�ζέταί η 6-10-2020, ημέ�ρα Τρίτη καί ω� ρα 12:00 
π.μ.

Αν, γία λό� γόυς ανωτέ�ρας βί�ας, δέν δίένέργηθέί� η απόσφρα� γίση κατα�  την όρίσθέί�σα ημέ�ρα η�  αν μέ�χρί τη μέ�ρα αυτη�  
δέν έ�χέί υπόβληθέί� καμί�α πρόσφόρα� , η απόσφρα� γίση καί η καταληκτίκη�  ημέρόμηνί�α αντί�στόίχα μέτατί�θένταί σέ 
όπόίαδη� πότέ α� λλη ημέ�ρα, μέ από� φαση της αναθέ�τόυσας αρχη� ς. Η από� φαση αυτη�  κόίνόπόίέί�ταί έγγρα� φως σέ ό� σόυς
όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς έ�λαβαν τα έ�γγραφα της συ� μβασης καί αναρτα� ταί στην ίστόσέλί�δα της αναθέ�τόυσας αρχη� ς. Αν 
καί στη νέ�α αυτη�  ημέρόμηνί�α δέν καταστέί� δυνατη�  η απόσφρα� γίση των πρόσφόρω� ν η�  δέν υπόβληθόυ� ν πρόσφόρέ�ς, 
μπόρέί� να όρίσθέί� καί νέ�α ημέρόμηνί�α, έφαρμόζόμέ�νων κατα�  τα λόίπα�  των δίατα� ξέων των δυ� ό πρόηγόυ� μένων 
έδαφί�ων. 

Άρθρό 19: Χρό� νός ίσχυ� ός πρόσφόρω� ν

Κα� θέ υπόβαλλό� μένη πρόσφόρα�  δέσμέυ� έί τόν συμμέτέ�χόντα στόν δίαγωνίσμό�  κατα�  τη δία� ταξη τόυ α� ρθρόυ 97 τόυ ν.
4412/2016, γία δία� στημα 6 μηνω� ν, από�  την ημέρόμηνί�α λη� ξης της πρόθέσμί�ας υπόβόλη� ς των πρόσφόρω� ν.

Η αναθέ�τόυσα αρχη�  μπόρέί�, πρίν τη λη� ξη τόυ χρό� νόυ ίσχυ� ός της πρόσφόρα� ς, να ζητα�  από�  τόυς πρόσφέ�ρόντές να 
παρατέί�νόυν τη δία� ρκέία ίσχυ� ός της πρόσφόρα� ς τόυς

Άρθρό 20: Δημόσίό� τητα - Δαπα� νές δημόσί�έυσης

Δέν απαίτέί�ταί δημόσί�έυση της Πρό� σκλησης όυ� τέ πέρί�ληψης αυτη� ς, ό� πως αναφέ�ρέταί στό α� ρθρό 32 παρα� γραφός 1 
καί 2γ καί στό α� ρθρό 61 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, μέ την έπίφυ� λαξη των αναφέρόμέ�νων στό α� ρθρό 38 τόυ ίδί�όυ 
νό� μόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συ� μβαση ανατί�θέταί βα� σέί τόυ κρίτηρί�όυ τόυ α� ρθρόυ 14 της παρόυ� σας, σέ πρόσφέ�ρόντα ό όπόί�ός δέν 
απόκλέί�έταί από�  τη συμμέτόχη�  βα� σέί της παρ. Α τόυ α� ρθρόυ 22 της παρόυ� σας καί πληρόί� τα κρίτη� ρία έπίλόγη� ς της 
παρ. Β, τόυ α� ρθρόυ 22 της παρόυ� σας.

Άρθρό 21: Δίκαίόυ� μένόί συμμέτόχη� ς στη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης 

21. 1 Δίκαί�ωμα συμμέτόχη� ς έ�χόυν φυσίκα�  η�  νόμίκα�  πρό� σωπα, η�  ένω� σέίς αυτω� ν πόυ δραστηρίόπόίόυ� νταί σέ έργα 
Οδοποιίας  καί πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�να σέ:

α) σέ κρα� τός-μέ�λός της Ένωσης,

β) σέ κρα� τός-μέ�λός τόυ ΕυρωπαίBκόυ�  Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ.),

γ) σέ τρί�τές χω� ρές πόυ έ�χόυν υπόγρα� ψέί καί κυρω� σέί τη ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ η υπό�  ανα� θέση δημό� σία συ� μβαση 
καλυ� πτέταί από�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γένίκέ�ς σημέίω� σέίς τόυ σχέτίκόυ�  μέ την Ένωση 
Πρόσαρτη� ματός I της ως α� νω Συμφωνί�ας, καθω� ς καί

δ) σέ τρί�τές χω� ρές πόυ δέν έμπί�πτόυν στην πέρί�πτωση γ΄ της παρόυ� σας παραγρα� φόυ καί έ�χόυν συνα� ψέί δίμέρέί�ς η�  
πόλυμέρέί�ς συμφωνί�ές μέ την Ένωση σέ θέ�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θέσης δημόσί�ων συμβα� σέων. 

21.2 Οίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας συμμέτέ�χέί έί�τέ μέμόνωμέ�να έί�τέ ως μέ�λός έ�νωσης.,

21.3 Οί ένω� σέίς όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων συμμέτέ�χόυν υπό�  τόυς ό� ρόυς των παρ. 2, 3 καί 4 τόυ α� ρθρόυ 19 καί των παρ. 
1 (έ)  καί 3 (β)τόυ α� ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 

Δέν απαίτέί�ταί από�  τίς έν λό� γω ένω� σέίς να πέρίβληθόυ� ν συγκέκρίμέ�νη νόμίκη�  μόρφη�  γία την υπόβόλη�  πρόσφόρα� ς. 
Σέ πέρί�πτωση πόυ η έ�νωση αναδέίχθέί� ανα� δόχός η νόμίκη�  της μόρφη�  πρέ�πέί να έί�ναί τέ�τόία πόυ να έξασφαλί�ζέταί η
υ� παρξη ένό� ς καί μόναδίκόυ�  φόρόλόγίκόυ�  μητρω� όυ γία την έ�νωση (πχ κόίνόπραξί�α).

Άρθρό 22: Κρίτη� ρία πόίότίκη� ς έπίλόγη� ς 

Οί μέμόνωμέ�νόί πρόσφέ�ρόντές πρέ�πέί να ίκανόπόίόυ� ν ό� λα τα κρίτη� ρία πόίότίκη� ς έπίλόγη� ς. Στην πέρί�πτωση 
έ�νωσης όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων, ίσχυ� όυν τα έξη� ς:

- αναφόρίκα�  μέ τίς απαίτη� σέίς τόυ α� ρθρόυ 22 Α της παρόυ� σας, αυτέ�ς θα πρέ�πέί να ίκανόπόίόυ� νταί από�  κα� θέ μέ�λός 
της έ�νωσης 

- αναφόρίκα�  μέ τίς απαίτη� σέίς τόυ α� ρθρόυ 22.Β της παρόυ� σας, κα� θέ μέ�λός της έ�νωσης θα πρέ�πέί να έί�ναί 
έγγέγραμμέ�νό στό σχέτίκό�  έπαγγέλματίκό�  μητρω� ό, συ� μφωνα μέ τα έίδίκό� τέρα στό ως α� νω α� ρθρό, τόυλα� χίστόν σέ 
μία από�  τίς κατηγόρί�ές πόυ αφόρα�  στό υπό�  ανα� θέση έ�ργό. Πέραίτέ�ρω, αθρόίστίκα�  πρέ�πέί να καλυ� πτόνταί ό� λές όί 
κατηγόρί�ές τόυ έ�ργόυ.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κα� θέ πρόσφέ�ρων αποκλείεται από�  τη συμμέτόχη�  σέ δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης, έφό� σόν συντρέ�χέί στό 
πρό� σωπό�  τόυ (αν πρό� κέίταί γία μέμόνωμέ�νό φυσίκό�  η�  νόμίκό�  πρό� σωπό) η�  σέ έ�να από�  τα μέ�λη τόυ (αν πρό� κέίταί 
πέρί� έ�νωσης όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων) έ�νας από�  τόυς λό� γόυς των παρακα� τω πέρίπτω� σέων:

22.A.1. Όταν υπα� ρχέί έίς βα� ρός τόυ αμέτα� κλητη καταδίκαστίκη�  από� φαση γία έ�ναν από�  τόυς ακό� λόυθόυς λό� γόυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό� πως αυτη�  όρί�ζέταί στό α� ρθρό 2 της από� φασης-πλαί�σίό

2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ της 24ης Οκτωβρί�όυ 2008, γία την καταπόλέ�μηση τόυ όργανωμέ�νόυ έγκλη� ματός 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, ό� πως όρί�ζέταί στό α� ρθρό 3 της συ� μβασης πέρί� της καταπόλέ�μησης της δίαφθόρα� ς στην όπόί�α 
ένέ�χόνταί υπα� λληλόί των ΕυρωπαίBκω� ν Κόίνότη� των η�  των κρατω� ν-μέλω� ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) καί στην παρα� γραφό 1 τόυ α� ρθρόυ 2 της από� φασης-πλαί�σίό 2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ της 22ας Ιόυλί�όυ 
2003, γία την καταπόλέ�μηση της δωρόδόκί�ας στόν ίδίωτίκό�  τόμέ�α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω� ς καί ό� πως 
όρί�ζέταί στην κέί�μένη νόμόθέσί�α η�  στό έθνίκό�  δί�καίό τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α,
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γ) απάτη, κατα�  την έ�ννόία τόυ α� ρθρόυ 1 της συ� μβασης σχέτίκα�  μέ την πρόστασί�α των όίκόνόμίκω� ν συμφέρό� ντων 
των ΕυρωπαίBκω� ν Κόίνότη� των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόί�α κυρω� θηκέ μέ τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρόμόκρατίκέ�ς δραστηρίό� τητές, ό� πως όρί�ζόνταί, 
αντίστόί�χως, στα α� ρθρα 1 καί 3 της από� φασης-πλαί�σίό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ της 13ης Ιόυνί�όυ 2002, γία 
την καταπόλέ�μηση της τρόμόκρατί�ας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η�  ηθίκη�  αυτόυργί�α η�  συνέ�ργέία η�  από� πέίρα 
δία� πραξης έγκλη� ματός, ό� πως όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 4 αυτη� ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η�  χρηματόδό� τηση της τρόμόκρατί�ας, ό� πως αυτέ�ς 
όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 1 της Οδηγί�ας 2005/60/ΕΚ τόυ ΕυρωπαίBκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί τόυ Συμβόυλί�όυ της 26ης 
Οκτωβρί�όυ 2005, σχέτίκα�  μέ την πρό� ληψη της χρησίμόπόί�ησης τόυ χρηματόπίστωτίκόυ�  συστη� ματός γία τη 
νόμίμόπόί�ηση έσό� δων από�  παρα� νόμές δραστηρίό� τητές καί τη χρηματόδό� τηση της τρόμόκρατί�ας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η όπόί�α ένσωματω� θηκέ στην έθνίκη�  νόμόθέσί�α μέ τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό� πως όρί�ζόνταί στό α� ρθρό 2 της Οδηγί�ας 
2011/36/ΕΕ τόυ ΕυρωπαίBκόυ�  Κόίνόβόυλί�όυ καί τόυ Συμβόυλί�όυ της 5ης Απρίλί�όυ 2011, γία την πρό� ληψη καί την 
καταπόλέ�μηση της έμπόρί�ας ανθρω� πων καί γία την πρόστασί�α των θυμα� των της, καθω� ς καί γία την 
αντίκατα� σταση της από� φασης-πλαί�σίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλί�όυ (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η όπόί�α 
ένσωματω� θηκέ στην έθνίκη�  νόμόθέσί�α μέ τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας απόκλέί�έταί έπί�σης ό� ταν τό πρό� σωπό έίς βα� ρός τόυ όπόί�όυ έκδό� θηκέ τέλέσί�δίκη 
καταδίκαστίκη�  από� φαση έί�ναί μέ�λός τόυ δίόίκητίκόυ� , δίέυθυντίκόυ�  η�  έπόπτίκόυ�  όργα� νόυ τόυ έν λό� γω όίκόνόμίκόυ�  
φόρέ�α η�  έ�χέί έξόυσί�α έκπρόσω� πησης, λη� ψης απόφα� σέων η�  έλέ�γχόυ σέ αυτό� .

Στίς πέρίπτω� σέίς έταίρέίω� ν πέρίόρίσμέ�νης έυθυ� νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπίκω� ν έταίρέίω� ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί Ιδίωτίκω� ν 
Κέφαλαίόυχίκω� ν Εταίρέίω� ν ( Ι.Κ.Ε ), η υπόχρέ�ωση τόυ πρόηγόυ� μένόυ έδαφί�όυ, αφόρα�  τόυς δίαχέίρίστέ�ς.

Στίς πέρίπτω� σέίς ανωνυ� μων έταίρέίω� ν (Α.Ε.), η υπόχρέ�ωση τόυ πρόηγόυ� μένόυ έδαφί�όυ  αφόρα�  τόν Δίέυθυ� νόντα 
Συ� μβόυλό, καθω� ς καί ό� λα τα μέ�λη τόυ Δίόίκητίκόυ�  Συμβόυλί�όυ.

Στίς πέρίπτω� σέίς των συνέταίρίσμω� ν, η έν λό� γω υπόχρέ�ωση αφόρα�  τα μέ�λη τόυ Δίόίκητίκόυ�  Συμβόυλί�όυ.

22.A.2 Όταν ό  πρόσφέ�ρων έ�χέί αθέτη� σέί τίς υπόχρέω� σέίς τόυ ό� σόν αφόρα�  στην καταβόλη�  φό� ρων η�  έίσφόρω� ν 
κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης καί αυτό�  έ�χέί δίαπίστωθέί� από�  δίκαστίκη�  η�  δίόίκητίκη�  από� φαση μέ τέλέσί�δίκη καί 
δέσμέυτίκη�  ίσχυ� , συ� μφωνα μέ δίατα� ξέίς της χω� ρας ό� πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νός η�  την έθνίκη�  νόμόθέσί�α η� /καί η 
αναθέ�τόυσα αρχη�  μπόρέί� να απόδέί�ξέί μέ τα κατα� λληλα μέ�σα ό� τί ό πρόσφέ�ρων έ�χέί αθέτη� σέί τίς υπόχρέω� σέίς τόυ 
ό� σόν αφόρα�  την καταβόλη�  φό� ρων η�  έίσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης.

Αν ό πρόσφέ�ρων έί�ναί Έλληνας πόλί�της η�  έ�χέί την έγκατα� σταση�  τόυ στην Ελλα� δα, όί υπόχρέω� σέίς τόυ πόυ 
αφόρόυ� ν τίς έίσφόρέ�ς κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης καλυ� πτόυν, τό� σό την κυ� ρία, ό� σό καί την έπίκόυρίκη�  ασφα� λίση.

Δέν απόκλέί�έταί ό πρόσφέ�ρων, ό� ταν έ�χέί έκπληρω� σέί τίς υπόχρέω� σέίς τόυ, έί�τέ καταβα� λλόντας τόυς φό� ρόυς η�  τίς 
έίσφόρέ�ς κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης πόυ όφέί�λέί, συμπέρίλαμβανόμέ�νων, κατα�  πέρί�πτωση, των δέδόυλέυμέ�νων τό� κων 
η�  των πρόστί�μων, έί�τέ υπαγό� μένός σέ δέσμέυτίκό�  δίακανόνίσμό�  γία την καταβόλη�  τόυς.

22.Α.2α  Η αναθέ�τόυσα αρχη�  γνωρί�ζέί η�  μπόρέί� να απόδέί�ξέί μέ τα κατα� λληλα μέ�σα ό� τί έ�χόυν έπίβληθέί� σέ βα� ρός 
τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α, μέ�σα σέ χρόνίκό�  δία� στημα δυ� ό (2) έτω� ν πρίν από�  την ημέρόμηνί�α λη� ξης της πρόθέσμί�ας 
υπόβόλη� ς πρόσφόρα� ς: 

αα) τρέίς (3) πρα� ξέίς έπίβόλη� ς πρόστί�μόυ από�  τα αρμό� δία έλέγκτίκα�  ό� ργανα τόυ Σω� ματός Επίθέω� ρησης Εργασί�ας 
γία παραβα� σέίς της έργατίκη� ς νόμόθέσί�ας πόυ χαρακτηρί�ζόνταί, συ� μφωνα μέ την υπόυργίκη�  από� φαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό� πως έκα� στότέ ίσχυ� έί, ως «υψηλη� ς» η�  «πόλυ�  υψηλη� ς» σόβαρό� τητας, όί όπόί�ές 
πρόκυ� πτόυν αθρόίστίκα�  από�  τρέίς (3) δίένέργηθέ�ντές έλέ�γχόυς, η�  ββ) δυ� ό (2) πρα� ξέίς έπίβόλη� ς πρόστί�μόυ από�  τα 
αρμό� δία έλέγκτίκα�  ό� ργανα τόυ Σω� ματός Επίθέω� ρησης Εργασί�ας γία παραβα� σέίς της έργατίκη� ς νόμόθέσί�ας πόυ 
αφόρόυ� ν την αδη� λωτη έργασί�α, όί όπόί�ές πρόκυ� πτόυν αθρόίστίκα�  από�  δυ� ό (2) δίένέργηθέ�ντές έλέ�γχόυς. 

Οί υπό�  αα΄ καί ββ΄ κυρω� σέίς πρέ�πέί να έ�χόυν απόκτη� σέί τέλέσί�δίκη καί δέσμέυτίκη�  ίσχυ� .

22.A.3  

22.Α.4. Απόκλέί�έταί από�  τη συμμέτόχη�  στη δίαδίκασί�α συ� ναψης δημό� σίας συ� μβασης (δίαγωνίσμό� ), πρόσφέ�ρων σέ 
όπόίαδη� πότέ από�  τίς ακό� λόυθές καταστα� σέίς:

(α) έ�χέί αθέτη� σέί τίς υπόχρέω� σέίς πόυ πρόβλέ�πόνταί στην παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,                   

(β) έα� ν ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας τέλέί� υπό�  πτω� χέυση η�  έ�χέί υπαχθέί� σέ δίαδίκασί�α έξυγί�ανσης η�  έίδίκη� ς έκκαθα� ρίσης η�
τέλέί� υπό�  αναγκαστίκη�  δίαχέί�ρίση από�  έκκαθαρίστη�  η�  από�  τό δίκαστη� ρίό η�  έ�χέί υπαχθέί� σέ δίαδίκασί�α 
πτωχέυτίκόυ�  συμβίβασμόυ�  η�  έ�χέί αναστέί�λέί τίς έπίχέίρηματίκέ�ς τόυ δραστηρίό� τητές η�  έα� ν βρί�σκέταί σέ 
όπόίαδη� πότέ ανα� λόγη κατα� σταση πρόκυ� πτόυσα από�  παρό� μόία δίαδίκασί�α, πρόβλέπό� μένη σέ έθνίκέ�ς δίατα� ξέίς 
νό� μόυ. Η αναθέ�τόυσα αρχη�  μπόρέί� να μην απόκλέί�έί έ�ναν όίκόνόμίκό�  φόρέ�α, ό όπόί�ός βρί�σκέταί σέ μία έκ των 
καταστα� σέων πόυ αναφέ�ρόνταί στην παραπα� νω πέρί�πτωση, υπό�  την πρόυB πό� θέση ό� τί η αναθέ�τόυσα αρχη�  έ�χέί 
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απόδέί�ξέί ό� τί ό έν λό� γω φόρέ�ας έί�ναί σέ θέ�ση να έκτέλέ�σέί τη συ� μβαση, λαμβα� νόντας υπό� ψη τίς ίσχυ� όυσές 
δίατα� ξέίς καί τα μέ�τρα γία τη συνέ�χίση της έπίχέίρηματίκη� ς τόυ λέίτόυργί�ας (παρ. 5 α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 

(γ) υπα� ρχόυν έπαρκω� ς έυ� λόγές ένδέί�ξέίς πόυ όδηγόυ� ν στό συμπέ�ρασμα ό� τί ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας συνη� ψέ 
συμφωνί�ές μέ α� λλόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς μέ στό� χό τη στρέ�βλωση τόυ ανταγωνίσμόυ� ,

(δ) έα� ν ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας έ�χέί έπίδέί�ξέί σόβαρη�  η�  έπαναλαμβανό� μένη πλημμέ�λέία κατα�  την έκτέ�λέση 
όυσίω� δόυς απαί�τησης στό πλαί�σίό πρόηγόυ� μένης δημό� σίας συ� μβασης, πρόηγόυ� μένης συ� μβασης μέ αναθέ�τόντα 
φόρέ�α η�  πρόηγόυ� μένης συ� μβασης παραχω� ρησης πόυ έί�χέ ως απότέ�λέσμα την πρό� ωρη καταγγέλί�α της 
πρόηγόυ� μένης συ� μβασης, απόζημίω� σέίς η�  α� λλές παρό� μόίές κυρω� σέίς, 

(έ) έα� ν ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας έ�χέί δίαπρα� ξέί σόβαρό�  έπαγγέλματίκό�  παρα� πτωμα, τό όπόί�ό θέ�τέί σέ αμφίβόλί�α την 
ακέραίό� τητα�  τόυ.

22.Α.5. Απόκλέί�έταί από�  τη συμμέτόχη�  στη δίαδίκασί�α συ� ναψης δημό� σίας συ� μβασης (δίαγωνίσμό� ), όίκό-
νόμίκό� ς φόρέ�ας έα� ν συντρέ�χόυν όί πρόυB πόθέ�σέίς έφαρμόγη� ς της παρ. 4 τόυ α� ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005
(εθνικός λόγος αποκλεισμού)8

22.Α.6. Η αναθέ�τόυσα αρχη�  απόκλέί�έί όίκόνόμίκό�  φόρέ�α σέ όπόίόδη� πότέ χρόνίκό�  σημέί�ό κατα�  τη δία� ρκέία της 
δίαδίκασί�ας συ� ναψης συ� μβασης, ό� ταν απόδέίκνυ� έταί ό� τί αυτό� ς βρί�σκέταί λό� γω πρα� ξέων η�  παραλέί�ψέων αυτόυ�  
έί�τέ πρίν έί�τέ κατα�  τη δίαδίκασί�α, σέ μί�α από�  τίς πέρίπτω� σέίς των πρόηγόυ� μένων παραγρα� φων. 

Εα� ν η πέρί�όδός απόκλέίσμόυ�  δέν έ�χέί καθόρίστέί� μέ αμέτα� κλητη από� φαση, στίς πέρίπτω� σέίς της παραγρα� φόυ 
22.Α.1 η πέρί�όδός αυτη�  ανέ�ρχέταί σέ πέ�ντέ (5) έ�τη από�  την ημέρόμηνί�α της καταδί�κης μέ αμέτα� κλητη από� φαση καί 
στίς πέρίπτω� σέίς της παραγρα� φόυ  22.Α.4 στα τρί�α (3) έ�τη από�  την ημέρόμηνί�α τόυ σχέτίκόυ�  γέγόνό� τός.

22.Α.7. Οίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας πόυ έμπί�πτέί σέ μία από�  τίς καταστα� σέίς πόυ αναφέ�ρόνταί στίς παραγρα� φόυς 22.Α.1, 
22.Α.2α καί 22.Α.4 μπόρέί� να πρόσκόμί�ζέί στόίχέί�α πρόκέίμέ�νόυ να απόδέί�ξέί ό� τί τα μέ�τρα πόυ έ�λαβέ έπαρκόυ� ν γία 
να απόδέί�ξόυν την αξίόπίστί�α τόυ, παρό� τί συντρέ�χέί ό σχέτίκό� ς λό� γός απόκλέίσμόυ� . Εα� ν τα στόίχέί�α κρίθόυ� ν 
έπαρκη� , ό έν λό� γω όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας δέν απόκλέί�έταί από�  τη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης. Τα μέ�τρα πόυ 
λαμβα� νόνταί από�  τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς αξίόλόγόυ� νταί σέ συνα� ρτηση μέ τη σόβαρό� τητα καί τίς ίδίαί�τέρές 
πέρίστα� σέίς τόυ πόίνίκόυ�  αδίκη� ματός η�  τόυ παραπτω� ματός. Αν τα μέ�τρα κρίθόυ� ν ανέπαρκη� , γνωστόπόίέί�ταί στόν 
όίκόνόμίκό�  φόρέ�α τό σκέπτίκό�  της από� φασης αυτη� ς. Οίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας πόυ έ�χέί απόκλέίστέί�, μέ τέλέσί�δίκη 
από� φαση, από�  τη συμμέτόχη�  σέ δίαδίκασί�ές συ� ναψης συ� μβασης η�  ανα� θέσης παραχω� ρησης δέν μπόρέί� να κα� νέί 
χρη� ση της ανωτέ�ρω δυνατό� τητας κατα�  την πέρί�όδό τόυ απόκλέίσμόυ�  πόυ όρί�ζέταί στην έν λό� γω από� φαση στό 
κρα� τός - μέ�λός στό όπόί�ό ίσχυ� έί η από� φαση.

22.Α.8. Η από� φαση γία την δίαπί�στωση της έπα� ρκέίας η�  μη των έπανόρθωτίκω� ν μέ�τρων κατα�  την πρόηγόυ� μένη 
παρα� γραφό έκδί�δέταί συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ α� ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.

22.Α.9. Οίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας πόυ τόυ έ�χέί έπίβληθέί�, μέ την κόίνη�  υπόυργίκη�  από� φαση τόυ α� ρθρόυ 74 τόυ ν. 
4412/2016, η πόίνη�  τόυ απόκλέίσμόυ�  απόκλέί�έταί αυτόδί�καία καί από�  την παρόυ� σα δίαδίκασί�α συ� ναψης δημό� σίας 
συ� μβασης (δίαγωνίσμό� ).

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Γ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόρα�  την καταλληλό� τητα γία την α� σκηση της έπαγγέλματίκη� ς δραστηρίό� τητας, απαίτέί�ταί  όί όίκόνόμίκόί� 
φόρέί�ς να έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί στό σχέτίκό�  έπαγγέλματίκό�  μητρω� ό πόυ τηρέί�ταί στό κρα� τός έγκατα� σταση� ς τόυς. 
Είδίκα�  όί πρόσφέ�ρόντές πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νόί στην Ελλα� δα απαίτέί�ταί να έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί στό Μητρω� ό 
Εργόληπτίκω� ν Επίχέίρη� σέων (Μ.Ε.ΕΠ.) η�  στα Νόμαρχίακα�  Μητρω� α στην κατηγόρί�α/ές έ�ργόυ τόυ α� ρθρόυ 21 της 
παρόυ� σας. Οί πρόσφέ�ρόντές πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νόί σέ κρα� τός μέ�λός της ΕυρωπαίBκη� ς Ένωσης απαίτέί�ταί να 
έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί στα Μητρω� α τόυ παραρτη� ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς δέν όφέί�λόυν να πληρόυ� ν έλα� χίστές απαίτη� σέίς όίκόνόμίκη� ς καί χρηματόόίκόνόμίκη� ς έπα� ρ-
κέίας .

Είδίκα�  όί έργόληπτίκέ�ς έπίχέίρη� σέίς πόυ έί�ναί έγγέγραμμέ�νές στό ΜΕΕΠ, δέν θα πρέ�πέί να υπέρβαί�νόυν τα 
ανω� τατα έπίτρέπτα�  ό� ρία ανέκτέ�λέστόυ υπόλόί�πόυ έργόλαβίκω� ν συμβα� σέων, συ� μφωνα μέ τα έίδίκό� τέρα όρίζό� μένα 
στό α� ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό� πως ίσχυ� έί.

8 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ.
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς απαίτέί�ταί να δίαθέ�τόυν, κατ’ έλα� χίστό την παρακα� τω τέχνίκη�  στέλέ�χωση:

γία την κατηγόρί�α έ�ργων Οδοποιίας: 1 τέχνίκό�  ΜΕΚ Β βαθμί�δας η�  2 τέχνίκόυ� ς ΜΕΚ Α βαθμί�δας

- γία ΜΕΚ Β βαθμί�δας: 
- τέχνίκό�  υπα� λληλό η�  τέχνίκόυ� ς υπαλλη� λόυς (δίπλωματόυ� χόυς ανω� τατόυ έκπαίδέυτίκόυ�  ίδρυ� ματός 
της ημέδαπη� ς η�  ίσό� τίμης σχόλη� ς της αλλόδαπη� ς) μέ συνόλίκη�  απασχό� ληση τόυλα� χίστόν 6 έ�τη στην 
κατασκέυη� , 12 έ�τη έπί�βλέψη
- τέχνίκό�  υπα� λληλό η�  τέχνίκόυ� ς υπαλλη� λόυς (πτυχίόυ� χόί τέχνίκη� ς σχόλη� ς της ημέδαπη� ς η�  ίσό� τίμης 
σχόλη� ς της αλλόδαπη� ς) μέ συνόλίκη�  απασχό� ληση τόυλα� χίστόν 8,5 έ�τη στην κατασκέυη� , 17 έ�τη 
έπί�βλέψη

- γία ΜΕΚ Α βαθμί�δας: 
- τέχνίκό�  υπα� λληλό η�  τέχνίκόυ� ς υπαλλη� λόυς (δίπλωματόυ� χόυς ανω� τατόυ έκπαίδέυτίκόυ�  ίδρυ� ματός 
της ημέδαπη� ς η�  ίσό� τίμης σχόλη� ς της αλλόδαπη� ς) μέ συνόλίκη�  απασχό� ληση τόυλα� χίστόν 3 έ�τη στην 
κατασκέυη� , 6 έ�τη έπί�βλέψη
- τέχνίκό�  υπα� λληλό η�  τέχνίκόυ� ς υπαλλη� λόυς (πτυχίόυ� χόί τέχνίκη� ς σχόλη� ς της ημέδαπη� ς η�  ίσό� τίμης 
σχόλη� ς της αλλόδαπη� ς) μέ συνόλίκη�  απασχό� ληση τόυλα� χίστόν 5 έ�τη στην κατασκέυη� , 10 έ�τη έπί�βλέψη

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δέν απαίτέί�ταί

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

Όσόν αφόρα�  τα κρίτη� ρία της όίκόνόμίκη� ς καί χρηματόόίκόνόμίκη� ς έπα� ρκέίας καί τα κρίτη� ρία σχέτίκα�  μέ την τέχνί-
κη�  καί έπαγγέλματίκη�  ίκανό� τητα, έ�νας όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας μπόρέί�, να στηρί�ζέταί στίς ίκανό� τητές α� λλων φόρέ�ων, 
ασχέ�τως της νόμίκη� ς φυ� σης των δέσμω� ν τόυ μέ αυτόυ� ς.

Η αναθέ�τόυσα αρχη�  έλέ�γχέί, συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 23 της παρόυ� σας, έα� ν όί φόρέί�ς, στίς ίκανό� τητές 
των όπόί�ων πρότί�θέταί να στηρίχθέί� ό πρόσφέ�ρων, πληρόυ� ν τα σχέτίκα�  κρίτη� ρία έπίλόγη� ς καί έα� ν συντρέ�χόυν 
λό� γόί απόκλέίσμόυ�  κατα�  τα όρίζό� μένα στην παρόυ� σα δίακη� ρυξη. Όσόν αφόρα�  τα κρίτη� ρία πόυ σχέτί�ζόνταί μέ τόυς 
τί�τλόυς σπόυδω� ν καί τα έπαγγέλματίκα�  πρόσό� ντα πόυ όρί�ζόνταί στην πέρί�πτωση στ τόυ Μέ�ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτη� -
ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτη� ματός Α ν. 4412/2016 η�  μέ την σχέτίκη�  έπαγγέλματίκη�  έμπέίρί�α, όί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς, 
μπόρόυ� ν να βασί�ζόνταί στίς ίκανό� τητές α� λλων φόρέ�ων μό� νό έα� ν όί τέλέυταί�όί θα έκτέλέ�σόυν τίς έργασί�ές η�  τίς 
υπηρέσί�ές γία τίς όπόί�ές απαίτόυ� νταί όί συγκέκρίμέ�νές ίκανό� τητές.

Όταν ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας στηρί�ζέταί στίς ίκανό� τητές α� λλων φόρέ�ων ό� σόν αφόρα�  τα κρίτη� ρία πόυ σχέτί�ζόνταί μέ 
την όίκόνόμίκη�  καί χρηματόόίκόνόμίκη�  έπα� ρκέία, ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας καί αυτόί� όί φόρέί�ς έί�ναί από�  κόίνόυ�  υπέυ� -
θυνόί  γία την έκτέ�λέση της συ� μβασης.

Στην πέρί�πτωση έ�νωσης όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων, η έ�νωση μπόρέί� να στηρί�ζέταί στίς ίκανό� τητές των συμμέτέχό� ντων 
στην έ�νωση η�  α� λλων φόρέ�ων (γία τα κρίτη� ρία της όίκόνόμίκη� ς καί χρηματόόίκόνόμίκη� ς έπα� ρκέίας καί τα κρίτη� ρία 
σχέτίκα�  μέ την τέχνίκη�  καί έπαγγέλματίκη�  ίκανό� τητα).

Η έκτέ�λέση των ...... γί�νέταί υπόχρέωτίκα�  από�  τόν πρόσφέ�ρόντα η� , αν η πρόσφόρα�  υπόβα� λλέταί από�  έ�νωση όίκόνό-
μίκω� ν φόρέ�ων, από�  έ�ναν από�  τόυς συμμέτέ�χόντές στην έ�νωση αυτη� .

Άρθρό 23: Απόδέίκτίκα�  μέ�σα πόίότίκη� ς έπίλόγη� ς

23.1 Κατα�  την υπόβόλη�  πρόσφόρω� ν όί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς υπόβα� λλόυν έπί� πόίνη�  απόκλέίσμόυ�  ό� λα τα 
δίκαίόλόγητίκα�  πόυ αναφέ�ρόνταί ακόλόυ� θως στα α� ρθρα 23.2 έ�ως 23.7. 

Ως έκπρό� σωπός τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α, γία την έφαρμόγη�  τόυ παρό� ντός, νόέί�ταί ό νό� μίμός έκπρό� σωπός αυτόυ� , 
ό� πως πρόκυ� πτέί από�  τό ίσχυ� όν καταστατίκό�  η�  τό πρακτίκό�  έκπρόσω� πηση� ς τόυ κατα�  τό χρό� νό υπόβόλη� ς της 
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πρόσφόρα� ς η�  τό αρμόδί�ως έξόυσίόδότημέ�νό φυσίκό�  πρό� σωπό να έκπρόσωπέί� τόν όίκόνόμίκό�  φόρέ�α γία 
δίαδίκασί�ές συ� ναψης συμβα� σέων η�  γία τη συγκέκρίμέ�νη δίαδίκασί�α συ� ναψης συ� μβασης.

Στην  πέρί�πτωση  πόυ  πρόσφέ�ρων  όίκόνόμίκό� ς  φόρέ�ας  δηλω� νέί  την  πρό� θέση�  τόυ  γία  ανα� θέση
υπέργόλαβί�ας, υπόβα� λλέί μαζί� μέ τα δίκα�  δίκαίόλόγητίκα�  καί τα δίκαίόλόγητίκα�  τόυ υπέργόλα� βόυ.

23. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δίκαί�ωμα συμμέτόχη� ς καί όί ό� ρόί καί πρόυB πόθέ�σέίς συμμέτόχη� ς, ό� πως όρί�στηκαν στα α� ρθρα 21 καί 22 της 
παρόυ� σας, κρί�νόνταί κατα�  την υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς, κατα�  την υπόβόλη�  των δίκαίόλόγητίκω� ν (στην παρόυ� σα 
πρό� σκληση ταυτί�ζόνταί), συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 4.2 (α) καί κατα�  τη συ� ναψη της συ� μβασης, συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 
4.2 (β) της παρόυ� σας. 

Όλα τα απόδέίκτίκα�  έ�γγραφα τόυ α� ρθρόυ 23.3 έ�ως 23.7 της παρόυ� σας, υπόβα� λλόνταί, συ� μφωνα μέ τίς δίατα� ξέίς 
τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκα�  τα απόδέίκτίκα�  τα όπόί�α απότέλόυ� ν ίδίωτίκα�  έ�γγραφα, μπόρέί� να γί�νόνταί 
απόδέκτα�  καί σέ απλη�  φωτότυπί�α, έφό� σόν συνυπόβα� λλέταί υπέυ� θυνη δη� λωση στην όπόί�α βέβαίω� νέταί η ακρί�βέία�  
τόυς.

Επίσημαί�νέταί ό� τί γί�νόνταί απόδέκτέ�ς:

- όί έ�νόρκές βέβαίω� σέίς πόυ αναφέ�ρόνταί στην παρόυ� σα Δίακη� ρυξη, έφό� σόν έ�χόυν συνταχθέί� έ�ως τρέίς (3) 
μη� νές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυς, 

- όί υπέυ� θυνές δηλω� σέίς, έφό� σόν έ�χόυν συνταχθέί� μέτα�  την κόίνόπόί�ηση της πρό� σκλησης γία την υπόβόλη�  
των δίκαίόλόγητίκω� ν.  Σημέίω� νέταί ό� τί δέν απαίτέί�ταί θέω� ρηση τόυ γνησί�όυ της υπόγραφη� ς τόυς. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Γία την από� δέίξη της μη συνδρόμη� ς των λό� γων απόκλέίσμόυ�  τόυ άρθρου 22Α όί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς πρόσκόμίζόυν 
αντί�στόίχα τα παρακα� τω δίκαίόλόγητίκα� :     

(α) γία την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: από� σπασμα τόυ πόίνίκόυ�  μητρω� όυ η� , έλλέί�ψέί αυτόυ� , 
ίσόδυ� ναμόυ έγγρα� φόυ πόυ έκδί�δέταί από�  αρμό� δία δίκαστίκη�  η�  δίόίκητίκη�  αρχη�  τόυ κρα� τόυς-μέ�λόυς η�  της χω� ρας 
καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ό� πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νός ό έν λό� γω όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας, από�  τό όπόί�ό πρόκυ� πτέί ό� τί 
πληρόυ� νταί αυτέ�ς όί πρόυB πόθέ�σέίς πόυ να έ�χέί έκδόθέί� έ�ως τρέίς (3) μη� νές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ. Η 
υπόχρέ�ωση πρόσκό� μίσης τόυ ως α� νω απόσπα� σματός αφόρα�  καί τα πρό� σωπα των τέλέυταί�ων δυ� ό έδαφί�ων της 
παραγρα� φόυ Α.1 τόυ α� ρθρόυ 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστόπόίητίκό�  πόυ έκδί�δέταί από�  την αρμό� δία αρχη�  τόυ όίκέί�όυ 
κρα� τόυς - μέ�λόυς η�  χω� ρας, πέρί� τόυ ό� τί έ�χόυν έκπληρωθέί� όί υπόχρέω� σέίς τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α, ό� σόν αφόρα�  
στην καταβόλη�  φό� ρων (φόρόλόγίκη�  ένημέρό� τητα) καί στην καταβόλη�  των έίσφόρω� ν κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης 
(ασφαλίστίκη�  ένημέρό� τητα)9 συ� μφωνα μέ την ίσχυ� όυσα νόμόθέσί�α τόυ κρα� τόυς έγκατα� στασης η�  την έλληνίκη�  
νόμόθέσί�α αντί�στόίχα πόυ να έί�ναί έν ίσχυ�  κατα�  τό χρό� νό υπόβόλη� ς τόυ, α� λλως, στην πέρί�πτωση πόυ δέν 
αναφέ�ρέταί σέ αυτό�  χρό� νός ίσχυ� ός, πόυ να έ�χέί έκδόθέί� έ�ως τρέίς (3) μη� νές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ. 

Γία τόυς πρόσφέ�ρόντές πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νόί η�  έκτέλόυ� ν έ�ργα στην Ελλα� δα τα σχέτίκα�  δίκαίόλόγητίκα�  πόυ 
υπόβα� λλόνταί έί�ναί 

- φόρόλόγίκη�  ένημέρό� τητα πόυ έκδί�δέταί από�  τό Υπόυργέί�ό Οίκόνόμίκω� ν (αρμό� δία Δ.Ο.Υ) γία τόν όίκόνόμίκό�  
φόρέ�α καί γία τίς κόίνόπραξί�ές στίς όπόί�ές συμμέτέ�χέί γία τα δημό� σία έ�ργα πόυ έί�ναί σέ έξέ�λίξη. Οί 
αλλόδαπόί� πρόσφέ�ρόντές θα υπόβα� λλόυν υπέυ� θυνη δη� λωση πέρί� τόυ ό� τί δέν έ�χόυν υπόχρέ�ωση καταβόλη� ς 
φό� ρων στην Ελλα� δα. Σέ πέρί�πτωση πόυ έ�χόυν τέ�τόία υπόχρέ�ωση θα υπόβα� λλόυν σχέτίκό�  απόδέίκτίκό�  της 
όίκέί�ας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλίστίκη�  ένημέρό� τητα πόυ έκδί�δέταί από�  τόν αρμό� δίό ασφαλίστίκό�  φόρέ�α. Η ασφαλίστίκη�  ένημέρό� τητα 
καλυ� πτέί τίς ασφαλίστίκέ�ς υπόχρέω� σέίς τόυ πρόσφέ�ρόντός όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α α) ως φυσίκό�  η�  νόμίκό�  
πρό� σωπό γία τό πρόσωπίκό�  τόυς μέ σχέ�ση έξαρτημέ�νης έργασί�ας, β) γία έ�ργα πόυ έκτέλέί� μό� νός τόυ η�  σέ 
κόίνόπραξί�α καθω� ς καί γ)  γία τα στέλέ�χη τόυ πόυ έ�χόυν υπόχρέ�ωση ασφα� λίσης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οί 
έγκατέστημέ�νόί στην Ελλα� δα όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς υπόβα� λλόυν απόδέίκτίκό�  ασφαλίστίκη� ς ένημέρό� τητας 
(κυ� ρίας καί έπίκόυρίκη� ς ασφα� λίσης) γία τό πρόσωπίκό�  τόυς μέ σχέ�ση έξαρτημέ�νης έργασί�ας (ΤΣΜΕΔΕ γία 
τόυς ασφαλίσμέ�νόυς – μέ�λη τόυ ΤΕΕ, ΙΚΑ γία τό λόίπό�  πρόσωπίκό� ). Δέν γί�νόνταί απόδέκτα�  ως από� δέίξη 
ένημέρό� τητας της πρόσφέ�ρόυσας έταίρί�ας, απόδέίκτίκα�  ένημέρό� τητας γία τα στέλέ�χη πόυ στέλέχω� νόυν τό 
πτυχί�ό της έταίρί�ας ως έταί�ρόί. Οί αλλόδαπόί� πρόσφέ�ρόντές (φυσίκα�  καί νόμίκα�  πρό� σωπα), πόυ δέν 
υπόβα� λόυν τα α� νω απόδέίκτίκα� , υπόβα� λλόυν υπέυ� θυνη δη� λωση πέρί� τόυ ό� τί δέν απασχόλόυ� ν πρόσωπίκό� , 

9  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 
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γία τό όπόί�ό υπα� ρχέί υπόχρέ�ωση ασφα� λίσης σέ ημέδαπόυ� ς ασφαλίστίκόυ� ς όργανίσμόυ� ς. Αν απασχόλόυ� ν 
τέ�τόίό πρόσωπίκό� , πρέ�πέί να υπόβα� λλόυν σχέτίκό�  απόδέίκτίκό�  ασφαλίστίκη� ς ένημέρό� τητας.

- υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ πρόσφέ�ρόντός ό� τί δέν έ�χέί έκδόθέί� δίκαστίκη�  η�  δίόίκητίκη�  από� φαση μέ τέλέσί�δίκη 
καί δέσμέυτίκη�  ίσχυ�  γία την αθέ�τηση των υπόχρέω� σέω� ν τόυ ό� σόν αφόρα�  στην καταβόλη�  φό� ρων η�  έίσφόρω� ν
κόίνωνίκη� ς ασφα� λίσης .

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστόπόίητίκό�  από�  τη Δίέυ� θυνση Πρόγραμματίσμόυ�  καί 
Συντόνίσμόυ�  της Επίθέω� ρησης Εργασίακω� ν Σχέ�σέων, πόυ να έ�χέί έκδόθέί� έ�ως τρέίς (3) μη� νές πρίν από�  την 
υπόβόλη�  τόυ από�  τό όπόί�ό να πρόκυ� πτόυν όί πρα� ξέίς έπίβόλη� ς πρόστί�μόυ πόυ έ�χόυν έκδόθέί� σέ βα� ρός τόυ 
όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α σέ χρόνίκό�  δία� στημα δυ� ό (2) έτω� ν πρίν από�  την ημέρόμηνί�α λη� ξης της πρόθέσμί�ας υπόβόλη� ς 
πρόσφόρα� ς.

Μέ�χρί να καταστέί� έφίκτη�  η έ�κδόση τόυ ανωτέ�ρω πίστόπόίητίκόυ� , υπόβα� λλέταί υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ 
όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α, χωρί�ς να απαίτέί�ταί έπί�σημη δη� λωση τόυ ΣΕΠΕ σχέτίκα�  μέ την έ�κδόση τόυ πίστόπόίητίκόυ� .

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πίστόπόίητίκό�  πόυ έκδί�δέταί από�  την αρμό� δία αρχη�  τόυ όίκέί�όυ 
κρα� τόυς - μέ�λόυς η�  χω� ρας πόυ να έ�χέί έκδόθέί� έ�ως τρέίς (3) μη� νές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ. Γία τόυς 
όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς πόυ έί�ναί έγκαταστημέ�νόί η�  έκτέλόυ� ν έ�ργα στην Ελλα� δα τό πίστόπόίητίκό�  ό� τί δέν τέλόυ� ν υπό�  
πτω� χέυση, παυ� ση έργασίω� ν, πτωχέυτίκό�  συμβίβασμό� , αναγκαστίκη�  δίαχέί�ρίση, δέν έ�χόυν υπαχθέί� σέ δίαδίκασί�α 
έξυγί�ανσης έκδί�δέταί από�  τό αρμό� δίό πρωτόδίκέί�ό της έ�δρας τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α καί τό πίστόπόίητίκό�  ό� τί δέν 
έ�χέί τέθέί� υπό�  έκκαθα� ρίση έκδί�δέταί από�  τό όίκέί�ό πρωτόδίκέί�ό γία τα νόμίκα�  πρό� σωπα έκτό� ς Α.Ε. καί από�  τό 
Γ.Ε.ΜΗ. η�  τίς Πέρίφέρέίακέ�ς Ενό� τητές γία τίς Α.Ε. συ� μφωνα μέ τίς κέί�μένές δίατα� ξέίς ό� πως κα� θέ φόρα�  ίσχυ� όυν. Τα 
φυσίκα�  πρό� σωπα δέ φέ�ρόυν πίστόπόίητίκό�  πέρί� μη θέ�σης σέ έκκαθα� ρίση. Είδίκα�  η μη αναστόλη�  των 
έπίχέίρηματίκω� ν δραστηρίότη� των τόυ όίκόνόμίκόυ�  φόρέ�α, γία τόυς έγκατέστημέ�νόυς στην Ελλα� δα όίκόνόμίκόυ� ς 
φόρέί�ς, απόδέίκνυ� έταί μέ�σω της ηλέκτρόνίκη� ς πλατφό� ρμας της Ανέξα� ρτητης Αρχη� ς Δημόσί�ων Εσό� δων10 .

(δ) Αν τό κρα� τός-μέ�λός η�  χω� ρα δέν έκδί�δέί τα υπό�  των πέρ. (α), (β) καί (γ) πίστόπόίητίκα�  η�  ό� πόυ τα πίστόπόίητίκα�  
αυτα�  δέν καλυ� πτόυν ό� λές τίς πέρίπτω� σέίς υπό�  1 καί 2 καί 4 (β) τόυ α� ρθρόυ 22 Α., τό έ�γγραφό η�  τό πίστόπόίητίκό�  
μπόρέί� να αντίκαθί�σταταί από�  έ�νόρκη βέβαί�ωση η� , στα κρα� τη - μέ�λη η�  στίς χω� ρές ό� πόυ δέν πρόβλέ�πέταί έ�νόρκη 
βέβαί�ωση, από�  υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ ένδίαφέρόμέ�νόυ ένω� πίόν αρμό� δίας δίκαστίκη� ς η�  δίόίκητίκη� ς αρχη� ς, 
συμβόλαίόγρα� φόυ η�  αρμό� δίόυ έπαγγέλματίκόυ�  η�  έμπόρίκόυ�  όργανίσμόυ�  τόυ κρα� τόυς μέ�λόυς η�  της χω� ρας 
καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ό� πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νός ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας. 

Στην πέρί�πτωση αυτη�  όί αρμό� δίές δημό� σίές αρχέ�ς παρέ�χόυν έπί�σημη δη� λωση στην όπόί�α αναφέ�ρέταί ό� τί δέν 
έκδί�δόνταί τα έ�γγραφα η�  τα πίστόπόίητίκα�  της παρόυ� σας παραγρα� φόυ η�  ό� τί τα έ�γγραφα η�  τα  πίστόπόίητίκα�  αυτα�
δέν καλυ� πτόυν ό� λές τίς πέρίπτω� σέίς πόυ αναφέ�ρόνταί στα υπό�  1 καί 2 καί 4 (β) τόυ α� ρθρόυ 22 Α της παρόυ� σας.

Οί έπί�σημές δηλω� σέίς καθί�στανταί δίαθέ�σίμές μέ�σω τόυ έπίγραμμίκόυ�  απόθέτηρί�όυ πίστόπόίητίκω� ν (e-Certis) τόυ 
α� ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

Αν δίαπίστωθέί� μέ όπόίόνδη� πότέ τρό� πό ό� τί, στην έν λό� γω χω� ρα έκδί�δόνταί τα υπό� ψη πίστόπόίητίκα� , η πρόσφόρα�  
τόυ δίαγωνίζό� μένόυ απόρρί�πτέταί. 

(έ) Γία τίς λόίπέ�ς πέρίπτω� σέίς της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υπόβα� λλέταί υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ 
πρόσφέ�ρόντός ό� τί δέν συντρέ�χόυν στό πρό� σωπό�  τόυ όί όρίζό� μένόί λό� γόί απόκλέίσμόυ� . 
Είδίκα�  γία την περίπτωση ε της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, γία τίς έργόληπτίκέ�ς έπίχέίρη� σέίς πόυ έί�ναί 
έγγέγραμμέ�νές στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα� λλόνταί πίστόπόίητίκα�  χόρηγόυ� μένα από�  τα αρμό� δία έπίμέλητη� ρία καί φόρέί�ς 
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από�  τα όπόί�α απόδέίκνυ� έταί ό� τί τα πρό� σωπα μέ βέβαί�ωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στέλέχω� νόυν την
έργόληπτίκη�  έπίχέί�ρηση, δέν έ�χόυν δίαπρα� ξέί σόβαρό�  έπαγγέλματίκό�  παρα� πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  11  
Γία  την  από� δέίξη  της  μη  συνδρόμη� ς  τόυ  λό� γόυ  απόκλέίσμόυ�  της  παραγρα� φόυ  Α.5  τόυ  α� ρθρόυ  22
υπόβα� λλόνταί, έφό� σόν ό πρόσωρίνό� ς ανα� δόχός έί�ναί ανω� νυμη έταίρί�α: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρόυ� νταί της υπόχρέ�ωσης αυτη� ς όί έταίρέί�ές πόυ
έί�ναί  έίσηγμέ�νές  στό  Χρηματίστη� ρίό  της  χω� ρας  έγκατα� σταση� ς  τόυς  καί  υπόβα� λλόυν  πέρί�  τόυ� τόυ
υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ νό� μίμόυ έκπρόσω� πόυ τόυς]. 

10 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet" 
11 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτι-

μώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνι-
σμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύ-
θυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 
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- Πίστόπόίητίκό�  αρμό� δίας αρχη� ς τόυ κρα� τόυς της έ�δρας, από�  τό όπόί�ό να πρόκυ� πτέί ό� τί όί μέτόχέ�ς έί�ναί
όνόμαστίκέ�ς πόυ να έ�χέί έκδόθέί� έ�ως τρία� ντα (30) έργα� σίμές ημέ�ρές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυ.
-  Αναλυτίκη�  κατα� σταση μέ τα στόίχέί�α των μέτό� χων της έταίρέί�ας καί τόν αρίθμό�  των μέτόχω� ν κα� θέ
μέτό� χόυ (μέτόχόλό� γίό), ό� πως τα στόίχέί�α αυτα�  έί�ναί καταχωρημέ�να στό βίβλί�ό μέτό� χων της έταίρέί�ας,
τό πόλυ�  τρία� ντα έργα� σίμές ημέ�ρές πρίν από�  την ημέ�ρα υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς. 
Είδίκό� τέρα:
α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμί�ζόυν  μό� νό  την  αναλυτίκη�
κατα� σταση  μέ  τα  στόίχέί�α  των  μέτό� χων  της  έταίρέί�ας  καί  τόν  αρίθμό�  των  μέτόχω� ν  κα� θέ  μέτό� χόυ
(μέτόχόλό� γίό), ό� πως τα στόίχέί�α αυτα�  έί�ναί καταχωρημέ�να στό βίβλί�ό μέτό� χων της έταίρέί�ας, τό πόλυ�
τρία� ντα (30) έργα� σίμές ημέ�ρές πρίν από�  την ημέ�ρα υπόβόλη� ς της πρόσφόρα� ς καθω� ς η απαί�τηση γία την
υπόβόλη�  τόυ πίστόπόίητίκόυ�  από�  τό όπόί�ό να πρόκυ� πτέί ό� τί όί μέτόχέ�ς έί�ναί όνόμαστίκέ�ς, καλυ� πτέταί
συ� μφωνα μέ τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 23.9 της παρόυ� σας.
β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες,  έφό� σόν  έ�χόυν  κατα�  τό  δί�καίό  της  έ�δρας  τόυς όνόμαστίκέ�ς
μέτόχέ�ς, πρόσκόμί�ζόυν : 

αα) Πίστόπόίητίκό�  αρμό� δίας αρχη� ς τόυ κρα� τόυς της έ�δρας, από�  τό όπόί�ό να πρόκυ� πτέί ό� τί όί μέτόχέ�ς
έί�ναί όνόμαστίκέ�ς, 

ββ)  Αναλυτίκη�  κατα� σταση μέτό� χων, μέ αρίθμό�  των μέτόχω� ν τόυ κα� θέ μέτό� χόυ, ό� πως τα στόίχέί�α
αυτα�  έί�ναί καταχωρημέ�να στό βίβλί�ό μέτό� χων της έταίρέί�ας μέ ημέρόμηνί�α τό πόλυ�  30 έργα� σίμές ημέ�ρές
πρίν την υπόβόλη�  της πρόσφόρα� ς. 

γγ) Κα� θέ α� λλό στόίχέί�ό από�  τό όπόί�ό να πρόκυ� πτέί η όνόμαστίκόπόί�ηση μέ�χρί φυσίκόυ�  πρόσω� πόυ
των μέτόχω� ν, πόυ έ�χέί συντέλέστέί� τίς τέλέυταί�ές 30 (τρία� ντα) έργα� σίμές ημέ�ρές πρίν την υπόβόλη�  της
πρόσφόρα� ς.     
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις,  πόυ δέν έ�χόυν κατα�  τό δί�καίό της χω� ρας στην όπόί�α έ�χόυν την έ�δρα
τόυς όνόμαστίκέ�ς μέτόχέ�ς, υπόβα� λλόυν : 

αα)  Βέβαί�ωση πέρί�  μη υπόχρέ�ωσης όνόμαστίκόπόί�ησης των μέτόχω� ν από�  αρμό� δία αρχη� ,  έφό� σόν
υπα� ρχέί σχέτίκη�  πρό� βλέψη, δίαφόρέτίκα�  πρόσκόμί�ζέταί υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ δίαγωνίζό� μένόυ.

ββ) Έγκυρη καί ένημέρωμέ�νη κατα� σταση μέτό� χων πόυ κατέ�χόυν τόυλα� χίστόν 1% των μέτόχω� ν. 
γγ)  Αν  δέν  τηρέί�ταί  τέ�τόία  κατα� σταση,  πρόσκόμί�ζέταί  σχέτίκη�  κατα� σταση  μέτό� χων  (μέ  1%),

συ� μφωνα μέ την τέλέυταί�α Γένίκη�  Συνέ�λέυση, αν όί μέ�τόχόί αυτόί� έί�ναί γνωστόί� στην έταίρέί�α. 
δδ)  Αν δέν πρόσκόμίσθέί�  κατα� σταση κατα�  τα ανωτέ�ρω, η έταίρέί�α αίτίόλόγέί�  τόυς λό� γόυς πόυ όί

μέ�τόχόί  αυτόί�  δέν  της έί�ναί  γνωστόί�.  Η  αναθέ�τόυσα αρχη�  δέν υπέίσέ�ρχέταί  στην κρί�ση της ως α� νω
αίτίόλόγί�ας. Δυ� ναταί ωστό� σό να απόδέί�ξέί τη δυνατό� τητα υπόβόλη� ς της κατα� στασης μέτό� χων καί μό� νό
στην πέρί�πτωση αυτη�  η έταίρέί�α απόκλέί�έταί από�  την παρόυ� σα δίαδίκασί�α.
Πέραίτέ�ρω, πρίν  την υπογραφή της σύμβασης υπόβα� λλέταί η υπέυ� θυνη δη� λωση της κόίνη� ς από� φασης
των Υπόυργω� ν Ανα� πτυξης καί Επίκρατέί�ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ)  Γία  την  πέρί�πτωση  τόυ  α� ρθρόυ  22.Α.9.  της  παρόυ� σας  δίακη� ρυξης,  υπέυ� θυνη  δη� λωση  τόυ
πρόσφέ�ρόντός ό� τί δέν έ�χέί έκδόθέί� σέ βα� ρός τόυ από� φαση απόκλέίσμόυ� , συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 74 τόυ ν.
4412/2016.

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

(α) Όσόν αφόρα�  την καταλληλό� τητα γία την α� σκηση της έπαγγέλματίκη� ς δραστηρίό� τητας, όί πρόσφέ�ρόντές πόυ 
έί�ναί έγκατέστημέ�νόί στην Ελλα� δα υπόβα� λλόυν βέβαί�ωση έγγραφη� ς στό Μ.Ε.ΕΠ, στην κατηγόρί�α Οδοποιίας.. 

(β) Οί πρόσφέ�ρόντές πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νόί  σέ λόίπα�  κρα� τη μέ�λη της ΕυρωπαίBκη� ς Ένωσης πρόσκόμί�ζόυν τίς 
δηλω� σέίς καί πίστόπόίητίκα�  πόυ πέρίγρα� φόνταί στό Παρα� ρτημα XI τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οί πρόσφέ�ρόντές πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νόί σέ κρα� τός μέ�λός τόυ ΕυρωπαίBκόυ�  Οίκόνόμίκόυ�  Χω� ρόυ (Ε.Ο.Χ) η�  σέ 
τρί�τές χω� ρές πόυ έ�χόυν υπόγρα� ψέί καί κυρω� σέί τη ΣΔΣ, στό βαθμό�  πόυ η υπό�  ανα� θέση δημό� σία συ� μβαση 
καλυ� πτέταί από�  τα Παραρτη� ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γένίκέ�ς σημέίω� σέίς τόυ σχέτίκόυ�  μέ την Ένωση 
Πρόσαρτη� ματός I της ως α� νω Συμφωνί�ας, η�  σέ τρί�τές χω� ρές πόυ δέν έμπί�πτόυν στην πρόηγόυ� μένη  πέρί�πτωση καί 
έ�χόυν συνα� ψέί δίμέρέί�ς η�  πόλυμέρέί�ς συμφωνί�ές μέ την Ένωση σέ θέ�ματα δίαδίκασίω� ν ανα� θέσης δημόσί�ων 
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συμβα� σέων,  πρόσκόμί�ζόυν πίστόπόίητίκό�  αντί�στόίχόυ έπαγγέλματίκόυ�  η�  έμπόρίκόυ�  μητρω� όυ. Στην πέρί�πτωση 
πόυ χω� ρα δέν τηρέί� τέ�τόίό μητρω� ό, τό έ�γγραφό η�  τό πίστόπόίητίκό�  μπόρέί� να αντίκαθί�σταταί από�  έ�νόρκη 
βέβαί�ωση η� , στα κρα� τη - μέ�λη η�  στίς χω� ρές ό� πόυ δέν πρόβλέ�πέταί έ�νόρκη βέβαί�ωση, από�  υπέυ� θυνη δη� λωση τόυ 
ένδίαφέρόμέ�νόυ ένω� πίόν αρμό� δίας δίκαστίκη� ς η�  δίόίκητίκη� ς αρχη� ς, συμβόλαίόγρα� φόυ η�  αρμό� δίόυ έπαγγέλματίκόυ�
η�  έμπόρίκόυ�  όργανίσμόυ�  της χω� ρας καταγωγη� ς η�  της χω� ρας ό� πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�νός ό όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας ό� τί 
δέν τηρέί�ταί τέ�τόίό μητρω� ό καί ό� τί ασκέί� τη δραστηρίό� τητα τόυ α� ρθρόυ 21 της παρόυ� σας.

Τα ως α� νω δίκαίόλόγητίκα�  υπό�  α), β) καί γ) γί�νόνταί απόδέκτα� , έφό� σόν έ�χόυν έκδόθέί� έ�ως τρία� ντα (30) έργα� σίμές 
ημέ�ρές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυς, έκτό� ς αν συ� μφωνα μέ τίς έίδίκό� τέρές δίατα� ξέίς αυτω� ν φέ�ρόυν συγκέκρίμέ�νό 
χρό� νό ίσχυ� ός.

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

Γία την από� δέίξη της απαί�τησης της μη υπέ�ρβασης των ανω� τατων έπίτρέπτω� ν όρί�ων ανέκτέ�λέστόυ υπόλόί�πόυ 
έργόλαβίκω� ν συμβα� σέων:

 μέ την υπόβόλη�  ένημέρό� τητας πτυχί�όυ έν ίσχυ� έί η�

 μέ την υπόβόλη�  υπέυ� θυνης δη� λωσης τόυ πρόσωρίνόυ�  αναδό� χόυ, συνόδέυό� μένης από�  πί�νακα ό� λων των υπό�  
έκτέ�λέση έ�ργων (έί�τέ ως μέμόνωμέ�νός ανα� δόχός έί�τέ στό πλαί�σίό κόίνόπραξί�ας η�  υπέργόλαβί�ας) καί 
αναφόρα�  γία τό ανέκτέ�λέστό υπό� λόίπό ανα�  έ�ργό καί τό συνόλίκό�  ανέκτέ�λέστό, γία τίς έργόληπτίκέ�ς 
έπίχέίρη� σέίς πόυ δέν δίαθέ�τόυν ένημέρό� τητα πτυχί�όυ κατα�  τίς κέί�μένές δίατα� ξέίς 

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

Η τέχνίκη�  καί έπαγγέλματίκη�  ίκανό� τητα των όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων απόδέίκνυ� έταί: 

(α) γία τίς έγγέγραμμέ�νές έργόληπτίκέ�ς έπίχέίρη� σέίς στό Μ.Ε.ΕΠ:

 έί�τέ από�  τη βέβαί�ωση έγγραφη� ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόί�α απότέλέί� τέκμη� ρίό των πληρόφόρίω� ν πόυ πέρίέ�χέί 
γία έ�ργα κατηγόρί�ας Οδοποίας (A2 τάξης και άνω)

 έί�τέ, στην πέρί�πτωση πόυ όί απαίτη� σέίς τόυ α� ρθρόυ 22.Δ δέν καλυ� πτόνταί  από�  τη βέβαί�ωση έγγραφη� ς, μέ 
την υπόβόλη�  ένό� ς η�  πέρίσσό� τέρων από�  τα απόδέίκτίκα�  μέ�σα πόυ πρόβλέ�πόνταί στό Μέ�ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτη� ματός ΧΙΙ (Απόδέίκτίκα�  μέ�σα γία τα κρίτη� ρία έπίλόγη� ς) τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016 
ανα� λόγα μέ την τίθέ�μένη στό α� ρθρό 22.Δ απαί�τηση.

Σέ κα� θέ πέρί�πτωση,  η βέβαί�ωση έγγραφη� ς μπόρέί� να υπόβα� λλέταί γία την από� δέίξη μό� νό όρίσμέ�νων απαίτη� σέων 
τέχνίκη� ς καί έπαγγέλματίκη� ς ίκανό� τητας τόυ α� ρθρόυ 22.Δ, ένω�  γία την από� δέίξη των λόίπω� ν απαίτη� σέων μπόρόυ� ν 
να πρόσκόμί�ζόνταί έ�να η�  πέρίσσό� τέρα από�  τα απόδέίκτίκα�  μέ�σα πόυ πρόβλέ�πόνταί στό Μέ�ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτη� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

(β) Οί αλλόδαπόί� όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς πόυ έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί σέ επίσημους καταλόγους η�  δίαθέ�τόυν 
πίστόπόίητίκό�  από�  όργανίσμόυ� ς πίστόπόί�ησης πόυ συμμόρφω� νόνταί μέ τα έυρωπαίBκα�  πρό� τυπα 
πίστόπόί�ησης, κατα�  την έ�ννόία τόυ Παραρτη� ματός VII τόυ Πρόσαρτη� ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ� ν να 
πρόσκόμί�ζόυν στίς αναθέ�τόυσές αρχέ�ς πίστόπόίητίκό�  έγγραφη� ς έκδίδό� μένό από�  την αρμό� δία αρχη�  η�  τό 
πίστόπόίητίκό�  πόυ έκδί�δέταί από�  τόν αρμό� δίό όργανίσμό�  πίστόπόί�ησης, κατα�  τα όρίζό� μένα στό α� ρθρό 83 ν. 
4412/2016 καί στην παρα� γραφό 9 τόυ παρό� ντός α� ρθρόυ .

(γ) Οί αλλόδαπόί� όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς πόυ δέν έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί σέ έπί�σημόυς καταλό� γόυς η�  δίαθέ�τόυν 
πίστόπόίητίκό�  από�  όργανίσμόυ� ς πίστόπόί�ησης κατα�  τα ανωτέ�ρω, υπόβα� λλόυν ως δίκαίόλόγητίκα�  έ�να η�  
πέρίσσό� τέρα από�  τα απόδέίκτίκα�  μέ�σα πόυ πρόβλέ�πόνταί στό Μέ�ρός ΙΙ τόυ Παραρτη� ματός ΧΙΙ τόυ ν. 
4412/2016. 

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

Δέν απαίτέί�ταί.

23.6. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σέ πέρί�πτωση νόμίκόυ�  πρόσω� πόυ, υπόβα� λλόνταί τα νόμίμόπόίητίκα�  έ�γγραφα από�  τα όπόί�α να πρόκυ� πτέί η 
έξόυσί�α υπόγραφη� ς τόυ νόμί�μόυ έκπρόσω� πόυ, καί τα όπόί�α πρέ�πέί να έ�χόυν έκδόθέί� έ�ως τρία� ντα (30) έργα� σίμές 
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ημέ�ρές πρίν από�  την υπόβόλη�  τόυς, έκτό� ς αν συ� μφωνα μέ τίς έίδίκό� τέρές δίατα� ξέίς αυτω� ν φέ�ρόυν συγκέκρίμέ�νό 
χρό� νό ίσχυ� ός. 

Εα� ν ό πρόσφέ�ρων έί�ναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συ� στασης,

2. Αντί�γραφό τόυ ίσχυ� όντός καταστατίκόυ�  μέ τό ΦΕΚ στό όπόί�ό έ�χόυν δημόσίέυτέί� ό� λές όί μέ�χρί ση� μέρα 
τρόπόπόίη� σέίς αυτόυ�  η�  έπίκυρωμέ�νό αντί�γραφό κωδίκόπόίημέ�νόυ καταστατίκόυ�  (έφό� σόν υπα� ρχέί)

3. ΦΕΚ στό όπόί�ό έ�χέί δημόσίέυτέί� τό πρακτίκό�  ΔΣ έκπρόσω� πησης τόυ νόμίκόυ�  πρόσω� πόυ,

4. Πρακτίκό�  Δ.Σ πέρί� έ�γκρίσης συμμέτόχη� ς στό δίαγωνίσμό� , στό όπόί�ό μπόρέί� να πέρίέ�χέταί καί έξόυσίόδό� τηση 
(έφό� σόν αυτό�  πρόβλέ�πέταί από�  τό καταστατίκό�  τόυ υπόψηφί�όυ αναδό� χόυ) γία υπόγραφη�  καί υπόβόλη�  
πρόσφόρα� ς σέ πέρί�πτωση πόυ δέν υπόγρα� φέί ό ί�δίός ό νό� μίμός έκπρό� σωπός τόυ φόρέ�α την πρόσφόρα�  καί τα 
λόίπα�  απαίτόυ� μένα έ�γγραφα τόυ δίαγωνίσμόυ�  καί όρί�ζέταί συγκέκρίμέ�να α� τόμό, ως αντί�κλητός,

5. Πίστόπόίητίκό�  αρμό� δίας δίκαστίκη� ς η�  δίόίκητίκη� ς αρχη� ς πέρί� τρόπόπόίη� σέων τόυ καταστατίκόυ�  / μη λυ� σης της 
έταίρέί�ας.

Εα� ν ό πρόσφέ�ρων έί�ναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:

1. Αντί�γραφό τόυ καταστατίκόυ�  μέ ό� λα τα μέ�χρί ση� μέρα τρόπόπόίητίκα� , η�  φωτόαντί�γραφό έπίκυρωμέ�νόυ, από�  
δίκηγό� ρό, κωδίκόπόίημέ�νόυ καταστατίκόυ� , έφό� σόν υπα� ρχέί

2. Πίστόπόίητίκα�  αρμό� δίας δίκαστίκη� ς η�  δίόίκητίκη� ς αρχη� ς πέρί� των τρόπόπόίη� σέων τόυ καταστατίκόυ� .

Σέ πέρί�πτωση έγκατα� στασης τόυς στην αλλόδαπη� , τα δίκαίόλόγητίκα�  συ� σταση� ς τόυς έκδί�δόνταί μέ βα� ση την 
ίσχυ� όυσα νόμόθέσί�α της χω� ρας πόυ έί�ναί έγκατέστημέ�να, από�  την όπόί�α καί έκδί�δέταί τό σχέτίκό�  πίστόπόίητίκό� .

23.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α) Οί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς πόυ έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί σέ έπί�σημόυς καταλό� γόυς η�  δίαθέ�τόυν πίστόπόί�ηση από�  
όργανίσμόυ� ς πίστόπόί�ησης πόυ συμμόρφω� νόνταί μέ τα έυρωπαίBκα�  πρό� τυπα πίστόπόί�ησης, κατα�  την έ�ννόία τόυ 
Παραρτη� ματός VII τόυ Πρόσαρτη� ματός Α τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ� ν να πρόσκόμί�ζόυν στίς αναθέ�τόυσές αρχέ�ς 
πίστόπόίητίκό�  έγγραφη� ς έκδίδό� μένό από�  την αρμό� δία αρχη�  η�  τό πίστόπόίητίκό�  πόυ έκδί�δέταί από�  τόν αρμό� δίό 
όργανίσμό�  πίστόπόί�ησης.

Στα πίστόπόίητίκα�  αυτα�  αναφέ�ρόνταί τα δίκαίόλόγητίκα�  βα� σέί των όπόί�ων έ�γίνέ η έγγραφη�  των έν λό� γω 
όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων στόν έπί�σημό κατα� λόγό η�  η πίστόπόί�ηση καί η κατα� ταξη στόν έν λό� γω κατα� λόγό.

Η πίστόπόίόυ� μένη έγγραφη�  στόυς έπί�σημόυς καταλό� γόυς από�  τόυς αρμό� δίόυς όργανίσμόυ� ς η�  τό πίστόπόίητίκό� , 
πόυ έκδί�δέταί από�  τόν όργανίσμό�  πίστόπόί�ησης, συνίστα�  τέκμη� ρίό καταλληλό� τητας ό� σόν αφόρα�  τίς απαίτη� σέίς 
πόίότίκη� ς έπίλόγη� ς, τίς όπόί�ές καλυ� πτέί ό έπί�σημός κατα� λόγός η�  τό πίστόπόίητίκό� .

Οί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς πόυ έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί σέ έπί�σημόυς καταλό� γόυς απαλλα� σσόνταί από�  την υπόχρέ�ωση 
υπόβόλη� ς των δίκαίόλόγητίκω� ν πόυ αναφέ�ρόνταί στό πίστόπόίητίκό�  έγγραφη� ς τόυς. 

(β) Οί όίκόνόμίκόί� φόρέί�ς πόυ έί�ναί έγγέγραμμέ�νόί στό Μ.Ε.ΕΠ. έφό� σόν πρόσκόμί�ζόυν «Ενημέρό� τητα Πτυχί�όυ» έν 
ίσχυ� , απαλλα� σσόνταί από�  την υπόχρέ�ωση υπόβόλη� ς των δίκαίόλόγητίκω� ν:

- από� σπασμα πόίνίκόυ�  μητρω� όυ τόυ α� ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυ� σας γία τόν Πρό� έδρό καί Δίέυθυ� νόντα Συ� μβόυλό 
έργόληπτίκη� ς έπίχέί�ρησης.  Γία τα λόίπα�  μέ�λη τόυ Δ.Σ της έταίρέί�ας, θα πρέ�πέί να υπόβληθέί� αυτότέλω� ς 
από� σπασμα πόίνίκόυ�  μητρω� όυ, καθό� σόν τα πρό� σωπα αυτα�  δέν καλυ� πτόνταί από�  την Ενημέρό� τητα Πτυχί�όυ. 

- φόρόλόγίκη�  καί ασφαλίστίκη�  ένημέρό� τητα τόυ α� ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ� σας.

- τα πίστόπόίητίκα�  από�  τό αρμό� δίό Πρωτόδίκέί�ό καί τό ΓΕΜΗ τόυ α� ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυ� σας υπό�  την 
πρόυB πό� θέση ό� μως ό� τί καλυ� πτόνταί πλη� ρως ( ό� λές όί πρόβλέπό� μένές πέρίπτω� σέίς ) από�  την Ενημέρό� τητα Πτυχί�όυ.

- τό πίστόπόίητίκό�  από�  τό αρμό� δίό έπίμέλητη� ρίό ό� σόν αφόρα�  τό λό� γό απόκλέίσμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22. Α.4. (έ).

- τα  απόδέίκτίκα�  έ�γγραφα νόμίμόπόί�ησης  της έργόληπτίκη� ς έπίχέί�ρησης.

Σέ πέρί�πτωση πόυ κα� πόίό από�  τα ανωτέ�ρω δίκαίόλόγητίκα�  έ�χέί λη� ξέί, πρόσκόμί�ζέταί τό σχέτίκό�  δίκαίόλόγητίκό�  έν 
ίσχυ� . Εφό� σόν στην Ενημέρό� τητα Πτυχί�όυ δέν αναφέ�ρέταί ρητα�  ό� τί τα στέλέ�χη τόυ πτυχί�όυ τόυ πρόσφέ�ρόντα έί�ναί 
ασφαλίστίκω� ς ένη� μέρα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφέ�ρων πρόσκόμί�ζέί έπίπλέ�όν της Ενημέρό� τητας Πτυχί�όυ, 
ασφαλίστίκη�  ένημέρό� τητα γία τα στέλέ�χη αυτα� . 

Άρθρό 24 : Πέρίέχό� μένό Φακέ�λόυ Πρόσφόρα� ς

24.1 Ο φα� κέλός πρόσφόρα� ς (πρόσφόρα� ) των δίαγωνίζόμέ�νων πέρίλαμβα� νέί, έπί� πόίνη�  απόκλέίσμόυ� , τα ακό� λόυθα:

(α) ξέχωρίστό�  σφραγίσμέ�νό υπόφα� κέλό μέ την έ�νδέίξη «Δίκαίόλόγητίκα�  Συμμέτόχη� ς»
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(β) ξέχωρίστό�  σφραγίσμέ�νό υπόφα� κέλό μέ την έ�νδέίξη «Οίκόνόμίκη�  Πρόσφόρα� »

συ� μφωνα μέ τα κατωτέ�ρω:

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το όλα τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23.

Οί ένω� σέίς όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων πόυ υπόβα� λλόυν κόίνη�  πρόσφόρα� , υπόβα� λλόυν δίκαίόόλόγητίκα�  γία κα� θέ 
όίκόνόμίκό�  φόρέ�α πόυ συμμέτέ�χέί στην έ�νωση.

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  συμπληρωμένο το χορηγηθέν  από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς .
Επίσημαί�νέταί ό� τί: 

α) απόκλέί�όνταί από�  τόν δίαγωνίσμό�  πρόσφόρέ�ς, στίς όπόί�ές δέν αναγρα� φέταί έ�στω καί έ�να έπίμέ�ρόυς πόσόστό�  
έ�κπτωσης όμα� δας έργασίω� ν τόυ έντυ� πόυ της όίκόνόμίκη� ς πρόσφόρα� ς στην πέρίπτ. (α) της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 95 
τόυ ν.4412/2016 η�  τό ένίαί�ό πόσόστό�  έ�κπτωσης στην πέρίπτ. (β) της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 95 τόυ ν. 4412/2016, 
όλόγρα� φως καί αρίθμητίκω� ς. 

β) η όλό� γραφη αναγραφη�  των έπίμέ�ρόυς πόσόστω� ν έ�κπτωσης υπέρίσχυ� έί της αντί�στόίχης αρίθμητίκη� ς.

γ) Αν παρόυσίαστόυ� ν έλλέί�ψέίς στην αναγραφη�  των στόίχέί�ων της όίκόνόμίκη� ς πρόσφόρα� ς (πλην έκέί�νων πόυ 
έπίφέ�ρόυν απόκλέίσμό� ), δίαφόρέ�ς μέταξυ�  της όλό� γραφης καί της αρίθμητίκη� ς τίμη� ς η�  λόγίστίκα�  σφα� λματα στα 
αθρόί�σματα, τα γίνό� μένα η�  τη στρόγγυλόπόί�ηση, η Επίτρόπη�  Δίαγωνίσμόυ�  δίόρθω� νέί τα σφα� λματα καί αναγρα� φέί 
την όρθη�  όίκόνόμίκη�  πρόσφόρα� .  

24.4  Οί πρόσφόρέ�ς υπόγρα� φόνταί καί μόνόγρα� φόνταί ανα�  φυ� λλό από�  τόν όίκόνόμίκό�  φόρέ�α η� , σέ πέρί�πτωση 
νόμίκω� ν πρόσω� πων, από�  τό νό� μίμό έκπρό� σωπό αυτω� ν. Η έ�νωση όίκόνόμίκω� ν φόρέ�ων υπόβα� λλέί κόίνη�  πρόσφόρα� , 
η όπόί�α υπόγρα� φέταί υπόχρέωτίκα�  έί�τέ από�  ό� λόυς τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς πόυ απότέλόυ� ν την έ�νωση έί�τέ από�  
έκπρό� σωπό�  τόυς νόμί�μως έξόυσίόδότημέ�νό. Στην πρόσφόρα� , έπί� πόίνη�  από� ρρίψης της πρόσφόρα� ς,  πρόσδίόρί�ζέταί
η έ�κταση καί τό έί�δός της συμμέτόχη� ς τόυ κα� θέ μέ�λόυς της έ�νωσης, συμπέρίλαμβανόμέ�νης της κατανόμη� ς αμόίβη� ς 
μέταξυ�  τόυς, καθω� ς καί ό έκπρό� σωπός/συντόνίστη� ς αυτη� ς.

24.5 Στην πέρί�πτωση πόυ μέ την πρόσφόρα�  υπόβα� λλόνταί ίδίωτίκα�  έ�γγραφα, αυτα�  γί�νόνταί απόδέκτα�  έί�τέ κατα�  
τα πρόβλέπό� μένα στίς δίατα� ξέίς τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) έί�τέ καί σέ απλη�  φωτότυπί�α, έφό� σόν συνυπόβα� λλέταί 
υπέυ� θυνη δη� λωση, στην όπόί�α βέβαίω� νέταί η ακρί�βέία�  τόυς καί η όπόί�α φέ�ρέί υπόγραφη�  μέτα�  την έ�ναρξη της 
δίαδίκασί�ας συ� ναψης συ� μβασης (η ημέρόμηνί�α απόστόλη� ς πρός τόυς όίκόνόμίκόυ� ς φόρέί�ς της πρω� της πρό� σκλησης
συμμέτόχη� ς σέ δίαπραγμα� τέυση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρό 25: Υπέργόλαβί�α

25.1. Ο πρόσφέ�ρων όίκόνόμίκό� ς φόρέ�ας αναφέ�ρέί στην πρόσφόρα�  τόυ τό τμη� μα της συ� μβασης πόυ πρότί�θέταί να 
αναθέ�σέί υπό�  μόρφη�  υπέργόλαβί�ας σέ τρί�τόυς, καθω� ς καί τόυς υπέργόλα� βόυς πόυ πρότέί�νέί.

25.2. Η τη� ρηση των υπόχρέω� σέων της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από�  υπέργόλα� βόυς δέν αί�ρέί την 
έυθυ� νη τόυ κυρί�όυ αναδό� χόυ.

25.4. Η αναθέ�τόυσα αρχη�  

α) έπαληθέυ� έί υπόχρέωτίκα�  τη συνδρόμη�  των λό� γων απόκλέίσμόυ�  τόυ α� ρθρόυ 22 Α της παρόυ� σας γία τόυς 
υπέργόλα� βόυς καί ό� τί δίαθέ�τόυν τα αντί�στόίχα πρόσό� ντα γία την έκτέ�λέση τόυ έ�ργόυ πόυ αναλαμβα� νόυν 
συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016.

β) απαίτέί� υπόχρέωτίκα�  από�  τόν όίκόνόμίκό�  φόρέ�α να αντίκαταστη� σέί έ�ναν υπέργόλα� βό, ό� ταν από�  την ως α� νω 
έπαλη� θέυση πρόκυ� πτέί ό� τί συντρέ�χόυν λό� γόί απόκλέίσμόυ�  τόυ καί ό� τί δέν καλυ� πτέί τα αντί�στόίχα πρόσό� ντα γία 
την έκτέ�λέση τόυ έ�ργόυ πόυ αναλαμβα� νέί συ� μφωνα μέ τό α� ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016.

 Άρθρό 26 :  Δία� φόρές ρυθμί�σέίς 

26.1 Η έ�γκρίση κατασκέυη� ς τόυ δημόπρατόυ� μένόυ έ�ργόυ, απόφασί�στηκέ μέ την αρίθμ. ………………………………………. 
Από� φαση.
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Καρδί�τσα, 29/09/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάππας Αλέξανδρος

Πολ. – Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τη με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

3. Καθορίζει τους προσκαλούμενους  οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης
«Αποκατάσταση  ζημιών  από  θεομηνίες  στο  οδικό  δίκτυο  της  ΔΕ  Καρδίτσας»  και
συγκεκριμένα τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1.   ΤΕΚ Α.Ε (Γριβέλας Αθανάσιος)
2.   Δαλαμάγκα Μάρθα
3.   Δημακόπουλος Κατασκευαστική Ομόρρυθμος Τεχνική Εταιρία
4.   Δελήτσικας Δημήτριος
5.   Ευθυμίου Λάμπρος
6.   Ζωιτσάκος Λάζαρος
7.   Κούρτης Νικόλαος
8.   Μαρκούτης Γεώργιος
9.   Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ

                   10.   Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
 11.  Παυλόπουλος Ευάγγελος

                   12 .  Παπαευαγγέλου Δήμήτρης
13.   Πιτσαρής Αλέξανδρος

                   14.   Τσιώκος Αναστάσιος
 15.   Χανής Βάιος

4.Ορίζει για τη συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών
για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο
οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας», τους κάτωθι:
1.  Τσεκούρα Παναγιώτη,  Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ  με  αναπληρώτρια  την Κατσαούνη
Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

     2.  Δημητρακοπούλου Μαρία,  Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ,   με  αναπληρωτή τον Τσιλίκα
Χαράλαμπο, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
3.  Λάππα Αλέξανδρο, Πολ. – Ηλ. Μηχανικό  ΠΕ.  με αναπληρωτή τον Δημητρίου Σταύρο,
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Τσεκούρας Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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5. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσής τους για
υποβολή  Δήλωσης  Περιουσιακής  Κατάστασης  (ΔΠΚ)  και  Δήλωσης  Οικονομικών
Συμφερόντων (ΔΟΣ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε
και  ισχύει,  οι  πρόεδροι  και  τα  μέλη  όλων των επιτροπών διαγωνισμών  προμηθειών,
μελετών και παροχής υπηρεσιών (εφ’όσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000,00 € ανά
διαγωνισμό)  και  όλων  των  επιτροπών  διαγωνισμών  δημοσίων  έργων  (εφ’όσον
υπερβαίνουν το ποσό των 300.000,00 € ανά διαγωνισμό) είναι υπόχρεοι για υποβολή
Δήλωσης  Περιουσιακής  Κατάστασης  (ΔΠΚ)  και  Δήλωσης  Οικονομικών  Συμφερόντων
(ΔΟΣ).
Σύμφωνα  δε  με  τις  ανωτέρω διατάξεις  του  Ν.  3213/2003,  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει,  η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών
Συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την
απόκτηση της ιδιότητάς τους.
Τα  επόμενα  έτη  η  σχετική  Δήλωση  υποβάλλεται  κάθε  χρόνο  κατά  το  διάστημα  της
θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υποχρέων
και  για  το  επόμενο  έτος.  Η  δήλωση υποβάλλεται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  3
μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

     Τα μέλη της επιτροπής θα ειδοποιηθούν για την επιλογή τους από την υπηρεσία που θα
διεξάγει το διαγωνισμό

Μειοψήφισε ο κος Κρανιάς

                                                      

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
333/2020

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
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