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Ο Δήμος Καρδίτσας
Προσκαλεί και Κηρύσσει

την έόναρξη της Δίαδίκασίόας Δίαπραγμαό τέυσης χωρίός πρόηγόυμέόνη Δημόσίόέυση
μέ βαό ση τα αό ρθρα 32 παρ 2γ & 32Α τόυ Ν. 4412/2016, ως τρόπόπόίηό θηκέ καί ίσχυό έί,

λόόγω κατέπέίόγόυσας αναό γκης όφέίλόό μένης σέ γέγόνόό τα απρόό βλέπτα γία την αναθέότόυσα αρχηό ,

γία την έπίλόγηό  αναδόόχόυ γία την κατασκέυηό  τόυ έόργόυ:
Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας Δ. Καρδίτσας

Εκτίμωό μένης αξίόας 282.258,06 Ευρωό
(πλέόόν Φ.Π.Α.),

πόυ θα δίέξαχθέίό συό μφωνα μέ α) τίς δίαταό ξέίς τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τόυς όό ρόυς της
παρόυό σας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέότόυσα αρχηό : Δήμος Καρδίτσας 
Οδόό ς : Σαρανταπόρου 140 
Ταχ. Κωδ. : 43132
Τηλ. : 24413 54877
Telefax : 24413 54804
E-mail : aleklappas@gmail.com 
Πληρόφόρίόές: : Αλεκος Λάππας

1.2 Εργόδόό της ηό  Κυό ρίός τόυ Έργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.3 Φόρέόας κατασκέυηό ς τόυ έόργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.4 Πρόίϋσταμέόνη Αρχηό : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας
1.5 Δίέυθυό νόυσα ηό  Επίβλέόπόυσα Υπηρέσίόα: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
1.6 Αρμόό δίό Τέχνίκόό  Συμβόυό λίό : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 

Η δίαδίκασίόα της δίαπραγμαό τέυσης χωρίός πρόηγόυό μένη δημόσίόέυση θα δίένέργηθέίό  στην Καρδίτσα,
στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  οδός  Σαρανταπόρου 140,  στις  27-10-2020,
ημέρα Τρίτη.

Εφόό σόν  όί  ανωτέόρω  υπηρέσίόές  μέταστέγασθόυό ν  καταό  τη  δίαό ρκέία  της  δίαδίκασίόας  συό ναψης  ηό
έκτέόλέσης τόυ έόργόυ, υπόχρέόυό νταί να δηλωό σόυν αό μέσα τα νέόα τόυς στόίχέίόα στόυς πρόσφέόρόντές ηό
στόν αναό δόχό.

Εφόό σόν  όί  ανωτέόρω  υπηρέσίόές  ηό /καί  τα  απόφαίνόό μένα  όό ργανα  τόυ  Φόρέόα  Κατασκέυηό ς
καταργηθόυό ν,  συγχωνέυτόυό ν  ηό  μέ  όπόίόνδηό πότέ  τρόό πό  μέταβληθόυό ν  καταό  τη  δίαό ρκέία  της
δίαδίκασίόας   συό ναψης  ηό  έκτέόλέσης  τόυ  έόργόυ,  υπόχρέόυό νταί  να  δηλωό σόυν  αό μέσα,   στόυς
πρόσφέόρόντές  ηό  στόν αναό δόχό τα στόίχέίόα των υπηρέσίωό ν ηό  απόφαίνόό μένων όργαό νων, τα όπόίόα
καταό  τόν  νόό μό  απότέλόυό ν  καθόλίκόό  δίαό δόχό  των  έν  λόόγω  όργαό νων  πόυ  υπέίσέόρχόνταί  στα
δίκαίωό ματα καί υπόχρέωό σέίς τόυς.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1.  Τα έόγγραφα της  συό μβασης καταό  την έόννόία  της  πέρίπτ.  14  της  παρ.  1  τόυ αό ρθρόυ  2 τόυ ν.
4412/2016 γία την παρόυό σα δίαπραγμαό τέυση έίόναί τα ακόό λόυθα  :

α) η παρόυό σα πρόό σκληση,
β) τό έόντυπό όίκόνόμίκηό ς πρόσφόραό ς,
γ) ό πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δημόπραό τησης, 
δ) τό τίμόλόόγίό δημόπραό τησης, 
έ) η έίδίκηό  συγγραφηό  υπόχρέωό σέων,
στ) η τέχνίκηό  συγγραφηό  υπόχρέωό σέων
ζ) τό τέυό χός τέχνίκηό ς πέρίγραφηό ς,
η)  τυχόό ν  συμπληρωματίκέός  πληρόφόρίόές  καί  δίέυκρίνίόσέίς  πόυ  θα  παρασχέθόυό ν  απόό  την
αναθέότόυσα αρχηό  έπίό όό λων των ανωτέόρω

2.2 Τα έόγγραφα της συό μβασης δίατίόθένταί σέ όό σόυς πρόσκληθόυό ν στα γραφέίόα της Δ/νσης Τέχνίκωό ν
Υπηρέσίωό ν, όδόό ς Σαρανταπόό ρόυ 140. Μπόρόυό ν έπίόσης να λαό βόυν αντίόγραφα αυτωό ν μέ δαπαό νές καί
φρόντίόδα τόυς. Γία την υπόβόληό  πρόσφόραό ς όί καλόυό μένόί θα πρέόπέί να πρόμηθέυτόυό ν δωρέαό ν τό
έόντυπό  της  Οίκόνόμίκηό ς  Πρόσφόραό ς,  απόό  τα  γραφέίόα  της  Δ/νσης  Τέχνίκωό ν  Υπηρέσίωό ν,  όδόό ς
Σαρανταπόό ρόυ 140, υπέυό θυνη κα. Κατόίόκόυ Μαρίαό ννα, τηλ. 2441353806.
2.3 Εφόό σόν έόχόυν ζητηθέίό  έγκαίόρως, η αναθέότόυσα αρχηό  παρέόχέί σέ όό λόυς τόυς πρόσφέόρόντές πόυ
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συμμέτέόχόυν  στη  δίαδίκασίόα  δίαπραγμαό τέυσης  συμπληρωματίκέός  πληρόφόρίόές  σχέτίκαό  μέ  τίς
πρόδίαγραφέός καί όπόίαδηό πότέ σχέτίκαό  δίκαίόλόγητίκαό , τό αργόό τέρα μίόα ωό ρα πρίν την έόναρξη της
δίαπραγμαό τέυσης.

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οί  φαό κέλόί  των πρόσφόρωό ν  υπόβαό λλόνταί  μέόσα στην πρόθέσμίόα  τόυ αό ρθρόυ 18 έίότέ  (α)  μέ
καταό θέσηό  τόυς στην Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  έίότέ (β) μέ συστημέόνη έπίστόληό  πρός την αναθέότόυσα
αρχηό  έίότέ (γ) μέ καταό θέσηό  τόυς στό πρωτόό κόλλό της αναθέότόυσας αρχηό ς (Ταχυδρόμίκηό  δίέυό θυνση
Σαρανταπόό ρόυ  140,  ΤΚ:  43132).  Σέ  πέρίόπτωση  ταχυδρόμίκηό ς  απόστόληό ς  ηό  καταό θέσης  στό
πρωτόό κόλλό, όί φαό κέλόί πρόσφόραό ς γίόνόνταί δέκτόίό έφόό σόν έόχόυν πρωτόκόλληθέίό στό πρωτόό κόλλό
της αναθέότόυσας αρχηό ς πόυ δίέξαό γέί τόν δίαγωνίσμόό , τό αργόό τέρό μέόχρί την ημέρόμηνίόα καί ωό ρα τόυ
δίαγωνίσμόυό , όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 18 της παρόυό σας. Η αναθέότόυσα αρχηό  δέν φέόρέί έυθυό νη γία
τυχόό ν  έλλέίόψέίς  τόυ  πέρίέχόμέόνόυ  των  πρόσφόρωό ν  πόυ  απόστέόλλόνταί  ταχυδρόμίκαό  όυό τέ  γία
καθυστέρηό σέίς στην αό φίξηό  τόυς. Δέν θα παραληφθόυό ν φαό κέλόί ηό  αό λλα έόγγραφα απόό  όπόίόδηό πότέ
ταχυδρόμίκόό  καταό στημα, ακόό μα κί αν η αναθέότόυσα αρχηό  έίδόπόίηθέίό έγκαίόρως.
3.2. Οί πρόσφόρέός υπόβαό λλόνταί μέόσα σέ σφραγίσμέόνό φαό κέλό (κυρίόως φαό κέλός), στόν όπόίόό πρέόπέί
να αναγραό φόνταί έυκρίνωό ς τα ακόό λόυθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του …..
για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας Δ.

Καρδίτσας»
με αναθέτουσα αρχή “Δήμος Καρδίτσας”

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 27/10/20201

Ο κυρίόως φαό κέλός της πρόσφόραό ς συνόδέυό έταί απόό  αίότηση υπόβόληό ς πρόσφόραό ς  στό δίαγωνίσμόό , η
όπόίόα  αναγραό φέί  τό  δίαγωνίσμόό  τόν  όπόίόό  αφόραό ,  τα  στόίχέίόα  ταυτόό τητας  τόυ  πρόσφέόρόντός
(μέμόνωμέόνόυ ηό   έόνωσης), δηλαδηό  έπωνυμίόα (ηό  όνόματέπωό νυμό φυσίκόυό  πρόσωό πόυ), απαραίότητα
στόίχέίόα έπίκόίνωνίόας (ταχυδρόμίκηό  δίέυό θυνση, αρίθμόό  τηλέφωό νόυ, fax, e-mail  ). 

3.3. Μέ την πρόσφόραό  υπόβαό λλόνταί τα ακόό λόυθα:
α) έόνας (υπό)φαό κέλός, μέ την έόνδέίξη «Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμέτόχηό ς» καταό  τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό
24.2 καί
β)  έόνας  (υπό)φαό κέλός,  μέ  την  έόνδέίξη  «Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό »,  ό  όπόίόός  πέρίέόχέί  τα  όίκόνόμίκαό
στόίχέίόα της πρόσφόραό ς, καταό  τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 24.3 της παρόυό σας .
Οί δυό ό ως αό νω ξέχωρίστόίό  σφραγίσμέόνόί φαό κέλόί φέόρόυν έπίόσης τίς ένδέίόξέίς τόυ κυρίόως φακέόλόυ
της παρ. 2.
3.4.  Πρόσφόρέός  πόυ  πέρίέόρχόνταί  στην  αναθέότόυσα  αρχηό  μέ  όπόίόδηό πότέ  τρόό πό  πρίν  απόό  την
ημέρόμηνίόα υπόβόληό ς τόυ αό ρθρόυ 18 της παρόυό σας, δέν απόσφραγίόζόνταί, αλλαό  παραδίόδόνταί στην
Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  καταό  τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 4.1 της παρόυό σας.
3.5.  Γία τυχόό ν πρόσφόρέός πόυ υπόβαό λλόνταί έκπρόό θέσμα,2 η Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  σημέίωό νέί στό
πρακτίκόό  της την έκπρόό θέσμη υπόβόληό  ( ημέρόμηνίόα καί ακρίβηό  ωό ρα πόυ πέρίηό λθέ η πρόσφόραό  στην
κατόχηό  της ηό  πόυ παρέληό φθη η συστημέόνη έπίστόληό  απόό  την αναθέότόυσα αρχηό  ηό  πόυ κατατέόθηκέ
στό πρωτόό κόλλό της αναθέότόυσας αρχηό ς) καί τίς απόρρίόπτέί ως μη κανόνίκέός. .

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

κού 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 Δια-
γωνισμού. 
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3.6.  Οί πρόσφόρέός  υπόγραό φόνταί καί μόνόγραό φόνταί αναό  φυό λλό απόό  τόν όίκόνόμίκόό  φόρέόα ηό ,  σέ
πέρίόπτωση νόμίκωό ν πρόσωό πων, απόό  τό νόό μίμό έκπρόό σωπό αυτωό ν.
Στίς  ως αό νω  πέρίπτωό σέίς  πόυ μέ  την πρόσφόραό  υπόβαό λλόνταί  ίδίωτίκαό  έόγγραφα,  αυταό  γίόνόνταί
απόδέκταό  έίότέ  καταό  τα πρόβλέπόό μένα στίς  δίαταό ξέίς  τόυ ν.  4250/2014 (Α΄  94)  έίότέ  καί  σέ  απληό
φωτότυπίόα, έφόό σόν συνυπόβαό λλέταί υπέυό θυνη δηό λωση, στην όπόίόα βέβαίωό νέταί η ακρίόβέίαό  τόυς καί
η όπόίόα φέόρέί υπόγραφηό  μέταό  την έόναρξη ίσχυό ός της δίαδίκασίόας συό ναψης της συό μβασης (ηό τόί μέταό
την ημέρόμηνίόα δημόσίόέυσης της παρόυό σας πρόό σκλησης)3.

Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση /  Σύνα-
ψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία

4.1 – 4.2 Αποσφράγιση / Αξιολόγηση / Έγκριση πρακτικού / Κατακύρωση / Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης
α) Η έόναρξη υπόβόληό ς των πρόσφόρωό ν πόυ κατατίόθένταί καταό  την καταληκτίκηό  ημέρόμηνίόα στην
Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό , σέ δημόό σία συνέδρίόαση, κηρυό σσέταί απόό  τόν Πρόό έδρό αυτηό ς, μίσηό  ωό ρα πρίν
απόό  την ωό ρα ληό ξης της πρόθέσμίόας τόυ αό ρθρόυ 18 της παρόυό σας. 
Ο Πρόό έδρός  της  Επίτρόπηό ς  Δίαγωνίσμόυό  έπίκόίνωνέίό  έν  συνέχέίόα  αμέόσως μέ  τό πρωτόό κόλλό της
αναθέότόυσας αρχηό ς  γία να δίαπίστωό σέί αν έόχόυν υπόβληθέίό πρόσφόρέός καταό  την παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ
3 της παρόυό σας (σημέίωό νέταί όό τί, τόό σό στό πρωτόό κόλλό, όό σό καί στόν κυρίόως φαό κέλό αναγραό φέταί
η ωό ρα καί ημέόρα υπόβόληό ς καί η σχέτίκηό  καταχωό ρηση στό φαό κέλό μόνόγραό φέταί απόό  τόν υπέυό θυνό
υπαό λληλό) καί σέ καταφατίκηό  πέρίόπτωση μέταβαίόνέί μέόλός της, κατ’ έντόληό  τόυ Πρόέόδρόυ της καί
παραλαμβαό νέί τίς πρόσφόρέός γία να τηρηθέίό η υπόό λόίπη δίαδίκασίόα τόυ δίαγωνίσμόυό .
β)  Οί  πρόσφόρέός  πόυ  παραλαμβαό νόνταί  καταχωρίόζόνταί  καταό  σέίραό  καταό θέσηό ς  τόυς  σέ  σχέτίκόό
πρακτίκόό  της Επίτρόπηό ς Δίαγωνίσμόυό , στό όπόίόό έίδίκόό τέρα αναφέόρόνταί  η σέίραό  πρόσέόλέυσης, η
έπωνυμίόα τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα, η ταό ξη καί κατηγόρίόα τόυ καί ό έξόυσίόδότημέόνός έκπρόό σωπός.
Όλόί όί  φαό κέλόί αρίθμόυό νταί μέ τόν αυό ξόντα αρίθμόό  καταό θέσηό ς  τόυς,  όό πως καταχωρίόσθηκαν στό
πρακτίκόό  καί μόνόγραό φόνταί απόό  τόν Πρόό έδρό καί τα μέόλη της Επίτρόπηό ς Δίαγωνίσμόυό .
γ) Αμέόσως μέταό  την καταό  τα ανωτέόρω όλόκληό ρωση της παραλαβηό ς των πρόσφόρωό ν καί καταγραφηό ς
των  δίκαίόλόγητίκωό ν  συμμέτόχηό ς  τόυ  αό ρθρόυ  24.2,  ακόλόυθέίό  η  απόσφραό γίση  των  όίκόνόμίκωό ν
πρόσφόρωό ν,  η μόνόγραφηό  τόυς απόό  τόν Πρόό έδρό καί  τα μέόλη  της Επίτρόπηό ς  Δίαγωνίσμόυό  καί η
ανακόίόνωση  των  έπίό  μέόρόυς  στόίχέίόων  τόυς,  τα  όπόίόα  έπίόσης  καταχωρίόζόνταί  στό  ίόδίό  ως  αό νω
πρακτίκόό . 
δ)  Στη  συνέόχέία  η  Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  πρόβαίόνέί  σέ  έόλέγχό  της  όλόόγραφης  καί  αρίθμητίκηό ς
αναγραφηό ς των έπίμέόρόυς πόσόστωό ν έόκπτωσης καί της όμαληό ς μέταξυό  τόυς σχέόσης.
Γία την έφαρμόγηό  τόυ ελέγχου ομαλότητας, χρησίμόπόίέίόταί απόό  την Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  η μέόση
έόκπτωση πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα στα αό ρθρα 95 καί 98 τόυ ν. 4412/2016.
Όλές όί  όίκόνόμίκέός  πρόσφόρέός  καταχωρίόζόνταί,  μέταό  τίς τυχόό ν  αναγκαίόές δίόρθωό σέίς,  σέ πίόνακα
καταό  τη σέίραό  μέίόδόσίόας (αρχίόζόντας απόό  τη μίκρόό τέρη πρόσφόραό ), ό όπόίόός υπόγραό φέταί απόό  τα
μέόλη της Επίτρόπηό ς Δίαγωνίσμόυό  καί απότέλέίό μέόρός τόυ πρακτίκόυό  της.
έ) Στη συνέόχέία, η Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  έλέόγχέί τα δίκαίόλόγητίκαό  συμμέτόχηό ς τόυ αό ρθρόυ 24.2 της
παρόυό σας  την ίόδία ημέόρα  καταό  τη  σέίραό  της  μέίόδόσίόας,  αρχίόζόντας απόό  τόν πρωό τό μέίόδόό τη.  Ο
έόλέγχός  των  δίκαίόλόγητίκωό ν  συμμέτόχηό ς  συνίόσταταί  στόν  έόλέγχό  της  όρθηό ς  συμπληό ρωσης  καί
υπόβόληό ς τόυς.
Αν καταό  τόν έόλέγχό των παραπαό νω δίκαίόλόγητίκωό ν δίαπίστωθέίό όό τί:
i) δέν υπόβληό θηκαν τα απαίτόυό μένα πρωτόό τυπα ηό  αντίόγραφα, των ζητόυό μένων δίκαίόλόγητίκωό ν, ηό
ii) αν απόό  τα δίκαίόλόγητίκαό  πόυ πρόσκόμίόσθηκαν νόμίόμως καί έμπρόθέόσμως, δέν απόδέίκνυό όνταί όί
όό ρόί καί όί πρόυϋ πόθέόσέίς συμμέτόχηό ς συό μφωνα μέ τα αό ρθρα 21, 22 καί 23 της παρόυό σας

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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απόρρίόπτέταί η πρόσφόραό  τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα.
στ) Η Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό  όλόκληρωό νέί  τη συό νταξη καί έόκδόση τόυ σχέτίκόυό  πρακτίκόυό  μέ τό
απότέόλέσμα της δίαδίκασίόας, μέ τό όπόίόό έίσηγέίόταί την αναό θέση της συό μβασης στόν μέίόδόό τη (ηό  τη
ματαίόωση), καί τό υπόβαό λλέί στην αναθέότόυσα αρχηό  η όπόίόα τό έγκρίόνέί4. 
Αν  κανέόνας  απόό  τόυς  πρόσφέόρόντές  δέν  πρόσκόό μίσέ  έόνα  ηό  πέρίσσόό τέρα  απόό  τα  απαίτόυό μένα
δίκαίόλόγητίκαό , ηό  αν κανέόνας απόό  τόυς πρόσφέόρόντές δέν απόδέίόξέί όό τί πληρόίό τα κρίτηό ρία πόίότίκηό ς
έπίλόγηό ς τόυ αό ρθρόυ 22, η δίαδίκασίόα αναό θέσης ματαίωό νέταί.
ζ)  Επίσημαίόνέταί  όό τί  σέ  πέρίόπτωση  πόυ όί  πρόσφόρέός  έόχόυν  την ίόδία  ακρίβωό ς  τίμηό  (ίσόό τίμές),  η
αναθέότόυσα αρχηό  έπίλέόγέί τόν αναό δόχό μέ κληό ρωση μέταξυό  των όίκόνόμίκωό ν φόρέόων πόυ υπέόβαλαν
ίσόό τίμές  πρόσφόρέός.  Η  κληό ρωση γίόνέταί  ένωό πίόν  της  Επίτρόπηό ς  Δίαγωνίσμόυό  καί  παρόυσίόα  των
όίκόνόμίκωό ν φόρέόων πόυ υπέόβαλαν τίς ίσόό τίμές πρόσφόρέός. 
η) Η Αναθέότόυσα Αρχηό  έίότέ κατακυρωό νέί, έίότέ ματαίωό νέί τη συό μβαση, συό μφωνα μέ τίς δίαταό ξέίς των
αό ρθρων 105 καί 106 τόυ ν. 4412/2016.
Η  αναθέότόυσα  αρχηό  κόίνόπόίέίό  αμέόσως  την  απόό φαση  κατακυό ρωσης,  μαζίό  μέ  αντίόγραφό  τόυ
Πρακτίκόυό ,  σέ  καό θέ  πρόσφέόρόντα έκτόό ς  απόό  τόν πρόσωρίνόό  αναό δόχό μέ  καό θέ  πρόό σφόρό τρόό πό,
όό πως  μέ  τηλέόμόίότυπίόα,  ηλέκτρόνίκόό  ταχυδρόμέίόό,  έπίό  απόδέίόξέί. Όσόί  υπέόβαλαν  παραδέκτέός
πρόσφόρέός  λαμβαό νόυν  γνωό ση  των δίκαίόλόγητίκωό ν  τόυ  πρόσωρίνόυό  αναδόόχόυ  στα γραφέίόα  της
Δ/νσης  Τέχνίκωό ν  Υπηρέσίωό ν  (Σαρανταπόό ρόυ  140,  2ός όό ρόδός)  την  έπόμέόνη  έργαό σίμη  ημέόρα  της
κόίνόπόίόησης της απόό φασης κατακυό ρωσης. 

θ)  Η  συό ναψη  της  συό μβασης  έπέόρχέταί  μέ  την  κόίνόπόίόηση  της  απόό φασης  κατακυό ρωσης  στόν
πρόσωρίνόό  αναό δόχό συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 105 ως ακόλόυό θως :
Μέταό  την αό πρακτη παό ρόδό της πρόθέσμίόας  αό σκησης πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  ηό ,  σέ πέρίόπτωση
αό σκησηό  της, όό ταν παρέόλθέί αό πρακτη η πρόθέσμίόα αό σκησης αίότησης αναστόληό ς καταό  της απόό φασης
της Α.Ε.Π.Π. καί, σέ πέρίόπτωση αό σκησης αίότησης αναστόληό ς καταό  της απόό φασης της Α.Ε.Π.Π., όό ταν
έκδόθέίό απόό φαση έπίό της αίότησης, μέ την έπίφυό λαξη της χόρηό γησης πρόσωρίνηό ς δίαταγηό ς, συό μφωνα
μέ τα όρίζόό μένα στό τέλέυταίόό έδαό φίό της παραγραό φόυ 4 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 καί, μέταό
την  όλόκληό ρωση  τόυ  πρόσυμβατίκόυό  έλέόγχόυ  απόό  τό  Ελέγκτίκόό  Συνέόδρίό,  έφόό σόν  απαίτέίόταί,
συό μφωνα μέ τα αό ρθρα 35 καί 36 τόυ ν.  4129/2013,  ό πρόσωρίνόό ς  αναό δόχός,  υπόβαό λλέί,  έφόό σόν
απαίτέίόταί, υπέυό θυνη δηό λωση, μέταό  απόό  σχέτίκηό  πρόό σκληση της αναθέότόυσας αρχηό ς. Στην υπέυό θυνη
δηό λωση, η όπόίόα υπόγραό φέταί καταό  τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 23 της παρόυό σας, δηλωό νέταί όό τί, δέν
έόχόυν  έπέόλθέί  στό  πρόό σωπόό  τόυ  όψίγένέίός  μέταβόλέός,  καταό  την  έόννόία  τόυ  αό ρθρόυ  104  τόυ  ν.
4412/2016,  πρόκέίμέόνόυ να δίαπίστωθέίό  όό τί  δέν έόχόυν έκλέίόψέί  όί  πρόυϋ πόθέόσέίς συμμέτόχηό ς  τόυ
αό ρθρόυ  21,  όό τί  έξακόλόυθόυό ν  να  πληρόυό νταί  τα  κρίτηό ρία  έπίλόγηό ς  τόυ  αό ρθρόυ  22  καί  όό τί  δέν
συντρέόχόυν όί λόόγόί απόκλέίσμόυό  τόυ ίόδίόυ αό ρθρόυ. Η υπέυό θυνη δηό λωση έλέόγχέταί απόό  την Επίτρόπηό
Δίαγωνίσμόυό , η όπόίόα συνταό σσέί πρακτίκόό  πόυ συνόδέυό έί τη συό μβαση
Εν συνέχέίόα κόίνόπόίέίόταί η απόό φαση κατακυό ρωσης στόν πρόσωρίνόό  αναό δόχό. Μέ την ίόδία απόό φαση
καλέίόταί  ό  αναό δόχός  όό πως  πρόσέόλθέί  σέ  όρίσμέόνό  τόό πό  καί  χρόό νό  γία  την  υπόγραφηό  τόυ
συμφωνητίκόυό ,  θέότόνταό ς τόυ η αναθέότόυσα αρχηό  πρόθέσμίόα πόυ δέν μπόρέίό να υπέρβαίόνέί τίς έίόκόσί
(20) ημέόρές απόό  την κόίνόπόίόηση σχέτίκηό ς έόγγραφης έίδίκηό ς πρόό σκλησης, πρόσκόμίόζόντας, καί την
απαίτόυό μένη  έγγυητίκηό  έπίστόληό  καληό ς  έκτέόλέσης.  Η  έν  λόόγω  κόίνόπόίόηση  έπίφέόρέί  τα  έόννόμα
απότέλέόσματα της απόό φασης κατακυό ρωσης, συό μφωνα μέ όρίζόό μένα στην παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/2016.
Εαό ν ό αναό δόχός δέν πρόσέόλθέί να υπόγραό ψέί τό συμφωνητίκόό , μέόσα στην πρόθέσμίόα πόυ όρίόζέταί
στην έίδίκηό  πρόό κληση, κηρυό σσέταί έόκπτωτός, καί ακόλόυθέίόταί η δίαδίκασίόα τόυ αό ρθρόυ 4.2.α της
παρόυό σας  γία  τόν  πρόσφέόρόντα  πόυ  υπέόβαλέ  την  αμέόσως  έπόό μένη  πλέόόν  συμφέόρόυσα  απόό
όίκόνόμίκηό  αό πόψη πρόσφόραό . Αν κανέόνας απόό  τόυς πρόσφέόρόντές δέν πρόσέόλθέί γία την υπόγραφηό

4 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός απο -
κλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην πε-
ρίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
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τόυ  συμφωνητίκόυό ,  η  δίαδίκασίόα  αναό θέσης  ματαίωό νέταί,  συό μφωνα  μέ  την  πέρίόπτωση   β  της
παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καό θέ ένδίαφέρόό μένός, ό όπόίόός έόχέί ηό  έίόχέ συμφέόρόν να τόυ ανατέθέίό  η συγκέκρίμέόνη συό μβαση καί
έόχέί ηό  έίόχέ υπόστέίό ηό  ένδέόχέταί να υπόστέίό ζημίόα απόό  έκτέλέστηό  πραό ξη ηό  παραό λέίψη της αναθέότόυσας
αρχηό ς  καταό  παραό βαση  της  νόμόθέσίόας  της  Ευρωπαίϋκηό ς  Ένωσης  ηό  της  έσωτέρίκηό ς  νόμόθέσίόας,
δίκαίόυό ταί  να  ασκηό σέί  πρόδίκαστίκηό  πρόσφυγηό  ένωό πίόν  της  ΑΕΠΠ  καταό  της  σχέτίκηό ς  πραό ξης  ηό
παραό λέίψης της αναθέότόυσας αρχηό ς, πρόσδίόρίόζόντας έίδίκωό ς τίς νόμίκέός καί πραγματίκέός αίτίαό σέίς
πόυ δίκαίόλόγόυό ν τό αίότημαό  τόυ. 
Σέ πέρίόπτωση πρόσφυγηό ς καταό  πραό ξης της αναθέότόυσας αρχηό ς,  η πρόθέσμίόα γία την αό σκηση της
πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς έίόναί:
(α)  δέόκα  (10)  ημέόρές  απόό  την  κόίνόπόίόηση  της  πρόσβαλλόό μένης  πραό ξης  στόν  ένδίαφέρόό μένό
όίκόνόμίκόό  φόρέόα αν η πραό ξη κόίνόπόίηό θηκέ μέ ηλέκτρόνίκαό  μέόσα ηό  τηλέόμόίότυπίόα ηό  
(β)  δέκαπέόντέ  (15)  ημέόρές  απόό  την  κόίνόπόίόηση  της  πρόσβαλλόό μένης  πραό ξης  σέ  αυτόό ν  αν
χρησίμόπόίηό θηκαν αό λλα μέόσα έπίκόίνωνίόας, αό λλως  
γ) δέόκα (10) ημέόρές απόό  την πληό ρη, πραγματίκηό  ηό  τέκμαίρόό μένη, γνωό ση της πραό ξης πόυ βλαό πτέί τα
συμφέόρόντα τόυ ένδίαφέρόό μένόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα. 
Σέ  πέρίόπτωση  παραό λέίψης,  η  πρόθέσμίόα  γία  την  αό σκηση  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  έίόναί
δέκαπέόντέ (15) ημέόρές απόό  την έπόμέόνη της συντέόλέσης της πρόσβαλλόό μένης παραό λέίψης.
Η πρόδίκαστίκηό  πρόσφυγηό , έπέίδηό  η δίαδίκασίόα δέν δίένέργέίόταί μέόσω τόυ ΕΣΗΔΗΣ μέ βαό ση τα
όρίζόό μένα στό αό ρθρό 32Α τόυ ν. 4412/2016, κατατίόθέταί στην ΑΕΠΠ συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα
στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, έπίσυναό πτόντας τό σχέτίκόό  έόγγραφό συό μφωνα μέ την παρ. 3
τόυ αό ρθρόυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Γία  τό  παραδέκτόό  της  αό σκησης  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  κατατίόθέταί  παραό βόλό  απόό  τόν
πρόσφέυό γόντα υπέόρ τόυ Δημόσίόόυ, καταό  τα έίδίκαό  όρίζόό μένα στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόίόό έπίστρέόφέταί στόν πρόσφέυό γόντα σέ πέρίόπτωση όλίκηό ς ηό  μέρίκηό ς απόδόχηό ς της πρόσφυγηό ς
τόυ ηό  σέ πέρίόπτωση πόυ πρίν την έόκδόση της απόό φασης της ΑΕΠΠ έπίό της πρόσφυγηό ς, η αναθέότόυσα
αρχηό  ανακαλέίό την πρόσβαλλόό μένη πραό ξη ηό  πρόβαίόνέί στην όφέίλόό μένη ένέόργέία. 
Η  πρόθέσμίόα  γία  την  αό σκηση  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  καί  η  αό σκησηό  της  κωλυό όυν  τη
συό ναψη της συό μβασης έπίό πόίνηό  ακυρόό τητας, η όπόίόα δίαπίστωό νέταί μέ απόό φαση της ΑΕΠΠ μέταό
απόό  αό σκηση πρόσφυγηό ς, συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 368  τόυ ν. 4412/2016. 
Η  πρόηγόυό μένη  παραό γραφός  δέν  έφαρμόό ζέταί  στην  πέρίόπτωση  πόυ,  καταό  τη  δίαδίκασίόα
συό ναψης της παρόυό σας συό μβασης, υπόβληθέίό μόό νό μίόα (1) πρόσφόραό .
Καταό  τα λόίπαό , η αό σκηση της πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς δέν κωλυό έί την πρόό όδό της δίαγωνίστίκηό ς
δίαδίκασίόας, , έκτόό ς αν ζητηθόυό ν πρόσωρίναό  μέότρα πρόστασίόας καταό  τό αό ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.
Η αναθέότόυσα αρχηό : 
α.  Κόίνόπόίέίό  την  πρόδίκαστίκηό  πρόσφυγηό  σέ  καό θέ  ένδίαφέρόό μένό  τρίότό  συό μφωνα  μέ  τα
πρόβλέπόό μένα στην πέρ. α της παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 καί την πέρ. α΄ της παρ.
1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017. 
β. Είδόπόίέίό, παρέόχέί πρόό σβαση στό συό νόλό των στόίχέίόων τόυ δίαγωνίσμόυό  καί δίαβίβαό ζέί στην
Αρχηό  Εξέότασης Πρόδίκαστίκωό ν  Πρόσφυγωό ν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλέπόό μένα στην πέρ.  β’  της παρ.  1
τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα καί μέ την παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 
Η  ΑΕΠΠ απόφαίόνέταί  αίτίόλόγημέόνα  έπίό  της  βασίμόό τητας  των πρόβαλλόό μένων πραγματίκωό ν  καί
νόμίκωό ν ίσχυρίσμωό ν της πρόσφυγηό ς καί των ίσχυρίσμωό ν της αναθέότόυσας αρχηό ς καί, σέ πέρίόπτωση
παρέόμβασης, των ίσχυρίσμωό ν τόυ παρέμβαίόνόντός καί δέόχέταί (έν όό λω ηό  έν μέόρέί) ηό  απόρρίόπτέί την
πρόσφυγηό  μέ απόό φασηό  της, η όπόίόα έκδίόδέταί μέόσα σέ απόκλέίστίκηό  πρόθέσμίόα έίόκόσί (20) ημέρωό ν
απόό  την ημέόρα έξέότασης της πρόσφυγηό ς.
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Σέ πέρίόπτωση συμπληρωματίκηό ς αίτίόλόγίόας έπίό της πρόσβαλλόό μένης πραό ξης, αυτηό  υπόβαό λλέταί έόως
καί  δέόκα  (10)  ημέόρές  πρίν  την  συζηό τηση  της  πρόσφυγηό ς  καί  κόίνόπόίέίόταί  αυθημέρόό ν  στόν
πρόσφέυό γόντα  μέ  όπόίόδηό πότέ  πρόό σφόρό  μέόσό.  Υπόμνηό ματα  έπίό  των  απόό ψέων  καί  της
συμπληρωματίκηό ς αίτίόλόγίόας της Αναθέότόυσας Αρχηό ς κατατίόθένταί έόως πέόντέ (5) ημέόρές πρίν απόό
τη συζηό τηση της πρόσφυγηό ς.
Η  αό σκηση  της  πρόδίκαστίκηό ς  πρόσφυγηό ς  απότέλέίό  πρόυϋ πόό θέση  γία  την  αό σκηση  των  έόνδίκων
βόηθημαό των  της αίότησης αναστόληό ς καί της αίότησης ακυό ρωσης τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταό  των έκτέλέστωό ν πραό ξέων ηό  παραλέίόψέων της αναθέότόυσας αρχηό ς.
Όπόίός έόχέί έόννόμό συμφέόρόν μπόρέίό  να ζητηό σέί την αναστόληό  της έκτέόλέσης της απόό φασης της
ΑΕΠΠ καί την ακυό ρωσηό  της ένωό πίόν τόυ αρμόδίόόυ δίκαστηρίόόυ.  Δίκαίόωμα αό σκησης των ίόδίων
ένδίόκων βόηθημαό των έόχέί  καί  η  αναθέότόυσα  αρχηό ,  αν  η  ΑΕΠΠ  καό νέί  δέκτηό  την  πρόδίκαστίκηό
πρόσφυγηό .  Μέ  τα  έόνδίκα  βόηθηό ματα  της  αίότησης  αναστόληό ς  καί  της  αίότησης  ακυό ρωσης
λόγίόζόνταί  ως συμπρόσβαλλόό μένές  μέ  την απόό φαση της ΑΕΠΠ καί  όό λές όί  συναφέίός  πρός  την
ανωτέόρω  απόό φαση  πραό ξέίς  ηό  παραλέίόψέίς  της  αναθέότόυσας  αρχηό ς,  έφόό σόν  έόχόυν  έκδόθέίό  ηό
συντέλέστέίό  αντίστόίόχως έόως τη συζηό τηση της αίότησης αναστόληό ς  ηό  την πρωό τη συζηό τηση της
αίότησης ακυό ρωσης.
Η αό σκηση της αίότησης αναστόληό ς δέν έξαρταό ταί απόό  την πρόηγόυό μένη αό σκηση της αίότησης ακυό ρω-
σης.
Η αίότηση αναστόληό ς κατατίόθέταί στό αρμόό δίό δίκαστηό ρίό μέόσα σέ πρόθέσμίόα δέόκα (10) ημέρωό ν απόό
την κόίνόπόίόηση ηό  την πληό ρη γνωό ση της απόό φασης έπίό της πρόδίκαστίκηό ς πρόσφυγηό ς καί συζητέίόταί
τό αργόό τέρό έντόό ς τρίαό ντα (30) ημέρωό ν απόό  την καταό θέσηό  της. Γία την αό σκηση της αίτηό σέως ανα -
στόληό ς κατατίόθέταί τό πρόβλέπόό μένό παραό βόλό, συό μφωνα μέ τα έίδίκόό τέρα όρίζόό μένα στό αό ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
Η αό σκηση αίότησης αναστόληό ς κωλυό έί τη συό ναψη της συό μβασης, έκτόό ς έαό ν μέ την πρόσωρίνηό  δίαταγηό
ό αρμόό δίός δίκαστηό ς απόφανθέίό δίαφόρέτίκαό .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχέτίκαό  μέ την υπόγραφηό  της συό μβασης, ίσχυό όυν τα πρόβλέπόό μένα στην παρ. 5 αό ρθρόυ 105 καί 135
τόυ ν. 4412/2016.
Τα   έόγγραφα  της  συό μβασης   μέ  βαό ση  τα  όπόίόα  θα  έκτέλέσθέίό  τό  έόργό  έίόναί  τα  αναφέρόό μένα
παρακαό τω. Σέ πέρίόπτωση ασυμφωνίόας των πέρίέχόμέόνων σέ αυταό  όό ρων, η σέίραό  ίσχυό ός καθόρίόζέταί
ως κατωτέόρω. 

1. Τό συμφωνητίκόό .
2. Η παρόυό σα Πρόό σκληση.
3. Η Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό .
4. Τό Τίμόλόό γίό Δημόπραό τησης 
5. Η Είδίκηό  Συγγραφηό  Υπόχρέωό σέων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η  Τέχνίκηό  Συγγραφηό  Υπόχρέωό σέων  (Τ.Σ.Υ)  μέ  τίς  Τέχνίκέός  Πρόδίαγραφέός  καί  τα

Παραρτηό ματα τόυς, 
7. Η Τέχνίκηό  Πέρίγραφηό  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυϋ πόλόγίσμόό ς Δημόπραό τησης.
9. Οί έγκέκρίμέόνές μέλέότές τόυ έόργόυ. 
10. Τό έγκέκρίμέόνό Χρόνόδίαό γραμμα κατασκέυηό ς τόυ έόργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  έόγγραφα  της  συό μβασης  συνταό σσόνταί  υπόχρέωτίκαό  στην  έλληνίκηό  γλωό σσα  καί
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πρόαίρέτίκαό  καί  σέ  αό λλές  γλωό σσές,  συνόλίκαό  ηό  μέρίκαό .  Σέ  πέρίόπτωση  ασυμφωνίόας  μέταξυό  των
τμημαό των των έγγραό φων της συό μβασης πόυ έόχόυν συνταχθέίό σέ πέρίσσόό τέρές γλωό σσές, έπίκρατέίό η
έλληνίκηό  έόκδόση. Τυχόό ν ένσταό σέίς υπόβαό λλόνταί στην έλληνίκηό  γλωό σσα. 
6.2. Οί πρόσφόρέός καί τα πέρίλαμβανόό μένα σέ αυτέός στόίχέίόα, καθωό ς καί τα απόδέίκτίκαό  έόγγραφα
συνταό σσόνταί στην έλληνίκηό  γλωό σσα ηό  συνόδέυό όνταί απόό  έπίόσημη μέταό φρασηό  τόυς στην έλληνίκηό
γλωό σσα. 
6.3 Στα αλλόδαπαό  δημόό σία έόγγραφα καί δίκαίόλόγητίκαό  έφαρμόό ζέταί η Συνθηό κη της Χαό γης της
5.10.1961, πόυ κυρωό θηκέ μέ τό ν. 1497/1984 (Α' 188).
Είδίκαό  τα αλλόδαπαό  ίδίωτίκαό  έόγγραφα συνόδέυό όνταί απόό  μέταό φρασηό  τόυς στην έλληνίκηό  γλωό σσα
έπίκυρωμέόνη  έίότέ  απόό  πρόό σωπό  αρμόό δίό  καταό  τίς  δίαταό ξέίς  της  έθνίκηό ς  νόμόθέσίόας  έίότέ  απόό
πρόό σωπό  καταό  νόό μό  αρμόό δίό  της  χωό ρας  στην  όπόίόα  έόχέί  συνταχθέίό  έόγγραφό.  Επίόσης,  γίόνόνταί
υπόχρέωτίκαό  απόδέκταό  έυκρίνηό  φωτόαντίόγραφα έγγραό φων πόυ έόχόυν έκδόθέίό απόό  αλλόδαπέός αρχέός
καί έόχόυν έπίκυρωθέίό απόό  δίκηγόό ρό, συό μφωνα μέ τα πρόβλέπόό μένα στην παρ. 2 πέρ. β τόυ αό ρθρόυ 11
τόυ ν. 2690/1999 “Κωό δίκας Δίόίκητίκηό ς Δίαδίκασίόας”, αντίκατασταό θηκέ ως αό νω μέ τό αό ρθρό 1 παρ.2
τόυ ν.4250/2014.
6.4.   Ενημέρωτίκαό  καί  τέχνίκαό  φυλλαό δία  καί  αό λλα  έόντυπα-έταίρίκαό  ηό  μη  –  μέ  έίδίκόό  τέχνίκόό
πέρίέχόό μένό μπόρόυό ν  να υπόβαό λλόνταί σέ αό λλη γλωό σσα,  χωρίός  να συνόδέυό όνταί απόό  μέταό φραση
στην έλληνίκηό
6.5. Η  έπίκόίνωνίόα  μέ  την  αναθέότόυσα  αρχηό ,  καθωό ς  καί  μέταξυό  αυτηό ς  καί  τόυ  αναδόόχόυ,  θα
γίόνόνταί υπόχρέωτίκαό  στην έλληνίκηό  γλωό σσα. Ο αναό δόχός έίόναί υπόχρέωμέόνός να δίέυκόλυό νέί την
έπίκόίνωνίόα  των  αλλόδαπωό ν  υπαλληό λων  τόυ  μέ  την   αναθέότόυσα  αρχηό ,  μέ  τόν  όρίσμόό  καί  την
παρόυσίόα δίέρμηνέόων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Γία τη δίέξαγωγηό  της δίαπραγμαό τέυσης χωρίός πρόηγόυό μένη δημόσίόέυση, την έκτέόλέση της
συό μβασης  καί  την  κατασκέυηό  τόυ  έόργόυ,  έφαρμόό ζόνταί  όί  δίαταό ξέίς  των  παρακαό τω
νόμόθέτημαό των – έγκυκλίόων:
- τόυ ν. 4472/2017 (Α΄74) καί ίδίόως των αό ρθρων 118 καί 119, 

- τόυ ν.  4412/2016 «Δημόό σίές  Συμβαό σέίς  Έργων,  Πρόμηθέίωό ν  καί  Υπηρέσίωό ν  (πρόσαρμόγηό
στίς Οδηγίόές 201/24/Ε καί 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όό πως τρόπόπόίηό θηκέ καί ίσχυό έί.

- τόυ ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Γία τη δίαχέίόρίση, τόν έόλέγχό καί την έφαρμόγηό  αναπτυξίακωό ν
παρέμβαό σέων  γία  την  πρόγραμματίκηό  πέρίόόδό  2014−2020,  Β)  Ενσωμαό τωση  της  Οδηγίόας
2012/17 τόυ Ευρωπαίϋκόυό  Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ Συμβόυλίόόυ της 13ης Ιόυνίόόυ 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012)  στό  έλληνίκόό  δίόκαίό,  τρόπόπόίόηση  τόυ  ν.  3419/2005  (Α’  297)  καί  αό λλές
δίαταό ξέίς” καί τόυ ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Δίαχέίόρίση, έόλέγχός καί έφαρμόγηό  αναπτυξίακωό ν
παρέμβαό σέων γία την πρόγραμματίκηό  πέρίόόδό 2007 -2013», καί τόυ ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Δίαχέίόρίση,  έόλέγχός  καί  έφαρμόγηό  αναπτυξίακωό ν  παρέμβαό σέων  γία  την  πρόγραμματίκηό
πέρίόόδό 2007 -2013», 5

- τόυ  ν.  4278/2014  (Α΄157)  καί  έίδίκόό τέρα  τό  αό ρθρό  59  «Άρση  πέρίόρίσμωό ν  συμμέτόχηό ς
έργόληπτίκωό ν έπίχέίρηό σέων σέ δημόό σία έόργα»,

- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέός δημόσίόνόμίκηό ς δίαχέίόρίσης καί έπόπτέίόας (ένσωμαό τωση
της Οδηγίόας 2011/85/ΕΕ) – δημόό σίό λόγίστίκόό  καί αό λλές δίαταό ξέίς», όό πως ίσχυό έί

- τόυ  ν.  4250/2014  «Δίόίκητίκέός  Απλόυστέυό σέίς  -  Καταργηό σέίς,  Συγχωνέυό σέίς  Νόμίκωό ν
Πρόσωό πων καί Υπηρέσίωό ν τόυ Δημόσίόόυ Τόμέόα-Τρόπόπόίόηση Δίαταό ξέων τόυ π.δ. 318/1992
(Α΄161) καί λόίπέός ρυθμίόσέίς» (Α’ 74 ) καί έίδίκόό τέρα τό αό ρθρό 1 αυτόυό ,- τόυ ν. 4129/2013 (Α’
52) «Κυό ρωση τόυ Κωό δίκα Νόό μων γία τό Ελέγκτίκόό  Συνέόδρίό»,

5 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυό ρωση τόυ Κωό δίκα Νόό μων γία τό Ελέγκτίκόό  Συνέόδρίό», (έφόό σόν
απαίτέίόταί)

- τόυ αό ρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρόό τηση συλλόγίκωό ν όργαό νων της δίόίόκησης
καί όρίσμόό ς των μέλωό ν τόυς μέ κληό ρωση» (έφόό σόν έπίλέγέίό  η δίένέόργέία κληό ρωσης γία τη
συγκρόό τηση συλλόγίκωό ν όργαό νων),

- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Συό σταση ένίαίόας Ανέξαό ρτητης Αρχηό ς Δημόσίόων Συμβαό σέων καί
Κέντρίκόυό  Ηλέκτρόνίκόυό  Μητρωό όυ Δημόσίόων Συμβαό σέων…» ,

- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κυό ρωση τόυ Κωό δίκα ∆ίόίκητίκηό ς ∆ίαδίκασίόας καί αό λλές δίαταό ξέίς”
όό πως ίσχυό έί ,

- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδίκόπόίόηση δίαταό ξέων γία την πρόό σβαση σέ δημόό σία έόγγραφα
καί στόίχέίόα”,

- Της  μέ  αρίθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόό φασης  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  καί
Μέταφόρωό ν «Καταό ρτίση, τηό ρηση καί λέίτόυργίόα τόυ Μητρωό όυ μέλωό ν έπίτρόπωό ν δίαδίκασίωό ν
συό ναψης δημόσίόων συμβαό σέων έόργων, μέλέτωό ν καί παρόχηό ς τέχνίκωό ν καί λόίπωό ν συναφωό ν
έπίστημόνίκωό ν υπηρέσίωό ν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) τόυ αό ρθρόυ 221 τόυ ν. 4412/2016» (Β
4841), όό πως τρόπόπόίηό θηκέ μέ την όό μόία απόό φαση ΥΑ ΔΝΣ/όίκ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

- Της  Εγκυκλίόόυ  6/2018  (αρ.  πρωτ.:  ∆11/όίκ.82/28.03.2018)  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  καί
μέταφόρωό ν.

- Της  μέ  αρίθ.  50844/11-5-2018  Απόό φασης  τόυ  Υπόυργόυό  Οίκόνόμίόας  καί  Αναό πτυξης
«Συγκρόό τηση καί όρίσμόό ς μέλωό ν γνωμόδότίκηό ς έπίτρόπηό ς έπίό της έπαό ρκέίας των ληφθέόντων
έπανόρθωτίκωό ν μέότρων όίκόνόμίκωό ν φόρέόων πρός απόό δέίξη της αξίόπίστίόας τόυς» (ΥΟΔΔ
279), όό πως τρόπόπόίηό θηκέ μέ την όό μόία απόό φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).

- της  μέ  αρ.  57654/2017  Υπόυργίκηό ς  Απόό φασης  (Β’  1781)  «Ρυό θμίση  έίδίκόό τέρων  θέμαό των
λέίτόυργίόας  καί  δίαχέίόρίσης  τόυ  Κέντρίκόυό  Ηλέκτρόνίκόυό  Μητρωό όυ  Δημόσίόων  Συμβαό σέων
(ΚΗΜΔΗΣ) τόυ Υπόυργέίόόυ Οίκόνόμίόας καί Αναό πτυξης»,

- τόυ π.δ 80/2016 “Αναό ληψη υπόχρέωό σέων απόό  τόυς δίαταό κτές” ( Α΄ 145 ).

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρα-
τηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όό πως τρόπόπόίηό θη-
κέ μέ τό ν. 3414/2005 (Α' 279), γία τη δίασταυό ρωση των στόίχέίόων τόυ αναδόόχόυ μέ τα
στόίχέίόα τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δη-
μοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόίνηό  απόό φαση των
Υπόυργωό ν Αναό πτυξης καί Επίκρατέίόας υπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχέτίκαό  μέ τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’6,  καθωό ς καί η απόό φαση τόυ Υφυπόυργόυό  Οίκόνόμίόας καί Οίκόνόμίκωό ν υπ’
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οί δίαταό ξέίς τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυό ρωση Κωό δίκα Φόό ρόυ Πρόστίθέόμένης Αξίόας».

7.4 Οί σέ  έκτέόλέση των ανωτέόρω δίαταό ξέων έκδόθέίόσές κανόνίστίκέός  πραό ξέίς7,  καθωό ς  καί
λόίπέός δίαταό ξέίς πόυ αναφέόρόνταί ρηταό  ηό  απόρρέόόυν απόό  τα όρίζόό μένα στα συμβατίκαό
τέυό χη της παρόυό σας καθωό ς καί τό συό νόλό των δίαταό ξέων τόυ ασφαλίστίκόυό , έργατίκόυό ,

6 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοπο-
πίησης 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.

10



πέρίβαλλόντίκόυό  καί  φόρόλόγίκόυό  δίκαίόόυ καί  γένίκόό τέρα  καό θέ  δίαό ταξη  (Νόό μός,  Π.Δ.,
Υ.Α.)  καί  έρμηνέυτίκηό  έγκυό κλίός  πόυ  δίέόπέί  την  αναό θέση  καί  έκτέόλέση  τόυ  έόργόυ  της
παρόυό σας  συό μβασης,  έόστω  καί  αν  δέν  αναφέόρόνταί  ρηταό .  Πρόσθηό κές  καί  έν  γέόνέί
πρόσαρμόγέός  αό ρθρων της δίακηό ρυξης (πέόραν των όό σων ηό δη πρόβλέόπόνταί  ρητωό ς  στό
κέίόμένό της πρόό τυπης δίακηό ρυξης)  μπόρόυό ν  να  πρόστίόθένταί  καί  να πέρίλαμβαό νόνταί,
μόό νό έφόό σόν έίόναί απόό λυτα συμβατέός μέ την ίσχυό όυσα καό θέ φόραό  νόμόθέσίόα.

7.5 Πρόσθηό κές καί έν γέόνέί πρόσαρμόγέός αό ρθρων της πρόό σκλησης μπόρόυό ν να πρόστίόθένταί
καί να πέρίλαμβαό νόνταί,  μόό νό έφόό σόν έίόναί  απόό λυτα συμβατέός  μέ  την ίσχυό όυσα καό θέ
φόραό  νόμόθέσίόα.

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

8.1. Τό  έόργό  χρηματόδότέίόταί  απόό  πίστωό σέίς  τόυ  Υπόυργέίόόυ  Εσωτέρίκωό ν  -  Εκτακτη
χρηματόδόό τηση  μέ  σκόπόό  την  πρόό ληψη  καί  την  αντίμέτωό πίση  των  ζημίωό ν  καί
καταστρόφωό ν  πόυ  πρόκληό θηκαν  στό  Δηό μό  Καρδίότσας  απόό  την  πλημμυό ρα  στίς
18.09.2020
Τό  έόργό υπόό κέίταί  στίς  κρατηό σέίς  πόυ  πρόβλέόπόνταί  γία  τα  έόργα  αυταό ,
πέρίλαμβανόμέόνης της κραό τησης υό ψόυς 0,07 % υπέόρ των λέίτόυργίκωό ν αναγκωό ν της
Ενίαίόας Ανέξαό ρτητης Αρχηό ς  Δημόσίόων Συμβαό σέων, συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011 της κραό τησης υό ψόυς 0,06 % υπέόρ των λέίτόυργίκωό ν αναγκωό ν της Αρχηό ς
Εξέότασης  Πρόδίκαστίκωό ν  Πρόσφυγωό ν,  συό μφωνα  μέ  τό  αό ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016,  καθωό ς καί της κραό τησης 6%0,  συό μφωνα μέ τίς δίαταό ξέίς τόυ αό ρθρόυ 53
παρ. 7 πέρ. θ' τόυ ν. 4412/2016 καί της υπ' αρίθμ. ΔΝΣγ/όίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόό φασης τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  καί  Μέταφόρωό ν  (Β'  2235),  καθωό ς  καί  πόσόστόό
δυόό μίσί τόίς χίλίόόίς (2,5‰) υπέόρ των Μηχανίκωό ν Τέχνόλόγίκηό ς Εκπαίόδέυσης (ΤΕ) της
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.».  

8.2. Τα  γένίκαό  έόξόδα,  όό φέλός  κ.λ.π.  τόυ  Αναδόό χόυ  καί  όί  έπίβαρυό νσέίς  απόό  φόό ρόυς,
δασμόυό ς  κ.λ.π.  καθόρίόζόνταί  στό  αντίόστόίχό αό ρθρό  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυό νέί  τόν
Κυό ρίό τόυ Έργόυ.

8.3. Οί  πληρωμέός  θα  γίόνόνταί  συό μφωνα  μέ  τό  αό ρθρό  152  τόυ  ν.  4412/2016  καί  τό
αντίόστόίχό  αό ρθρό  της  Ε.Σ.Υ.  Η  πληρωμηό  τόυ  έργόλαβίκόυό  τίμηό ματός  θα  γίόνέταί  σέ
EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

 Η  αναθέότόυσα  αρχηό  μπόρέίό  να  καλέόσέί  τόυς  όίκόνόμίκόυό ς  φόρέίός  να  συμπληρωό σόυν  ηό  να
δίέυκρίνίόσόυν τα πίστόπόίητίκαό  πόυ έόχόυν παραληφθέίό,  συμπέρίλαμβανόμέόνης καί της όίκόνόμίκηό ς
τόυς πρόσφόραό ς, μέόσα σέ έυό λόγη πρόθέσμίόα, η όπόίόα δέν μπόρέίό  να έίόναί μίκρόό τέρη απόό  έπταό  (7)
ημέόρές απόό  την ημέρόμηνίόα κόίνόπόίόησης σέ αυτόυό ς της σχέτίκηό ς πρόό σκλησης, συό μφωνα μέ τό αό ρθρό
102 καί 103  τόυ ν. 4412/2016. συό μφωνα μέ τα έίδίκόό τέρα όρίζόό μένα στίς δίαταό ξέίς των αό ρθρων  102
καί 103  τόυ ν. 4412/2016.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Γία  την  παρόυό σα  δίαδίκασίόα  έόχέί  έκδόθέίό  η  απόό φαση  μέ  αρ. Α  ....../2020 γία  την  αναό ληψη
υπόχρέόωσης/έόγκρίση δέόσμέυσης πίόστωσης γία τό όίκόνόμίκόό  έότός 2020 καί μέ αρ. 1 καταχωό ρηση στό
βίβλίόό έγκρίόσέων καί έντόλωό ν πληρωμηό ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρωό νέταί καί ό αρίθμόό ς της απόό φασης
έόγκρίσης της πόλυέτόυό ς αναό ληψης σέ πέρίόπτωση πόυ η δαπαό νη έκτέίόνέταί σέ πέρίσσόό τέρα τόυ ένόό ς
όίκόνόμίκαό  έότη, συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίότλός τόυ έόργόυ
Ο τίότλός τόυ έόργόυ έίόναί: 
«Αποκατάσταση  ζημιών  από  θεομηνία  στο  δίκτυο  αγροτικής  οδοποιίας  Δ.
Καρδίτσας».

11.1. Προϋπολογισμός έργου
Ο πρόυϋ πόλόγίσμόό ς τόυ έόργόυ ανέόρχέταί σέ 282.258,06 Ευρώ καί αναλυό έταί σέ:
Δαπαό νη Εργασίωό ν 207.619,00 Ευρώ
Γένίκαό  έόξόδα καί Όφέλός έργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.371,42 Ευρώ
Απρόό βλέπτα (πόσόστόυό  15%  έπίό  της  δαπαό νης  έργασίωό ν  καί  τόυ  κόνδυλίόόυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.)  36.748,56
Ευρωό , πόυ αναλωό νόνταί συό μφωνα μέ τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016. 
Απόλόγίστίκαό : 439,90 Ευρώ 
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απόλόγίστίκωό ν: 79,18 Ευρώ
Στό ανωτέόρω πόσόό  πρόβλέόπέταί αναθέωό ρηση στίς τίμέός πόσόυό  0,00  Ευρώ συό μφωνα μέ τό αό ρθρό
153 τόυ ν. 4412/2016.
Δέν πρόβλέόπέταί Ρηό τρα πρόό σθέτης καταβόληό ς (πρίμ), συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016.
Η  παρόυό σα  συό μβαση  δέν  υπόδίαίρέίόταί  σέ  τμηό ματα  καί  ανατίόθέταί  ως  ένίαίόό  συό νόλό  γία  τόυς
ακόό λόυθόυς λόόγόυς: αρτίόό τητα καί πληρόό τητα κατασκέυηό ς, χρόό νός υλόπόίόησης έόργόυ. Είδίκόό τέρα, όί
έργασίόές αφόρόυό ν αντίκέίόμένό ένίαίόας μέλέότης, ένωό  η έκτέόλέση τόυς θα πρέόπέί να γίόνέί συντόνίσμέόνα
καί παραό λληλα γία την έπίτυχηό  έκτέόλέση τόυ έόργόυ. Σημέίωό νέταί όό τί ένδέχόό μένη αναό θέση τόυ έόργόυ
σέ τμηό ματα θα όδηγόυό σέ  τό πίθανόό τέρό σέ δίαφόρέτίκόυό ς  αναδόόχόυς,  μέ απότέόλέσμα σημαντίκαό
πρόβληό ματα συντόνίσμόυό .

11.2. Τόό πός έκτέόλέσης τόυ έόργόυ 
Δίόκτυό αγρότίκηό ς όδόπόίίόας Δ. Καρδίότσας

11.3. Πέρίγραφηό  καί όυσίωό δη χαρακτηρίστίκαό  τόυ έόργόυ

Ο Δ. Καρδίότσας έόχέί δέχθέίό  τό μέγαλυό τέρό  κυό μα κακόκαίρίόας τόυ ΙΑΝΟΥ , μέ συνέόπέία τό δίόκτυό της
αγρότίκηό ς όδόπόίίόας σέ όό λό τόν Δηό μό να έόχέί υπόστέίό αρκέτέός ζημίέός. 

Συγκέκρίμέόνα πόλλόίό αγρότίκόίό δρόό μόί τόυ Δ. Καρδίότσας λόόγω της πλημμυό ρας έόχόυν παό θέί καθίόζηση
ηό  τα υλίκαό  υπόό βασης καί βαό σης έόχόυν παρασυρθέίό καί μέταφέρθέίό στα παρακέίόμένα χωραό φία  .

Μέ  την  παρόυό σα  μέλέότη  πρόβλέόπέταί  να  γίόνέί  πρόμηό θέία,  μέταφόραό  καί  κατασκέυηό  θραυστόυό
έπίόλέκτόυ υλίκόυό  λατόμέίόόυ (Ε4) καί υλίκόυό  υπόό βασης όδόστρωσίόας (3  Α), σέ αγρότίκόυό ς δρόό μόυς
πόυ έόχόυν υπόστέίό ζημίαό  απόό  την θέόμηνίόα .

Επίόσης τα απόστραγγίστίκαό  καναό λία στην Τ.Κ.  Μακρυχωρίόόυ (τα όπόίόα έίόναί  έκτόό ς  αρμόδίόό τητας
ΤΟΕΒ) πρόβλέόπέταί να καθαρίστόυό ν, λόόγω έπίκαό θίσης των φέρτωό ν υλίκωό ν απόό  την πλημμυό ρα καί
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μέταφόραό  των υλίκωό ν σέ χωό ρό πόυ θα υπόδέίόξέί η υπηρέσίόα.

Επίόσης  πόλλαό  τέχνίκαό  (σωληνωταό  καί  πλακόσκέπέίός  γέόφυρές)  έόχόυν  καταστραφέίό  καί  χρηό ζόυν
απόκαταό στασης.  Συγκέκρίμέόνα  θα  γίόνέί  έκσκαφηό  θέμέλίόων  τέχνίκωό ν  έόργων  καί  τόπόθέότηση
τσίμέντόσωληό νων  δίαφόό ρων δίαμέότρων έγκυβωτίσμέόνές σέ σκυρόό δέμα C12/15.

Επισημαίνεται όό τί, τό φυσίκόό  καί όίκόνόμίκόό  αντίκέίόμένό των δημόπρατόυό μένων έόργων  δέν πρέόπέί
να μέταβαό λλέταί όυσίωδωό ς καταό  τη δίαό ρκέία έκτέόλέσης της συό μβασης, καταό  τα όρίζόό μένα στην παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τητα μέταβόληό ς υφίόσταταί, μόό νό υπόό  τίς πρόυϋ πόθέόσέίς των
αό ρθρων 132 καί 156 ν. 4412/2016. 
Επίτρέόπέταί η χρηό ση των «έπίό έόλασσόν» δαπανωό ν μέ τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς καί πέρίόρίσμόυό ς:

 Δέν  τρόπόπόίέίόταί  τό «βασίκόό  σχέόδίό»  της  πρόκηό ρυξης,  όυό τέ  όί  πρόδίαγραφέός  τόυ έόργόυ,
όό πως πέρίγραό φόνταί στα συμβατίκαό  τέυό χη,  όυό τέ καταργέίόταί όμαό δα έργασίωό ν της αρχίκηό ς
συό μβασης. 

 Δέν θίόγέταί η πληρόό τητα, πόίόό τητα καί λέίτόυργίκόό τητα τόυ έόργόυ. 

 Δέν χρησίμόπόίέίόταί γία την πληρωμηό  νέόων έργασίωό ν πόυ δέν υπηό ρχαν στην αρχίκηό  συό μβαση. 

 Δέν  υπέρβαίόνέί  η  δαπαό νη  αυτηό ,  καταό  τόν  τέλίκόό  έγκέκρίμέόνό  Ανακέφαλαίωτίκόό  Πίόνακα
Εργασίωό ν  τόυ  έόργόυ,  πόσόστόό  έίόκόσί  τόίς  έκατόό  (20%)  της  συμβατίκηό ς  δαπαό νης  όμαό δας
έργασίωό ν  τόυ  έόργόυ  όυό τέ,  αθρόίστίκαό ,  πόσόστόό  δέόκα  τόίς  έκατόό  (10%) της  δαπαό νης  της
αρχίκηό ς  αξίόας  συό μβασης χωρίός  Φ.Π.Α.,  αναθέωό ρηση τίμωό ν  καί  απρόό βλέπτές δαπαό νές.  Στην
αθρόίστίκηό  αυτηό  ανακέφαλαίόωση λαμβαό νόνταί υπόό ψη μόό νό όί μέταφόρέός δαπαό νης απόό  μίόα
όμαό δα  έργασίωό ν  σέ  αό λλη.
Τα πόσαό  πόυ  έξόίκόνόμόυό νταί,  έφόό σόν  υπέρβαίόνόυν  τα ανωτέόρω  όό ρία  (20% ηό  καί  10%),
μέίωό νόυν  ίσόό πόσα  τη  δαπαό νη  της  αξίόας  συό μβασης  χωρίός  Φ.Π.Α.,  αναθέωρηό σέίς  καί
απρόό βλέπτές  δαπαό νές.  Γία  τη  χρηό ση  των  «έπίό  έόλασσόν  δαπανωό ν»  απαίτέίόταί  σέ  καό θέ
πέρίόπτωση η συό μφωνη γνωό μη τόυ Τέχνίκόυό  Συμβόυλίόόυ,  υό στέρα απόό  έίσηό γηση τόυ φόρέόα
υλόπόίόησης.
Ο  πρόυϋ πόλόγίσμόό ς  των  έόργων  στα  όπόίόα  έφαρμόό ζέταί  η  παραό γραφός  αυτηό  αναλυό έταί  σέ
όμαό δές έργασίωό ν, όί όπόίόές συντίόθένταί απόό  έργασίόές πόυ υπαό γόνταί σέ ένίαίόα υπόσυό νόλα
τόυ τέχνίκόυό  αντίκέίμέόνόυ των έόργων, έόχόυν παρόό μόίό τρόό πό κατασκέυηό ς καί έπίδέόχόνταί τό
ίόδίό πόσόστόό  έόκπτωσης στίς τίμέός μόναό δας τόυς. Μέ απόό φαση τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν καί
Μέταφόρωό ν,  η  όπόίόα  μέταό  την  έόκδόσηό  της  θα  έόχέί  έφαρμόγηό  σέ  όό λα  τα  ως  αό νω  έόργα,
πρόσδίόρίόζόνταί όί όμαό δές έργασίωό ν αναό  κατηγόρίόα έόργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνόλίκηό  πρόθέσμίόα έκτέόλέσης τόυ έόργόυ, όρίόζέταί σέ τρεις (3) μήνες απόό  την ημέόρα υπόγραφηό ς
της συό μβασης. 
Οί απόκλέίστίκέός καί ένδέίκτίκέός τμηματίκέός πρόθέσμίόές τόυ έόργόυ αναφέόρόνταί στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η έπίλόγηό  τόυ Αναδόό χόυ, θα γίόνέί συό μφωνα μέ την παρόυό σα καί τα αό ρθρα 32 παρ. 2γ
καί 32Α τόυ ν. 4412/2016 καί υπόό  τίς πρόυϋ πόθέόσέίς τόυ νόό μόυ αυτόυό .

 13.2 Η όίκόνόμίκηό  πρόσφόραό  των δίαγωνίζόμέόνων, θα συνταχθέίό  καί υπόβληθέίό  συό μφωνα
μέ τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 . 

13.3 Καό θέ πρόσφέόρων μπόρέίό να υπόβαό λέί μόό νό μίόα πρόσφόραό . 
13.4 Δέν έπίτρέόπέταί η υπόβόληό  έναλλακτίκωό ν πρόσφόρωό ν.
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13.5 Δέ γίόνόνταί δέκτέός πρόσφόρέός γία μέόρός τόυ αντίκέίμέόνόυ της συό μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κρίτηό ρίό  γία  την  αναό θέση  της  συό μβασης  έίόναί  η  πλέόόν  συμφέόρόυσα  απόό  όίκόνόμίκηό  αό πόψη
πρόσφόραό  μόό νό βαό σέί τίμηό ς (χαμηλόό τέρη τίμηό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γία  την  συμμέτόχηό  στην  πρόό σκληση  δέν απαίτέίόταί  η  καταό θέση  απόό  τόυς  συμμέτέόχόντές
όίκόνόμίκόυό ς φόρέίός, συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 32Α τόυ ν. 4412/2016.

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

16.1 ΔΕΝ πρόβλέόπέταί η χόρηό γηση πρόκαταβόληό ς στόν Αναό δόχό, συό μφωνα μέ τόυς όό ρόυς
τόυ αό ρθρόυ 150 τόυ ν.4412/2016

16.2 ΔΕΝ  πρόβλέόπέταί  η πληρωμηό  πρίμ στην παρόυό σα συό μβαση 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

17.1 Γία την υπόγραφηό  της συό μβασης απαίτέίόταί η παρόχηό  έγγυό ησης καληό ς έκτέόλέσης, συό μφωνα
μέ τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός της όπόίόας καθόρίόζέταί σέ πόσόστόό   5%  έπίό
της αξίόας της συό μβασης, χωρίός Φ.Π.Α. καί κατατίόθέταί πρίν ηό  καταό  την υπόγραφηό  της συό μβασης.
Η έγγυό ηση καληό ς  έκτέόλέσης καταπίόπτέί  στην πέρίόπτωση παραό βασης των όό ρων της συό μβασης,
όό πως αυτηό  έίδίκόό τέρα όρίόζέί.
Σέ  πέρίόπτωση  τρόπόπόίόησης  της  συό μβασης  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.  4412/2016,  η  όπόίόα
συνέπαό γέταί αυό ξηση της συμβατίκηό ς αξίόας,  ό αναό δόχός έίόναί υπόχρέωμέόνός να καταθέόσέί πρίν
την τρόπόπόίόηση, συμπληρωματίκηό  έγγυό ηση τό υό ψός της όπόίόας ανέόρχέταί σέ πόσόστόό  5% έπίό
τόυ πόσόυό  της αυό ξησης χωρίός ΦΠΑ.
Η  έγγυό ηση  καληό ς  έκτέόλέσης  της  συό μβασης  καλυό πτέί  συνόλίκαό  καί  χωρίός  δίακρίόσέίς  την
έφαρμόγηό  όό λων  των  όό ρων  της  συό μβασης  καί  καό θέ  απαίότηση  της  αναθέότόυσας  αρχηό ς  ηό  τόυ
κυρίόόυ τόυ έόργόυ έόναντί τόυ αναδόό χόυ.
Η έγγυό ηση καληό ς έκτέόλέσης καταπίόπτέί υπέόρ τόυ κυρίόόυ τόυ έόργόυ, μέ αίτίόλόγημέόνη απόό φαση
τόυ Πρόίϋσταμέόνόυ της Δίέυθυό νόυσας Υπηρέσίόας, ίδίόως μέταό  την όρίστίκόπόίόηση της έόκπτωσης
τόυ αναδόό χόυ. Η έόνσταση τόυ αναδόό χόυ καταό  της απόφαό σέως δέν αναστέόλλέί την έίόσπραξη τόυ
πόσόυό  της έγγυηό σέως.
Οί έγγυητίκέός έπίστόλέός καληό ς έκτέόλέσης πέρίλαμβαό νόυν, συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν.
4412/2016, κατ’ έλαό χίστόν τα ακόό λόυθα στόίχέίόα : 
α) την ημέρόμηνίόα έόκδόσης, 
β) τόν έκδόό τη, 
γ)  τόν κυό ρίό τόυ έόργόυ ηό  τό φόρέόα  κατασκέυηό ς  τόυ έόργόυ  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ πρός τόν όπόίόό
απέυθυό νόνταί, 
δ) τόν αρίθμόό  της έγγυό ησης, 
έ) τό πόσόό  πόυ καλυό πτέί η έγγυό ηση, 
στ)  την  πληό ρη  έπωνυμίόα,  τόν  Α.Φ.Μ.  καί  τη  δίέυό θυνση  τόυ  όίκόνόμίκόυό  φόρέόα  υπέόρ  τόυ  όπόίόόυ
έκδίόδέταί η έγγυό ηση (στην πέρίόπτωση έόνωσης αναγραό φόνταί όό λα τα παραπαό νω γία καό θέ μέόλός της
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έόνωσης), 
ζ) τόυς όό ρόυς όό τί: αα) η έγγυό ηση παρέόχέταί ανέόκκλητα καί ανέπίφυό λακτα, ό δέ έκδόό της παραίτέίόταί
τόυ δίκαίωό ματός της δίαίρέόσέως καί της δίζηό σέως, καί ββ) όό τί σέ πέρίόπτωση καταό πτωσης αυτηό ς, τό
πόσόό  της καταό πτωσης υπόό κέίταί στό έκαό στότέ ίσχυό όν τέόλός χαρτόσηό μόυ, 
η)  τα  στόίχέίόα  της  παρόυό σας  πρόό σκλησης  (αρίθμόό ς,  έότός,  τίότλός  έόργόυ)  καί  την  καταληκτίκηό
ημέρόμηνίόα υπόβόληό ς πρόσφόρωό ν, 
θ) την ημέρόμηνίόα ληό ξης ηό  τόν χρόό νό ίσχυό ός της έγγυό ησης, 
ί) την αναό ληψη υπόχρέόωσης απόό  τόν έκδόό τη της έγγυό ησης να καταβαό λέί τό πόσόό  της έγγυό ησης όλίκαό
ηό  μέρίκαό  έντόό ς  πέόντέ  (5)  ημέρωό ν  μέταό  απόό  απληό  έόγγραφη  έίδόπόίόηση  έκέίόνόυ  πρός  τόν  όπόίόό
απέυθυό νέταί. 
ία) τόν αρίθμόό  καί τόν τίότλό της σχέτίκηό ς συό μβασης.

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δέν απαίτέίόταί.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οί έγγυητίκέός έπίστόλέός τόυ αό ρθρόυ 17 έκδίόδόνταί απόό  πίστωτίκαό  ηό  χρηματόδότίκαό  ίδρυό ματα
ηό  ασφαλίστίκέός έπίχέίρηό σέίς καταό  την έόννόία των πέρίπτωό σέων β΄ καί γ΄ της παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14
τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λέίτόυργόυό ν νόό μίμα στα κραό τη- μέόλη της Ένωσης ηό  τόυ Ευρωπαίϋκόυό
Οίκόνόμίκόυό  Χωό ρόυ ηό  στα κραό τη-μέόρη της ΣΔΣ καί έόχόυν, συό μφωνα μέ τίς ίσχυό όυσές δίαταό ξέίς, τό
δίκαίόωμα  αυτόό .  Μπόρόυό ν,  έπίόσης,  να  έκδίόδόνταί  απόό  τό  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ηό  να  παρέόχόνταί  μέ
γραμμαό τίό τόυ Ταμέίόόυ Παρακαταθηκωό ν καί Δανέίόων μέ παρακαταό θέση σέ αυτόό  τόυ αντίόστόίχόυ
χρηματίκόυό  πόσόυό .  Αν  συσταθέίό  παρακαταθηό κη  μέ  γραμμαό τίό  παρακαταό θέσης  χρέόγραό φων  στό
Ταμέίόό Παρακαταθηκωό ν καί Δανέίόων, τα τόκόμέρίόδία ηό  μέρίόσματα πόυ ληό γόυν καταό  τη δίαό ρκέία της
έγγυό ησης έπίστρέόφόνταί μέταό  τη ληό ξη τόυς στόν υπέόρ όυ η έγγυό ηση όίκόνόμίκόό  φόρέόα.
17.Α.2 Οί έγγυητίκέός  έπίστόλέός  έκδίόδόνταί  κατ’  έπίλόγηό  τόυ αναδόόχόυ απόό  έόνα ηό  πέρίσσόό τέρόυς
έκδόό τές της παραπαό νω παραγραό φόυ, ανέξαρτηό τως τόυ υό ψόυς των.  
Εαό ν η έγγυό ηση έκδόθέίό απόό  αλλόδαπόό  πίστωτίκόό  ίόδρυμα μπόρέίό να συνταχθέίό σέ μίόα απόό  τίς έπίόσημές
γλωό σσές της Ευρωπαίϋκηό ς Ένωσης, αλλαό  θα συνόδέυό έταί απαραίότητα απόό  μέταό φραση στην έλληνίκηό
γλωό σσα, συό μφωνα καί μέ τα έίδίκόό τέρα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 6.3. της παρόυό σας.
Η  αναθέότόυσα αρχηό  έπίκόίνωνέίό  μέ  τόυς  φόρέίός  πόυ  φέόρόνταί  να  έόχόυν  έκδωό σέί  τίς  έγγυητίκέός
έπίστόλέός, πρόκέίμέόνόυ να δίαπίστωό σέί την έγκυρόό τηταό  τόυς.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών- αποσφράγισης

Ως  ημέρόμηνίόα  ληό ξης  της  πρόθέσμίόας  υπόβόληό ς  των  πρόσφόρωό ν  όρίόζέταί  η  27-10-2020,  ημέόρα
Τρίτη. Ωόρα ληό ξης της υπόβόληό ς πρόσφόρωό ν όρίόζέταί η 10:00 π.μ. 
Ως ημέρόμηνίόα καί ωό ρα απόσφραό γίσης των πρόσφόρωό ν όρίόζέταί η 27-10-2020, ημέόρα Τρίτη καί
ωό ρα 10:00 π.μ.
Αν, γία λόόγόυς ανωτέόρας βίόας, δέν δίένέργηθέίό η απόσφραό γίση καταό  την όρίσθέίόσα ημέόρα ηό  αν μέόχρί
τη μέόρα αυτηό  δέν έόχέί υπόβληθέίό  καμίόα πρόσφόραό , η απόσφραό γίση καί η καταληκτίκηό  ημέρόμηνίόα
αντίόστόίχα  μέτατίόθένταί  σέ  όπόίαδηό πότέ  αό λλη  ημέόρα,  μέ  απόό φαση  της  αναθέότόυσας  αρχηό ς.  Η
απόό φαση  αυτηό  κόίνόπόίέίόταί  έγγραό φως  σέ  όό σόυς  όίκόνόμίκόυό ς  φόρέίός  έόλαβαν  τα  έόγγραφα  της
συό μβασης καί αναρταό ταί στην ίστόσέλίόδα της αναθέότόυσας αρχηό ς. Αν καί στη νέόα αυτηό  ημέρόμηνίόα
δέν  καταστέίό  δυνατηό  η  απόσφραό γίση  των πρόσφόρωό ν  ηό  δέν  υπόβληθόυό ν  πρόσφόρέός,  μπόρέίό  να
όρίσθέίό  καί νέόα ημέρόμηνίόα, έφαρμόζόμέόνων καταό  τα λόίπαό  των δίαταό ξέων των δυό ό πρόηγόυό μένων
έδαφίόων. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καό θέ υπόβαλλόό μένη πρόσφόραό  δέσμέυό έί τόν συμμέτέόχόντα στόν δίαγωνίσμόό  καταό  τη δίαό ταξη τόυ
αό ρθρόυ 97 τόυ ν.  4412/2016,  γία δίαό στημα 6 μηνωό ν,  απόό  την ημέρόμηνίόα  ληό ξης της πρόθέσμίόας
υπόβόληό ς των πρόσφόρωό ν.
Η αναθέότόυσα αρχηό  μπόρέίό,  πρίν  τη ληό ξη  τόυ  χρόό νόυ  ίσχυό ός  της  πρόσφόραό ς,  να  ζηταό  απόό  τόυς
πρόσφέόρόντές να παρατέίόνόυν τη δίαό ρκέία ίσχυό ός της πρόσφόραό ς τόυς

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Δέν απαίτέίόταί δημόσίόέυση της Πρόό σκλησης όυό τέ πέρίόληψης αυτηό ς, όό πως αναφέόρέταί στό αό ρθρό 32
παραό γραφός  1  καί  2γ  καί  στό  αό ρθρό  61  παρ.  2  τόυ  ν.  4412/2016,  μέ  την  έπίφυό λαξη  των
αναφέρόμέόνων στό αό ρθρό 38 τόυ ίδίόόυ νόό μόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβαση ανατίόθέταί βαό σέί τόυ κρίτηρίόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 της παρόυό σας, σέ πρόσφέόρόντα ό όπόίόός
δέν απόκλέίόέταί απόό  τη συμμέτόχηό  βαό σέί  της παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 της παρόυό σας καί πληρόίό  τα
κρίτηό ρία έπίλόγηό ς της παρ. Β, τόυ αό ρθρόυ 22 της παρόυό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δίκαίόωμα  συμμέτόχηό ς  έόχόυν  φυσίκαό  ηό  νόμίκαό  πρόό σωπα,  ηό  ένωό σέίς  αυτωό ν  πόυ
δραστηρίόπόίόυό νταί σέ έργα Οδοποιίας  καί πόυ έίόναί έγκατέστημέόνα σέ:
α) σέ κραό τός-μέόλός της Ένωσης,
β) σέ κραό τός-μέόλός τόυ Ευρωπαίϋκόυό  Οίκόνόμίκόυό  Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τρίότές χωό ρές πόυ έόχόυν υπόγραό ψέί καί κυρωό σέί τη ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ η υπόό  αναό θέση δημόό σία
συό μβαση καλυό πτέταί απόό  τα Παραρτηό ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γένίκέός σημέίωό σέίς τόυ σχέτίκόυό  μέ
την Ένωση Πρόσαρτηό ματός I της ως αό νω Συμφωνίόας, καθωό ς καί
δ)  σέ  τρίότές  χωό ρές  πόυ δέν έμπίόπτόυν στην πέρίόπτωση γ΄  της παρόυό σας  παραγραό φόυ καί  έόχόυν
συναό ψέί δίμέρέίός ηό  πόλυμέρέίός συμφωνίόές μέ την Ένωση σέ θέόματα δίαδίκασίωό ν αναό θέσης δημόσίόων
συμβαό σέων. 
21.2 Οίκόνόμίκόό ς φόρέόας συμμέτέόχέί έίότέ μέμόνωμέόνα έίότέ ως μέόλός έόνωσης. ,

21.3 Οί ένωό σέίς όίκόνόμίκωό ν φόρέόων συμμέτέόχόυν υπόό  τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 καί 4 τόυ αό ρθρόυ 19
καί των παρ. 1 (έ)  καί 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δέν απαίτέίόταί απόό  τίς έν λόόγω ένωό σέίς να πέρίβληθόυό ν συγκέκρίμέόνη νόμίκηό  μόρφηό  γία την υπόβόληό
πρόσφόραό ς.  Σέ πέρίόπτωση πόυ η έόνωση αναδέίχθέίό  αναό δόχός η νόμίκηό  της μόρφηό  πρέόπέί να έίόναί
τέότόία πόυ να έξασφαλίόζέταί η υό παρξη ένόό ς καί μόναδίκόυό  φόρόλόγίκόυό  μητρωό όυ γία την έόνωση (πχ
κόίνόπραξίόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οί  μέμόνωμέόνόί  πρόσφέόρόντές  πρέόπέί  να  ίκανόπόίόυό ν  όό λα  τα  κρίτηό ρία  πόίότίκηό ς  έπίλόγηό ς.  Στην
πέρίόπτωση έόνωσης όίκόνόμίκωό ν φόρέόων, ίσχυό όυν τα έξηό ς:
- αναφόρίκαό  μέ τίς απαίτηό σέίς τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας, αυτέός θα πρέόπέί να ίκανόπόίόυό νταί
απόό  καό θέ μέόλός της έόνωσης 
- αναφόρίκαό  μέ τίς απαίτηό σέίς τόυ αό ρθρόυ 22.Β της παρόυό σας, καό θέ μέόλός της έόνωσης θα πρέόπέί να
έίόναί  έγγέγραμμέόνό  στό σχέτίκόό  έπαγγέλματίκόό  μητρωό ό,  συό μφωνα μέ  τα  έίδίκόό τέρα στό ως αό νω
αό ρθρό,  τόυλαό χίστόν  σέ  μία  απόό  τίς  κατηγόρίόές  πόυ  αφόραό  στό  υπόό  αναό θέση  έόργό.  Πέραίτέόρω,
αθρόίστίκαό  πρέόπέί να καλυό πτόνταί όό λές όί κατηγόρίόές τόυ έόργόυ.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καό θέ  πρόσφέόρων  αποκλείεται απόό  τη  συμμέτόχηό  σέ  δίαδίκασίόα  συό ναψης  συό μβασης,  έφόό σόν
συντρέόχέί στό πρόό σωπόό  τόυ (αν πρόό κέίταί γία μέμόνωμέόνό φυσίκόό  ηό  νόμίκόό  πρόό σωπό) ηό  σέ έόνα απόό
τα μέόλη τόυ (αν πρόό κέίταί πέρίό έόνωσης όίκόνόμίκωό ν φόρέόων) έόνας απόό  τόυς λόόγόυς των παρακαό τω
πέρίπτωό σέων:
22.A.1. Όταν  υπαό ρχέί  έίς  βαό ρός  τόυ  αμέταό κλητη  καταδίκαστίκηό  απόό φαση  γία  έόναν  απόό  τόυς
ακόό λόυθόυς λόόγόυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτηό  όρίόζέταί στό αό ρθρό 2 της απόό φασης-πλαίόσίό
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2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ της 24ης Οκτωβρίόόυ 2008, γία την καταπόλέόμηση τόυ όργανωμέόνόυ
έγκληό ματός (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία,  όό πως όρίόζέταί στό αό ρθρό 3 της συό μβασης πέρίό  της καταπόλέόμησης της δίαφθόραό ς
στην όπόίόα ένέόχόνταί υπαό λληλόί των Ευρωπαίϋκωό ν Κόίνότηό των ηό  των κρατωό ν-μέλωό ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  καί  στην  παραό γραφό  1  τόυ  αό ρθρόυ  2  της  απόό φασης-πλαίόσίό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ της 22ας Ιόυλίόόυ 2003, γία την καταπόλέόμηση της δωρόδόκίόας στόν
ίδίωτίκόό  τόμέόα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς καί όό πως όρίόζέταί στην κέίόμένη νόμόθέσίόα ηό
στό έθνίκόό  δίόκαίό τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα,
γ) απάτη, καταό  την έόννόία τόυ αό ρθρόυ 1 της συό μβασης σχέτίκαό  μέ την πρόστασίόα των όίκόνόμίκωό ν
συμφέρόό ντων των Ευρωπαίϋκωό ν Κόίνότηό των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όπόίόα κυρωό θηκέ μέ
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρόμόκρατίκέός δραστηρίόό τητές, όό πως
όρίόζόνταί, αντίστόίόχως, στα αό ρθρα 1 καί 3 της απόό φασης-πλαίόσίό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ της
13ης Ιόυνίόόυ 2002, γία την καταπόλέόμηση της τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηό  ηθίκηό
αυτόυργίόα ηό  συνέόργέία ηό  απόό πέίρα δίαό πραξης έγκληό ματός, όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 4 αυτηό ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηό  χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατίόας,
όό πως αυτέός όρίόζόνταί στό αό ρθρό 1 της Οδηγίόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαίϋκόυό  Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ
Συμβόυλίόόυ  της  26ης  Οκτωβρίόόυ  2005,  σχέτίκαό  μέ  την  πρόό ληψη  της  χρησίμόπόίόησης  τόυ
χρηματόπίστωτίκόυό  συστηό ματός γία τη νόμίμόπόίόηση έσόό δων απόό  παραό νόμές δραστηρίόό τητές καί τη
χρηματόδόό τηση της τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η όπόίόα ένσωματωό θηκέ στην
έθνίκηό  νόμόθέσίόα μέ τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 2 της
Οδηγίόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαίϋκόυό  Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ Συμβόυλίόόυ της 5ης Απρίλίόόυ 2011, γία
την πρόό ληψη καί την καταπόλέόμηση της έμπόρίόας ανθρωό πων καί γία την πρόστασίόα των θυμαό των
της, καθωό ς καί γία την αντίκαταό σταση της απόό φασης-πλαίόσίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όπόίόα ένσωματωό θηκέ στην έθνίκηό  νόμόθέσίόα μέ τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο  όίκόνόμίκόό ς  φόρέόας  απόκλέίόέταί  έπίόσης  όό ταν  τό  πρόό σωπό  έίς  βαό ρός  τόυ  όπόίόόυ  έκδόό θηκέ
τέλέσίόδίκη καταδίκαστίκηό  απόό φαση έίόναί μέόλός τόυ δίόίκητίκόυό , δίέυθυντίκόυό  ηό  έπόπτίκόυό  όργαό νόυ
τόυ έν λόόγω όίκόνόμίκόυό  φόρέόα ηό  έόχέί έξόυσίόα έκπρόσωό πησης, ληό ψης απόφαό σέων ηό  έλέόγχόυ σέ αυτόό .
Στίς πέρίπτωό σέίς έταίρέίωό ν πέρίόρίσμέόνης έυθυό νης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπίκωό ν έταίρέίωό ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκωό ν  Κέφαλαίόυχίκωό ν Εταίρέίωό ν  (  Ι.Κ.Ε ),  η  υπόχρέόωση τόυ πρόηγόυό μένόυ έδαφίόόυ,  αφόραό
τόυς δίαχέίρίστέός.
Στίς πέρίπτωό σέίς ανωνυό μων έταίρέίωό ν (Α.Ε.), η υπόχρέόωση τόυ πρόηγόυό μένόυ έδαφίόόυ  αφόραό  τόν
Δίέυθυό νόντα Συό μβόυλό, καθωό ς καί όό λα τα μέόλη τόυ Δίόίκητίκόυό  Συμβόυλίόόυ.
Στίς  πέρίπτωό σέίς  των  συνέταίρίσμωό ν,  η  έν  λόόγω  υπόχρέόωση  αφόραό  τα  μέόλη  τόυ  Δίόίκητίκόυό
Συμβόυλίόόυ.
22.A.2 Όταν ό  πρόσφέόρων έόχέί αθέτηό σέί τίς υπόχρέωό σέίς τόυ όό σόν αφόραό  στην  καταβόληό  φόό ρων ηό
έίσφόρωό ν κόίνωνίκηό ς ασφαό λίσης καί αυτόό  έόχέί δίαπίστωθέίό απόό  δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  απόό φαση μέ
τέλέσίόδίκη καί δέσμέυτίκηό  ίσχυό , συό μφωνα μέ δίαταό ξέίς της χωό ρας όό πόυ έίόναί έγκατέστημέόνός ηό  την
έθνίκηό  νόμόθέσίόα  ηό /καί  η  αναθέότόυσα  αρχηό  μπόρέίό  να  απόδέίόξέί  μέ  τα  καταό λληλα  μέόσα  όό τί  ό
πρόσφέόρων  έόχέί  αθέτηό σέί  τίς  υπόχρέωό σέίς  τόυ  όό σόν  αφόραό  την  καταβόληό  φόό ρων  ηό  έίσφόρωό ν
κόίνωνίκηό ς ασφαό λίσης.
Αν ό πρόσφέόρων έίόναί Έλληνας πόλίότης ηό  έόχέί την έγκαταό στασηό  τόυ στην Ελλαό δα, όί υπόχρέωό σέίς
τόυ  πόυ  αφόρόυό ν  τίς  έίσφόρέός  κόίνωνίκηό ς  ασφαό λίσης  καλυό πτόυν,  τόό σό  την  κυό ρία,  όό σό  καί  την
έπίκόυρίκηό  ασφαό λίση.
Δέν απόκλέίόέταί ό πρόσφέόρων, όό ταν έόχέί έκπληρωό σέί τίς υπόχρέωό σέίς τόυ, έίότέ καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ηό  τίς έίσφόρέός κόίνωνίκηό ς ασφαό λίσης πόυ όφέίόλέί, συμπέρίλαμβανόμέόνων, καταό  πέρίόπτωση,
των δέδόυλέυμέόνων τόό κων ηό  των πρόστίόμων, έίότέ υπαγόό μένός σέ δέσμέυτίκόό  δίακανόνίσμόό  γία την
καταβόληό  τόυς.
22.Α.2α   Η  αναθέότόυσα  αρχηό  γνωρίόζέί  ηό  μπόρέίό  να  απόδέίόξέί  μέ  τα  καταό λληλα  μέόσα  όό τί  έόχόυν
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έπίβληθέίό  σέ βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα, μέόσα σέ χρόνίκόό  δίαό στημα δυό ό (2) έτωό ν πρίν απόό  την
ημέρόμηνίόα ληό ξης της πρόθέσμίόας υπόβόληό ς πρόσφόραό ς: 
αα)  τρέίς  (3)  πραό ξέίς  έπίβόληό ς  πρόστίόμόυ  απόό  τα  αρμόό δία  έλέγκτίκαό  όό ργανα  τόυ  Σωό ματός
Επίθέωό ρησης Εργασίόας γία παραβαό σέίς της έργατίκηό ς νόμόθέσίόας πόυ χαρακτηρίόζόνταί, συό μφωνα μέ
την υπόυργίκηό  απόό φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πως έκαό στότέ ίσχυό έί, ως «υψηληό ς» ηό  «πόλυό
υψηληό ς» σόβαρόό τητας, όί όπόίόές πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό  απόό  τρέίς (3) δίένέργηθέόντές έλέόγχόυς, ηό
ββ)  δυό ό  (2)  πραό ξέίς  έπίβόληό ς  πρόστίόμόυ  απόό  τα  αρμόό δία  έλέγκτίκαό  όό ργανα  τόυ  Σωό ματός
Επίθέωό ρησης  Εργασίόας  γία  παραβαό σέίς  της  έργατίκηό ς  νόμόθέσίόας  πόυ  αφόρόυό ν  την  αδηό λωτη
έργασίόα, όί όπόίόές πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό  απόό  δυό ό (2) δίένέργηθέόντές έλέόγχόυς. 
Οί υπόό  αα΄ καί ββ΄ κυρωό σέίς πρέόπέί να έόχόυν απόκτηό σέί τέλέσίόδίκη καί δέσμέυτίκηό  ίσχυό .
22.A.3  
22.Α.4. Απόκλέίόέταί απόό  τη συμμέτόχηό  στη δίαδίκασίόα συό ναψης δημόό σίας συό μβασης (δίαγωνίσμόό ),
πρόσφέόρων σέ όπόίαδηό πότέ απόό  τίς ακόό λόυθές κατασταό σέίς:

(α) έόχέί αθέτηό σέί τίς υπόχρέωό σέίς πόυ πρόβλέόπόνταί στην παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
(β) έαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρέόας τέλέίό υπόό  πτωό χέυση ηό  έόχέί υπαχθέίό σέ δίαδίκασίόα έξυγίόανσης ηό  έίδίκηό ς
έκκαθαό ρίσης ηό  τέλέίό  υπόό  αναγκαστίκηό  δίαχέίόρίση  απόό  έκκαθαρίστηό  ηό  απόό  τό  δίκαστηό ρίό  ηό  έόχέί
υπαχθέίό  σέ  δίαδίκασίόα  πτωχέυτίκόυό  συμβίβασμόυό  ηό  έόχέί  αναστέίόλέί  τίς  έπίχέίρηματίκέός  τόυ
δραστηρίόό τητές ηό  έαό ν βρίόσκέταί σέ όπόίαδηό πότέ αναό λόγη καταό σταση πρόκυό πτόυσα απόό  παρόό μόία
δίαδίκασίόα, πρόβλέπόό μένη σέ έθνίκέός δίαταό ξέίς νόό μόυ. Η αναθέότόυσα αρχηό  μπόρέίό  να μην απόκλέίόέί
έόναν  όίκόνόμίκόό  φόρέόα,  ό  όπόίόός  βρίόσκέταί  σέ  μία  έκ  των κατασταό σέων πόυ  αναφέόρόνταί  στην
παραπαό νω πέρίόπτωση, υπόό  την πρόυϋ πόό θέση όό τί  η αναθέότόυσα αρχηό  έόχέί απόδέίόξέί όό τί ό έν λόόγω
φόρέόας έίόναί σέ θέόση να έκτέλέόσέί τη συό μβαση, λαμβαό νόντας υπόό ψη τίς ίσχυό όυσές δίαταό ξέίς καί τα
μέότρα γία τη συνέόχίση της έπίχέίρηματίκηό ς τόυ λέίτόυργίόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 
(γ) υπαό ρχόυν έπαρκωό ς έυό λόγές ένδέίόξέίς πόυ όδηγόυό ν στό συμπέόρασμα όό τί ό όίκόνόμίκόό ς φόρέόας
συνηό ψέ συμφωνίόές μέ αό λλόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρέίός μέ στόόχό τη στρέόβλωση τόυ ανταγωνίσμόυό ,
(δ)  έαό ν  ό  όίκόνόμίκόό ς  φόρέόας  έόχέί  έπίδέίόξέί  σόβαρηό  ηό  έπαναλαμβανόό μένη  πλημμέόλέία  καταό  την
έκτέόλέση  όυσίωό δόυς  απαίότησης  στό  πλαίόσίό  πρόηγόυό μένης  δημόό σίας  συό μβασης,  πρόηγόυό μένης
συό μβασης μέ αναθέότόντα φόρέόα ηό  πρόηγόυό μένης συό μβασης παραχωό ρησης πόυ έίόχέ ως απότέόλέσμα
την πρόό ωρη καταγγέλίόα της πρόηγόυό μένης συό μβασης, απόζημίωό σέίς ηό  αό λλές παρόό μόίές κυρωό σέίς, 
(έ) έαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρέόας έόχέί δίαπραό ξέί σόβαρόό  έπαγγέλματίκόό  παραό πτωμα, τό όπόίόό θέότέί σέ
αμφίβόλίόα την ακέραίόό τηταό  τόυ.
22.Α.5.  Απόκλέίόέταί απόό  τη συμμέτόχηό  στη δίαδίκασίόα συό ναψης δημόό σίας συό μβασης (δίαγωνίσμόό ),
όίκόνόμίκόό ς  φόρέόας έαό ν  συντρέόχόυν όί  πρόυϋ πόθέόσέίς έφαρμόγηό ς  της παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)8

22.Α.6.  Η αναθέότόυσα αρχηό  απόκλέίόέί  όίκόνόμίκόό  φόρέόα σέ όπόίόδηό πότέ χρόνίκόό  σημέίόό καταό  τη
δίαό ρκέία της δίαδίκασίόας συό ναψης συό μβασης, όό ταν απόδέίκνυό έταί όό τί αυτόό ς βρίόσκέταί λόόγω πραό ξέων
ηό  παραλέίόψέων  αυτόυό  έίότέ  πρίν  έίότέ  καταό  τη  δίαδίκασίόα,  σέ  μίόα  απόό  τίς  πέρίπτωό σέίς  των
πρόηγόυό μένων παραγραό φων. 
Εαό ν  η  πέρίόόδός απόκλέίσμόυό  δέν έόχέί  καθόρίστέίό  μέ  αμέταό κλητη απόό φαση,  στίς  πέρίπτωό σέίς  της
παραγραό φόυ 22.Α.1 η πέρίόόδός αυτηό  ανέόρχέταί σέ πέόντέ (5) έότη απόό  την ημέρόμηνίόα της καταδίόκης
μέ αμέταό κλητη απόό φαση καί στίς πέρίπτωό σέίς της παραγραό φόυ  22.Α.4 στα τρίόα (3) έότη απόό  την
ημέρόμηνίόα τόυ σχέτίκόυό  γέγόνόό τός.
22.Α.7. Οίκόνόμίκόό ς  φόρέόας  πόυ  έμπίόπτέί  σέ  μία  απόό  τίς  κατασταό σέίς  πόυ  αναφέόρόνταί  στίς
παραγραό φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.4 μπόρέίό  να πρόσκόμίόζέί στόίχέίόα πρόκέίμέόνόυ να απόδέίόξέί
όό τί τα μέότρα πόυ έόλαβέ έπαρκόυό ν γία να απόδέίόξόυν την αξίόπίστίόα τόυ, παρόό τί συντρέόχέί ό σχέτίκόό ς
λόόγός απόκλέίσμόυό . Εαό ν τα στόίχέίόα κρίθόυό ν έπαρκηό , ό έν λόόγω όίκόνόμίκόό ς φόρέόας δέν απόκλέίόέταί
απόό  τη δίαδίκασίόα συό ναψης συό μβασης.  Τα μέότρα πόυ λαμβαό νόνταί απόό  τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρέίός

8 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προ-
ϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ.
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αξίόλόγόυό νταί  σέ  συναό ρτηση  μέ  τη  σόβαρόό τητα  καί  τίς  ίδίαίότέρές  πέρίσταό σέίς  τόυ  πόίνίκόυό
αδίκηό ματός ηό  τόυ παραπτωό ματός. Αν τα μέότρα κρίθόυό ν ανέπαρκηό , γνωστόπόίέίόταί στόν όίκόνόμίκόό
φόρέόα τό σκέπτίκόό  της απόό φασης αυτηό ς. Οίκόνόμίκόό ς φόρέόας πόυ έόχέί απόκλέίστέίό,  μέ τέλέσίόδίκη
απόό φαση,  απόό  τη  συμμέτόχηό  σέ  δίαδίκασίόές  συό ναψης  συό μβασης  ηό  αναό θέσης  παραχωό ρησης  δέν
μπόρέίό  να καό νέί χρηό ση της ανωτέόρω δυνατόό τητας καταό  την πέρίόόδό τόυ απόκλέίσμόυό  πόυ όρίόζέταί
στην έν λόόγω απόό φαση στό κραό τός - μέόλός στό όπόίόό ίσχυό έί η απόό φαση.
22.Α.8. Η απόό φαση γία την δίαπίόστωση της έπαό ρκέίας ηό  μη των έπανόρθωτίκωό ν μέότρων καταό  την
πρόηγόυό μένη παραό γραφό έκδίόδέταί συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οίκόνόμίκόό ς φόρέόας πόυ τόυ έόχέί έπίβληθέίό, μέ την κόίνηό  υπόυργίκηό  απόό φαση τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ  ν.  4412/2016,  η  πόίνηό  τόυ  απόκλέίσμόυό  απόκλέίόέταί  αυτόδίόκαία  καί  απόό  την  παρόυό σα
δίαδίκασίόα συό ναψης δημόό σίας συό μβασης (δίαγωνίσμόό ).

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Γ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόραό  την καταλληλόό τητα γία την αό σκηση της έπαγγέλματίκηό ς δραστηρίόό τητας, απαίτέίόταί  όί
όίκόνόμίκόίό  φόρέίός  να έίόναί  έγγέγραμμέόνόί  στό σχέτίκόό  έπαγγέλματίκόό  μητρωό ό πόυ τηρέίόταί  στό
κραό τός  έγκαταό στασηό ς  τόυς.  Είδίκαό  όί  πρόσφέόρόντές  πόυ  έίόναί  έγκατέστημέόνόί  στην  Ελλαό δα
απαίτέίόταί  να  έίόναί  έγγέγραμμέόνόί  στό  Μητρωό ό  Εργόληπτίκωό ν  Επίχέίρηό σέων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηό  στα
Νόμαρχίακαό  Μητρωό α στην κατηγόρίόα/ές έόργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 της παρόυό σας. Οί πρόσφέόρόντές πόυ
έίόναί έγκατέστημέόνόί σέ κραό τός μέόλός της Ευρωπαίϋκηό ς Ένωσης απαίτέίόταί να έίόναί έγγέγραμμέόνόί
στα Μητρωό α τόυ παραρτηό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οί όίκόνόμίκόίό φόρέίός δέν όφέίόλόυν να πληρόυό ν έλαό χίστές απαίτηό σέίς όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκό-
νόμίκηό ς έπαό ρκέίας .

Είδίκαό  όί  έργόληπτίκέός  έπίχέίρηό σέίς  πόυ  έίόναί  έγγέγραμμέόνές  στό  ΜΕΕΠ,  δέν  θα  πρέόπέί  να
υπέρβαίόνόυν  τα  ανωό τατα  έπίτρέπταό  όό ρία  ανέκτέόλέστόυ  υπόλόίόπόυ  έργόλαβίκωό ν  συμβαό σέων,
συό μφωνα μέ τα έίδίκόό τέρα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ίσχυό έί.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οί όίκόνόμίκόίό φόρέίός απαίτέίόταί να δίαθέότόυν, κατ’ έλαό χίστό την παρακαό τω τέχνίκηό  στέλέόχωση:

γία την κατηγόρίόα έόργων Οδοποιίας: 1 τέχνίκόό  ΜΕΚ Β βαθμίόδας ηό  2 τέχνίκόυό ς ΜΕΚ Α βαθμίόδας

- γία ΜΕΚ Β βαθμίόδας: 
- τέχνίκόό  υπαό λληλό ηό  τέχνίκόυό ς υπαλληό λόυς (δίπλωματόυό χόυς ανωό τατόυ έκπαίδέυτίκόυό
ίδρυό ματός  της  ημέδαπηό ς  ηό  ίσόό τίμης  σχόληό ς  της αλλόδαπηό ς)  μέ  συνόλίκηό  απασχόό ληση
τόυλαό χίστόν 6 έότη στην κατασκέυηό , 12 έότη έπίόβλέψη
- τέχνίκόό  υπαό λληλό ηό  τέχνίκόυό ς υπαλληό λόυς (πτυχίόυό χόί τέχνίκηό ς σχόληό ς της ημέδαπηό ς ηό
ίσόό τίμης  σχόληό ς  της  αλλόδαπηό ς)  μέ  συνόλίκηό  απασχόό ληση  τόυλαό χίστόν  8,5  έότη  στην
κατασκέυηό , 17 έότη έπίόβλέψη

- γία ΜΕΚ Α βαθμίόδας: 
- τέχνίκόό  υπαό λληλό ηό  τέχνίκόυό ς υπαλληό λόυς (δίπλωματόυό χόυς ανωό τατόυ έκπαίδέυτίκόυό
ίδρυό ματός  της  ημέδαπηό ς  ηό  ίσόό τίμης  σχόληό ς  της αλλόδαπηό ς)  μέ  συνόλίκηό  απασχόό ληση
τόυλαό χίστόν 3 έότη στην κατασκέυηό , 6 έότη έπίόβλέψη
- τέχνίκόό  υπαό λληλό ηό  τέχνίκόυό ς υπαλληό λόυς (πτυχίόυό χόί τέχνίκηό ς σχόληό ς της ημέδαπηό ς ηό
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ίσόό τίμης  σχόληό ς  της  αλλόδαπηό ς)  μέ  συνόλίκηό  απασχόό ληση  τόυλαό χίστόν  5  έότη  στην
κατασκέυηό , 10 έότη έπίόβλέψη

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Δέν απαίτέίόταί

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

Όσόν αφόραό  τα κρίτηό ρία της όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκόνόμίκηό ς έπαό ρκέίας καί τα κρίτηό ρία σχέτίκαό
μέ την τέχνίκηό  καί έπαγγέλματίκηό  ίκανόό τητα, έόνας όίκόνόμίκόό ς φόρέόας μπόρέίό,  να στηρίόζέταί στίς
ίκανόό τητές αό λλων φόρέόων, ασχέότως της νόμίκηό ς φυό σης των δέσμωό ν τόυ μέ αυτόυό ς.

Η αναθέότόυσα αρχηό  έλέόγχέί, συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 23 της παρόυό σας, έαό ν όί φόρέίός,
στίς ίκανόό τητές των όπόίόων πρότίόθέταί να στηρίχθέίό ό πρόσφέόρων, πληρόυό ν τα σχέτίκαό  κρίτηό ρία έπί-
λόγηό ς  καί έαό ν συντρέόχόυν λόόγόί απόκλέίσμόυό  καταό  τα όρίζόό μένα στην παρόυό σα δίακηό ρυξη.  Όσόν
αφόραό  τα κρίτηό ρία πόυ σχέτίόζόνταί μέ τόυς τίότλόυς σπόυδωό ν καί τα έπαγγέλματίκαό  πρόσόό ντα πόυ
όρίόζόνταί  στην  πέρίόπτωση  στ  τόυ  Μέόρόυς  ΙΙ  τόυ  Παραρτηό ματός  ΧΙΙ  τόυ  Πρόσαρτηό ματός  Α  ν.
4412/2016 ηό  μέ την σχέτίκηό  έπαγγέλματίκηό  έμπέίρίόα, όί όίκόνόμίκόίό  φόρέίός, μπόρόυό ν να βασίόζόνταί
στίς ίκανόό τητές αό λλων φόρέόων μόό νό έαό ν όί τέλέυταίόόί θα έκτέλέόσόυν τίς έργασίόές ηό  τίς υπηρέσίόές γία
τίς όπόίόές απαίτόυό νταί όί συγκέκρίμέόνές ίκανόό τητές.

Όταν ό όίκόνόμίκόό ς φόρέόας στηρίόζέταί στίς ίκανόό τητές αό λλων φόρέόων όό σόν αφόραό  τα κρίτηό ρία πόυ
σχέτίόζόνταί μέ την όίκόνόμίκηό  καί χρηματόόίκόνόμίκηό  έπαό ρκέία, ό όίκόνόμίκόό ς φόρέόας καί αυτόίό  όί
φόρέίός έίόναί απόό  κόίνόυό  υπέυό θυνόί  γία την έκτέόλέση της συό μβασης.

Στην πέρίόπτωση έόνωσης όίκόνόμίκωό ν φόρέόων, η έόνωση μπόρέίό  να στηρίόζέταί στίς ίκανόό τητές των
συμμέτέχόό ντων στην έόνωση ηό  αό λλων φόρέόων (γία τα κρίτηό ρία της όίκόνόμίκηό ς καί χρηματόόίκόνόμί -
κηό ς έπαό ρκέίας καί τα κρίτηό ρία σχέτίκαό  μέ την τέχνίκηό  καί έπαγγέλματίκηό  ίκανόό τητα).

Η έκτέόλέση των ...... γίόνέταί υπόχρέωτίκαό  απόό  τόν πρόσφέόρόντα ηό , αν η πρόσφόραό  υπόβαό λλέταί απόό
έόνωση όίκόνόμίκωό ν φόρέόων, απόό  έόναν απόό  τόυς συμμέτέόχόντές στην έόνωση αυτηό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής

23.1 Καταό  την υπόβόληό  πρόσφόρωό ν όί όίκόνόμίκόίό  φόρέίός υπόβαό λλόυν έπίό  πόίνηό  απόκλέίσμόυό  όό λα
τα δίκαίόλόγητίκαό  πόυ αναφέόρόνταί ακόλόυό θως στα αό ρθρα 23.2 έόως 23.7. 
Ως  έκπρόό σωπός  τόυ  όίκόνόμίκόυό  φόρέόα,  γία  την  έφαρμόγηό  τόυ  παρόό ντός,  νόέίόταί  ό  νόό μίμός
έκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτέί απόό  τό ίσχυό όν καταστατίκόό  ηό  τό πρακτίκόό  έκπρόσωό πησηό ς τόυ
καταό  τό  χρόό νό  υπόβόληό ς  της  πρόσφόραό ς  ηό  τό  αρμόδίόως  έξόυσίόδότημέόνό  φυσίκόό  πρόό σωπό  να
έκπρόσωπέίό  τόν  όίκόνόμίκόό  φόρέόα  γία  δίαδίκασίόές  συό ναψης  συμβαό σέων  ηό  γία  τη  συγκέκρίμέόνη
δίαδίκασίόα συό ναψης συό μβασης.
Στην  πέρίόπτωση  πόυ  πρόσφέόρων  όίκόνόμίκόό ς  φόρέόας  δηλωό νέί  την  πρόό θέσηό  τόυ  γία  αναό θέση
υπέργόλαβίόας, υπόβαό λλέί μαζίό μέ τα δίκαό  δίκαίόλόγητίκαό  καί τα δίκαίόλόγητίκαό  τόυ υπέργόλαό βόυ.

23. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δίκαίόωμα συμμέτόχηό ς καί όί όό ρόί καί πρόυϋ πόθέόσέίς συμμέτόχηό ς, όό πως όρίόστηκαν στα αό ρθρα 21
καί  22  της  παρόυό σας,  κρίόνόνταί  καταό  την  υπόβόληό  της  πρόσφόραό ς,  καταό  την  υπόβόληό  των
δίκαίόλόγητίκωό ν (στην παρόυό σα πρόό σκληση ταυτίόζόνταί), συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 4.2 (α) καί καταό  τη
συό ναψη της συό μβασης, συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 4.2 (β) της παρόυό σας. 
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Όλα τα απόδέίκτίκαό  έόγγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 έόως 23.7 της παρόυό σας, υπόβαό λλόνταί, συό μφωνα μέ
τίς δίαταό ξέίς τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκαό  τα απόδέίκτίκαό  τα όπόίόα απότέλόυό ν ίδίωτίκαό  έόγγραφα,
μπόρέίό  να γίόνόνταί απόδέκταό  καί σέ απληό  φωτότυπίόα, έφόό σόν συνυπόβαό λλέταί υπέυό θυνη δηό λωση
στην όπόίόα βέβαίωό νέταί η ακρίόβέίαό  τόυς.
Επίσημαίόνέταί όό τί γίόνόνταί απόδέκτέός:

- όί έόνόρκές βέβαίωό σέίς πόυ αναφέόρόνταί στην παρόυό σα Δίακηό ρυξη, έφόό σόν έόχόυν συνταχθέίό
έόως τρέίς (3) μηό νές πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυς, 

- όί υπέυό θυνές δηλωό σέίς, έφόό σόν έόχόυν συνταχθέίό  μέταό  την κόίνόπόίόηση της πρόό σκλησης γία
την υπόβόληό  των δίκαίόλόγητίκωό ν.  Σημέίωό νέταί όό τί δέν απαίτέίόταί θέωό ρηση τόυ γνησίόόυ της
υπόγραφηό ς τόυς. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Γία την απόό δέίξη της μη συνδρόμηό ς των λόόγων απόκλέίσμόυό  τόυ άρθρου 22Α όί όίκόνόμίκόίό  φόρέίός
πρόσκόμίζόυν αντίόστόίχα τα παρακαό τω δίκαίόλόγητίκαό :     
(α) γία την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόό σπασμα τόυ πόίνίκόυό  μητρωό όυ ηό ,
έλλέίόψέί αυτόυό , ίσόδυό ναμόυ έγγραό φόυ πόυ έκδίόδέταί απόό  αρμόό δία δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  αρχηό  τόυ
κραό τόυς-μέόλόυς  ηό  της  χωό ρας  καταγωγηό ς  ηό  της  χωό ρας  όό πόυ  έίόναί  έγκατέστημέόνός  ό  έν  λόόγω
όίκόνόμίκόό ς  φόρέόας,  απόό  τό όπόίόό πρόκυό πτέί όό τί  πληρόυό νταί αυτέός  όί  πρόυϋ πόθέόσέίς  πόυ να έόχέί
έκδόθέίό  έόως  τρέίς  (3)  μηό νές  πρίν  απόό  την υπόβόληό  τόυ.  Η υπόχρέόωση πρόσκόό μίσης  τόυ ως αό νω
απόσπαό σματός  αφόραό  καί  τα  πρόό σωπα  των  τέλέυταίόων  δυό ό  έδαφίόων  της  παραγραό φόυ  Α.1  τόυ
αό ρθρόυ 22.
(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστόπόίητίκόό  πόυ έκδίόδέταί απόό  την αρμόό δία αρχηό
τόυ  όίκέίόόυ  κραό τόυς  -  μέόλόυς  ηό  χωό ρας,  πέρίό  τόυ  όό τί  έόχόυν  έκπληρωθέίό  όί  υπόχρέωό σέίς  τόυ
όίκόνόμίκόυό  φόρέόα,  όό σόν  αφόραό  στην  καταβόληό  φόό ρων  (φόρόλόγίκηό  ένημέρόό τητα)  καί  στην
καταβόληό  των  έίσφόρωό ν  κόίνωνίκηό ς  ασφαό λίσης  (ασφαλίστίκηό  ένημέρόό τητα)9 συό μφωνα  μέ  την
ίσχυό όυσα νόμόθέσίόα τόυ κραό τόυς έγκαταό στασης ηό  την έλληνίκηό  νόμόθέσίόα αντίόστόίχα πόυ να έίόναί
έν ίσχυό  καταό  τό χρόό νό υπόβόληό ς τόυ, αό λλως, στην πέρίόπτωση πόυ δέν αναφέόρέταί σέ αυτόό  χρόό νός
ίσχυό ός, πόυ να έόχέί έκδόθέίό έόως τρέίς (3) μηό νές πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυ. 
Γία  τόυς  πρόσφέόρόντές  πόυ  έίόναί  έγκατέστημέόνόί  ηό  έκτέλόυό ν  έόργα  στην  Ελλαό δα τα  σχέτίκαό
δίκαίόλόγητίκαό  πόυ υπόβαό λλόνταί έίόναί 
- φόρόλόγίκηό  ένημέρόό τητα πόυ έκδίόδέταί απόό  τό Υπόυργέίόό Οίκόνόμίκωό ν (αρμόό δία Δ.Ο.Υ) γία

τόν όίκόνόμίκόό  φόρέόα καί γία τίς κόίνόπραξίόές στίς όπόίόές συμμέτέόχέί γία τα δημόό σία έόργα πόυ
έίόναί σέ έξέόλίξη. Οί αλλόδαπόίό  πρόσφέόρόντές θα υπόβαό λλόυν υπέυό θυνη δηό λωση πέρίό  τόυ όό τί
δέν  έόχόυν  υπόχρέόωση  καταβόληό ς  φόό ρων  στην  Ελλαό δα.  Σέ  πέρίόπτωση  πόυ  έόχόυν  τέότόία
υπόχρέόωση θα υπόβαό λλόυν σχέτίκόό  απόδέίκτίκόό  της όίκέίόας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλίστίκηό  ένημέρόό τητα πόυ έκδίόδέταί απόό  τόν αρμόό δίό ασφαλίστίκόό  φόρέόα. Η ασφαλίστίκηό
ένημέρόό τητα καλυό πτέί τίς ασφαλίστίκέός υπόχρέωό σέίς τόυ πρόσφέόρόντός όίκόνόμίκόυό  φόρέόα
α) ως φυσίκόό  ηό  νόμίκόό  πρόό σωπό γία τό πρόσωπίκόό  τόυς μέ σχέόση έξαρτημέόνης έργασίόας, β) γία
έόργα πόυ έκτέλέίό  μόό νός τόυ ηό  σέ κόίνόπραξίόα καθωό ς καί γ)  γία τα στέλέόχη τόυ πόυ έόχόυν
υπόχρέόωση ασφαό λίσης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.    Οί  έγκατέστημέόνόί  στην Ελλαό δα όίκόνόμίκόίό
φόρέίός  υπόβαό λλόυν  απόδέίκτίκόό  ασφαλίστίκηό ς  ένημέρόό τητας  (κυό ρίας  καί  έπίκόυρίκηό ς
ασφαό λίσης)  γία  τό  πρόσωπίκόό  τόυς  μέ  σχέόση  έξαρτημέόνης  έργασίόας  (ΤΣΜΕΔΕ  γία  τόυς
ασφαλίσμέόνόυς  –  μέόλη  τόυ  ΤΕΕ,  ΙΚΑ  γία  τό  λόίπόό  πρόσωπίκόό ).  Δέν  γίόνόνταί  απόδέκταό  ως
απόό δέίξη ένημέρόό τητας της πρόσφέόρόυσας έταίρίόας, απόδέίκτίκαό  ένημέρόό τητας γία τα στέλέόχη
πόυ στέλέχωό νόυν τό πτυχίόό της έταίρίόας ως έταίόρόί. Οί αλλόδαπόίό πρόσφέόρόντές (φυσίκαό  καί
νόμίκαό  πρόό σωπα),  πόυ δέν υπόβαό λόυν τα αό νω απόδέίκτίκαό ,  υπόβαό λλόυν υπέυό θυνη δηό λωση
πέρίό  τόυ  όό τί  δέν  απασχόλόυό ν  πρόσωπίκόό ,  γία  τό  όπόίόό  υπαό ρχέί  υπόχρέόωση  ασφαό λίσης  σέ

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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ημέδαπόυό ς  ασφαλίστίκόυό ς  όργανίσμόυό ς.  Αν  απασχόλόυό ν  τέότόίό  πρόσωπίκόό ,  πρέόπέί  να
υπόβαό λλόυν σχέτίκόό  απόδέίκτίκόό  ασφαλίστίκηό ς ένημέρόό τητας.

- υπέυό θυνη δηό λωση τόυ πρόσφέόρόντός όό τί δέν έόχέί έκδόθέίό  δίκαστίκηό  ηό  δίόίκητίκηό  απόό φαση μέ
τέλέσίόδίκη  καί  δέσμέυτίκηό  ίσχυό  γία  την  αθέότηση  των  υπόχρέωό σέωό ν  τόυ  όό σόν  αφόραό  στην
καταβόληό  φόό ρων ηό  έίσφόρωό ν κόίνωνίκηό ς ασφαό λίσης .

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστόπόίητίκόό  απόό  τη Δίέυό θυνση Πρόγραμματίσμόυό
καί Συντόνίσμόυό  της Επίθέωό ρησης Εργασίακωό ν Σχέόσέων, πόυ να έόχέί έκδόθέίό έόως τρέίς (3) μηό νές πρίν
απόό  την υπόβόληό  τόυ απόό  τό όπόίόό να πρόκυό πτόυν όί πραό ξέίς έπίβόληό ς πρόστίόμόυ πόυ έόχόυν έκδόθέίό
σέ βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα σέ χρόνίκόό  δίαό στημα δυό ό (2) έτωό ν πρίν απόό  την ημέρόμηνίόα ληό ξης
της πρόθέσμίόας υπόβόληό ς πρόσφόραό ς.
Μέόχρί να καταστέίό  έφίκτηό  η έόκδόση τόυ ανωτέόρω πίστόπόίητίκόυό , υπόβαό λλέταί υπέυό θυνη δηό λωση
τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα, χωρίός να απαίτέίόταί έπίόσημη δηό λωση τόυ ΣΕΠΕ σχέτίκαό  μέ την έόκδόση τόυ
πίστόπόίητίκόυό .
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πίστόπόίητίκόό  πόυ έκδίόδέταί απόό  την αρμόό δία αρχηό
τόυ όίκέίόόυ κραό τόυς - μέόλόυς ηό  χωό ρας πόυ να έόχέί έκδόθέίό έόως τρέίς (3) μηό νές πρίν απόό  την υπόβόληό
τόυ.  Γία  τόυς  όίκόνόμίκόυό ς  φόρέίός  πόυ  έίόναί  έγκαταστημέόνόί  ηό  έκτέλόυό ν  έόργα  στην  Ελλαό δα  τό
πίστόπόίητίκόό  όό τί  δέν  τέλόυό ν  υπόό  πτωό χέυση,  παυό ση  έργασίωό ν,  πτωχέυτίκόό  συμβίβασμόό ,
αναγκαστίκηό  δίαχέίόρίση,  δέν  έόχόυν  υπαχθέίό  σέ  δίαδίκασίόα  έξυγίόανσης  έκδίόδέταί  απόό  τό  αρμόό δίό
πρωτόδίκέίόό  της  έόδρας  τόυ  όίκόνόμίκόυό  φόρέόα  καί  τό  πίστόπόίητίκόό  όό τί  δέν  έόχέί  τέθέίό  υπόό
έκκαθαό ρίση έκδίόδέταί  απόό  τό  όίκέίόό  πρωτόδίκέίόό  γία  τα  νόμίκαό  πρόό σωπα έκτόό ς  Α.Ε.  καί  απόό  τό
Γ.Ε.ΜΗ. ηό  τίς Πέρίφέρέίακέός Ενόό τητές γία τίς Α.Ε. συό μφωνα μέ τίς κέίόμένές δίαταό ξέίς όό πως καό θέ φόραό
ίσχυό όυν. Τα φυσίκαό  πρόό σωπα δέ φέόρόυν πίστόπόίητίκόό  πέρίό  μη θέόσης σέ έκκαθαό ρίση. Είδίκαό  η μη
αναστόληό  των έπίχέίρηματίκωό ν δραστηρίότηό των τόυ όίκόνόμίκόυό  φόρέόα, γία τόυς έγκατέστημέόνόυς
στην  Ελλαό δα  όίκόνόμίκόυό ς  φόρέίός,  απόδέίκνυό έταί  μέόσω  της  ηλέκτρόνίκηό ς  πλατφόό ρμας  της
Ανέξαό ρτητης Αρχηό ς Δημόσίόων Εσόό δων10 .
(δ) Αν τό κραό τός-μέόλός ηό  χωό ρα δέν έκδίόδέί τα υπόό  των πέρ. (α), (β) καί (γ) πίστόπόίητίκαό  ηό  όό πόυ τα
πίστόπόίητίκαό  αυταό  δέν καλυό πτόυν όό λές τίς πέρίπτωό σέίς υπόό  1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α., τό
έόγγραφό ηό  τό πίστόπόίητίκόό  μπόρέίό  να αντίκαθίόσταταί απόό  έόνόρκη βέβαίόωση ηό , στα κραό τη - μέόλη ηό
στίς  χωό ρές  όό πόυ δέν πρόβλέόπέταί  έόνόρκη βέβαίόωση,  απόό  υπέυό θυνη δηό λωση τόυ ένδίαφέρόμέόνόυ
ένωό πίόν αρμόό δίας δίκαστίκηό ς ηό  δίόίκητίκηό ς αρχηό ς, συμβόλαίόγραό φόυ ηό  αρμόό δίόυ έπαγγέλματίκόυό  ηό
έμπόρίκόυό  όργανίσμόυό  τόυ  κραό τόυς  μέόλόυς  ηό  της  χωό ρας  καταγωγηό ς  ηό  της  χωό ρας  όό πόυ  έίόναί
έγκατέστημέόνός ό όίκόνόμίκόό ς φόρέόας. 
Στην πέρίόπτωση αυτηό  όί αρμόό δίές δημόό σίές αρχέός παρέόχόυν έπίόσημη δηό λωση στην όπόίόα αναφέόρέταί
όό τί δέν έκδίόδόνταί τα έόγγραφα ηό  τα πίστόπόίητίκαό  της παρόυό σας παραγραό φόυ ηό  όό τί τα έόγγραφα ηό  τα
πίστόπόίητίκαό  αυταό  δέν καλυό πτόυν όό λές τίς πέρίπτωό σέίς πόυ αναφέόρόνταί στα υπόό  1 καί 2 καί 4 (β)
τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας.
Οί έπίόσημές δηλωό σέίς καθίόστανταί δίαθέόσίμές μέόσω τόυ έπίγραμμίκόυό  απόθέτηρίόόυ πίστόπόίητίκωό ν
(e-Certis) τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
Αν δίαπίστωθέίό μέ όπόίόνδηό πότέ τρόό πό όό τί, στην έν λόόγω χωό ρα έκδίόδόνταί τα υπόό ψη πίστόπόίητίκαό ,
η πρόσφόραό  τόυ δίαγωνίζόό μένόυ απόρρίόπτέταί. 
(έ) Γία τίς λόίπέός πέρίπτωό σέίς της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υπόβαό λλέταί υπέυό θυνη δηό λωση
τόυ πρόσφέόρόντός όό τί δέν συντρέόχόυν στό πρόό σωπόό  τόυ όί όρίζόό μένόί λόόγόί απόκλέίσμόυό . 
Είδίκαό  γία  την  περίπτωση  ε  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22,  γία  τίς  έργόληπτίκέός
έπίχέίρηό σέίς πόυ έίόναί έγγέγραμμέόνές στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνταί πίστόπόίητίκαό  χόρηγόυό μένα απόό  τα
αρμόό δία  έπίμέλητηό ρία  καί  φόρέίός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόό  τα  όπόίόα  απόδέίκνυό έταί  όό τί  τα
πρόό σωπα μέ βέβαίόωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στέλέχωό νόυν την έργόληπτίκηό  έπίχέίόρηση, δέν έόχόυν δίαπραό ξέί
σόβαρόό  έπαγγέλματίκόό  παραό πτωμα.

10 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet" 
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(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  11  
Γία την απόό δέίξη της μη συνδρόμηό ς  τόυ λόόγόυ απόκλέίσμόυό  της παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνταί, έφόό σόν ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός έίόναί ανωό νυμη έταίρίόα: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρόυό νταί της υπόχρέόωσης αυτηό ς  όί  έταίρέίόές
πόυ έίόναί έίσηγμέόνές στό Χρηματίστηό ρίό της χωό ρας έγκαταό στασηό ς τόυς καί υπόβαό λλόυν πέρίό τόυό τόυ
υπέυό θυνη δηό λωση τόυ νόό μίμόυ έκπρόσωό πόυ τόυς]. 
-  Πίστόπόίητίκόό  αρμόό δίας αρχηό ς τόυ κραό τόυς της έόδρας, απόό  τό όπόίόό να πρόκυό πτέί όό τί όί μέτόχέός
έίόναί όνόμαστίκέός πόυ να έόχέί έκδόθέίό έόως τρίαό ντα (30) έργαό σίμές ημέόρές πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυ.
- Αναλυτίκηό  καταό σταση μέ τα στόίχέίόα των μέτόόχων της έταίρέίόας καί τόν αρίθμόό  των μέτόχωό ν καό θέ
μέτόόχόυ  (μέτόχόλόόγίό),  όό πως  τα  στόίχέίόα  αυταό  έίόναί  καταχωρημέόνα  στό  βίβλίόό  μέτόόχων  της
έταίρέίόας, τό πόλυό  τρίαό ντα έργαό σίμές ημέόρές πρίν απόό  την ημέόρα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς. 
Είδίκόό τέρα:
α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμίόζόυν  μόό νό  την  αναλυτίκηό
καταό σταση μέ τα στόίχέίόα των μέτόόχων της έταίρέίόας καί τόν αρίθμόό  των μέτόχωό ν καό θέ μέτόόχόυ
(μέτόχόλόόγίό), όό πως τα στόίχέίόα αυταό  έίόναί καταχωρημέόνα στό βίβλίόό μέτόόχων της έταίρέίόας, τό πόλυό
τρίαό ντα (30) έργαό σίμές ημέόρές πρίν απόό  την ημέόρα υπόβόληό ς της πρόσφόραό ς καθωό ς η απαίότηση γία
την  υπόβόληό  τόυ  πίστόπόίητίκόυό  απόό  τό  όπόίόό  να  πρόκυό πτέί  όό τί  όί  μέτόχέός  έίόναί  όνόμαστίκέός,
καλυό πτέταί συό μφωνα μέ τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 23.9 της παρόυό σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  έφόό σόν έόχόυν καταό  τό δίόκαίό της έόδρας τόυς όνόμαστίκέός
μέτόχέός, πρόσκόμίόζόυν : 

αα)  Πίστόπόίητίκόό  αρμόό δίας αρχηό ς τόυ κραό τόυς της έόδρας,  απόό  τό όπόίόό να πρόκυό πτέί όό τί όί
μέτόχέός έίόναί όνόμαστίκέός, 

ββ) Αναλυτίκηό  καταό σταση μέτόόχων, μέ αρίθμόό  των μέτόχωό ν τόυ καό θέ μέτόόχόυ, όό πως τα στόίχέίόα
αυταό  έίόναί καταχωρημέόνα στό βίβλίόό μέτόόχων της έταίρέίόας μέ ημέρόμηνίόα τό πόλυό  30 έργαό σίμές
ημέόρές πρίν την υπόβόληό  της πρόσφόραό ς. 

γγ)  Καό θέ  αό λλό  στόίχέίόό  απόό  τό  όπόίόό  να  πρόκυό πτέί  η  όνόμαστίκόπόίόηση  μέόχρί  φυσίκόυό
πρόσωό πόυ των μέτόχωό ν, πόυ έόχέί συντέλέστέίό τίς τέλέυταίόές 30 (τρίαό ντα) έργαό σίμές ημέόρές πρίν την
υπόβόληό  της πρόσφόραό ς.     
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δέν έόχόυν καταό  τό δίόκαίό της χωό ρας στην όπόίόα έόχόυν την έόδρα
τόυς όνόμαστίκέός μέτόχέός, υπόβαό λλόυν : 

αα) Βέβαίόωση πέρίό μη υπόχρέόωσης όνόμαστίκόπόίόησης των μέτόχωό ν απόό  αρμόό δία αρχηό , έφόό σόν
υπαό ρχέί σχέτίκηό  πρόό βλέψη, δίαφόρέτίκαό  πρόσκόμίόζέταί υπέυό θυνη δηό λωση τόυ δίαγωνίζόό μένόυ.

ββ) Έγκυρη καί ένημέρωμέόνη καταό σταση μέτόόχων πόυ κατέόχόυν τόυλαό χίστόν 1% των μέτόχωό ν. 
γγ)  Αν δέν τηρέίόταί  τέότόία  καταό σταση,  πρόσκόμίόζέταί  σχέτίκηό  καταό σταση μέτόόχων (μέ  1%),

συό μφωνα μέ την τέλέυταίόα Γένίκηό  Συνέόλέυση, αν όί μέότόχόί αυτόίό έίόναί γνωστόίό στην έταίρέίόα. 
δδ) Αν δέν πρόσκόμίσθέίό καταό σταση καταό  τα ανωτέόρω, η έταίρέίόα αίτίόλόγέίό τόυς λόόγόυς πόυ όί

μέότόχόί αυτόίό  δέν της έίόναί γνωστόίό. Η  αναθέότόυσα αρχηό  δέν υπέίσέόρχέταί στην κρίόση της ως αό νω
αίτίόλόγίόας.  Δυό ναταί ωστόό σό να απόδέίόξέί τη δυνατόό τητα υπόβόληό ς της καταό στασης μέτόόχων καί
μόό νό στην πέρίόπτωση αυτηό  η έταίρέίόα απόκλέίόέταί απόό  την παρόυό σα δίαδίκασίόα.
Πέραίτέόρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλέταί η υπέυό θυνη δηό λωση της κόίνηό ς απόό φασης
των  Υπόυργωό ν  Αναό πτυξης  καί  Επίκρατέίόας  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  πέρίόπτωση  τόυ  αό ρθρόυ  22.Α.9.  της  παρόυό σας  δίακηό ρυξης,  υπέυό θυνη  δηό λωση  τόυ
πρόσφέόρόντός όό τί δέν έόχέί έκδόθέίό  σέ βαό ρός τόυ απόό φαση απόκλέίσμόυό , συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 74

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 δια-
γωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυ-
τής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τού -
του υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 
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τόυ ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α)  Όσόν  αφόραό  την  καταλληλόό τητα  γία  την  αό σκηση  της  έπαγγέλματίκηό ς  δραστηρίόό τητας,  όί
πρόσφέόρόντές πόυ έίόναί έγκατέστημέόνόί στην Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βέβαίόωση έγγραφηό ς στό Μ.Ε.ΕΠ,
στην κατηγόρίόα Οδοποιίας.. 
(β)  Οί  πρόσφέόρόντές  πόυ  έίόναί  έγκατέστημέόνόί   σέ  λόίπαό  κραό τη  μέόλη  της  Ευρωπαίϋκηό ς  Ένωσης
πρόσκόμίόζόυν  τίς  δηλωό σέίς  καί  πίστόπόίητίκαό  πόυ  πέρίγραό φόνταί  στό  Παραό ρτημα  XI  τόυ
Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οί πρόσφέόρόντές πόυ έίόναί έγκατέστημέόνόί σέ κραό τός μέόλός τόυ Ευρωπαίϋκόυό  Οίκόνόμίκόυό  Χωό ρόυ
(Ε.Ο.Χ) ηό  σέ τρίότές χωό ρές πόυ έόχόυν υπόγραό ψέί καί κυρωό σέί τη ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ η υπόό  αναό θέση
δημόό σία  συό μβαση καλυό πτέταί  απόό  τα Παραρτηό ματα 1,  2,  4  καί  5  καί  τίς  γένίκέός  σημέίωό σέίς  τόυ
σχέτίκόυό  μέ  την  Ένωση  Πρόσαρτηό ματός  I  της  ως  αό νω  Συμφωνίόας,  ηό  σέ  τρίότές  χωό ρές  πόυ  δέν
έμπίόπτόυν στην πρόηγόυό μένη  πέρίόπτωση καί έόχόυν συναό ψέί δίμέρέίός ηό  πόλυμέρέίός συμφωνίόές μέ την
Ένωση  σέ  θέόματα  δίαδίκασίωό ν  αναό θέσης  δημόσίόων  συμβαό σέων,   πρόσκόμίόζόυν  πίστόπόίητίκόό
αντίόστόίχόυ  έπαγγέλματίκόυό  ηό  έμπόρίκόυό  μητρωό όυ.  Στην  πέρίόπτωση  πόυ  χωό ρα  δέν  τηρέίό  τέότόίό
μητρωό ό,  τό έόγγραφό ηό  τό πίστόπόίητίκόό  μπόρέίό  να αντίκαθίόσταταί  απόό  έόνόρκη βέβαίόωση ηό ,  στα
κραό τη  -  μέόλη  ηό  στίς  χωό ρές  όό πόυ  δέν  πρόβλέόπέταί  έόνόρκη  βέβαίόωση,  απόό  υπέυό θυνη  δηό λωση  τόυ
ένδίαφέρόμέόνόυ ένωό πίόν αρμόό δίας δίκαστίκηό ς ηό  δίόίκητίκηό ς  αρχηό ς,  συμβόλαίόγραό φόυ ηό  αρμόό δίόυ
έπαγγέλματίκόυό  ηό  έμπόρίκόυό  όργανίσμόυό  της  χωό ρας  καταγωγηό ς  ηό  της  χωό ρας  όό πόυ  έίόναί
έγκατέστημέόνός  ό  όίκόνόμίκόό ς  φόρέόας  όό τί  δέν  τηρέίόταί  τέότόίό  μητρωό ό  καί  όό τί  ασκέίό  τη
δραστηρίόό τητα τόυ αό ρθρόυ 21 της παρόυό σας.
Τα ως αό νω δίκαίόλόγητίκαό  υπόό  α), β) καί γ) γίόνόνταί απόδέκταό , έφόό σόν έόχόυν έκδόθέίό  έόως τρίαό ντα
(30) έργαό σίμές ημέόρές πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυς, έκτόό ς αν συό μφωνα μέ τίς έίδίκόό τέρές δίαταό ξέίς
αυτωό ν φέόρόυν συγκέκρίμέόνό χρόό νό ίσχυό ός.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Γία την απόό δέίξη της απαίότησης της μη υπέόρβασης των ανωό τατων έπίτρέπτωό ν όρίόων ανέκτέόλέστόυ
υπόλόίόπόυ έργόλαβίκωό ν συμβαό σέων:

 μέ την υπόβόληό  ένημέρόό τητας πτυχίόόυ έν ίσχυό έί ηό

 μέ την υπόβόληό  υπέυό θυνης δηό λωσης τόυ πρόσωρίνόυό  αναδόόχόυ, συνόδέυόό μένης απόό  πίόνακα
όό λων των υπόό  έκτέόλέση έόργων (έίότέ ως μέμόνωμέόνός αναό δόχός έίότέ στό πλαίόσίό κόίνόπραξίόας ηό
υπέργόλαβίόας)  καί  αναφόραό  γία  τό  ανέκτέόλέστό  υπόό λόίπό  αναό  έόργό  καί  τό  συνόλίκόό
ανέκτέόλέστό, γία τίς έργόληπτίκέός έπίχέίρηό σέίς πόυ δέν δίαθέότόυν ένημέρόό τητα πτυχίόόυ καταό
τίς κέίόμένές δίαταό ξέίς 

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

Η τέχνίκηό  καί έπαγγέλματίκηό  ίκανόό τητα των όίκόνόμίκωό ν φόρέόων απόδέίκνυό έταί: 

(α) γία τίς έγγέγραμμέόνές έργόληπτίκέός έπίχέίρηό σέίς στό Μ.Ε.ΕΠ:

 έίότέ απόό  τη βέβαίόωση έγγραφηό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, η όπόίόα απότέλέίό  τέκμηό ρίό των πληρόφόρίωό ν
πόυ πέρίέόχέί γία έόργα κατηγόρίόας Οδοποίας (A2 τάξης και άνω)

 έίότέ, στην πέρίόπτωση πόυ όί απαίτηό σέίς τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δέν καλυό πτόνταί  απόό  τη βέβαίόωση
έγγραφηό ς, μέ την υπόβόληό  ένόό ς ηό  πέρίσσόό τέρων απόό  τα απόδέίκτίκαό  μέόσα πόυ πρόβλέόπόνταί
στό  Μέόρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτηό ματός  ΧΙΙ  (Απόδέίκτίκαό  μέόσα  γία  τα  κρίτηό ρία  έπίλόγηό ς)  τόυ
Πρόσαρτηό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 αναό λόγα μέ την τίθέόμένη στό αό ρθρό 22.Δ απαίότηση.

Σέ καό θέ πέρίόπτωση,  η βέβαίόωση έγγραφηό ς μπόρέίό να υπόβαό λλέταί γία την απόό δέίξη μόό νό όρίσμέόνων
απαίτηό σέων τέχνίκηό ς καί έπαγγέλματίκηό ς ίκανόό τητας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ένωό  γία την απόό δέίξη των
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λόίπωό ν απαίτηό σέων μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί έόνα ηό  πέρίσσόό τέρα απόό  τα απόδέίκτίκαό  μέόσα πόυ
πρόβλέόπόνταί στό Μέόρός ΙΙ τόυ Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

(β)  Οί  αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρέίός  πόυ  έίόναί  έγγέγραμμέόνόί  σέ  επίσημους  καταλόγους ηό
δίαθέότόυν  πίστόπόίητίκόό  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  πόυ  συμμόρφωό νόνταί  μέ  τα
έυρωπαίϋκαό  πρόό τυπα πίστόπόίόησης, καταό  την έόννόία τόυ Παραρτηό ματός VII τόυ Πρόσαρτηό ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυό ν  να  πρόσκόμίόζόυν  στίς  αναθέότόυσές  αρχέός  πίστόπόίητίκόό
έγγραφηό ς έκδίδόό μένό απόό  την αρμόό δία αρχηό  ηό  τό πίστόπόίητίκόό  πόυ έκδίόδέταί απόό  τόν αρμόό δίό
όργανίσμόό  πίστόπόίόησης, καταό  τα όρίζόό μένα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στην παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ) Οί αλλόδαπόίό  όίκόνόμίκόίό  φόρέίός  πόυ δέν έίόναί έγγέγραμμέόνόί  σέ έπίόσημόυς καταλόό γόυς ηό
δίαθέότόυν  πίστόπόίητίκόό  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  καταό  τα  ανωτέόρω,  υπόβαό λλόυν ως
δίκαίόλόγητίκαό  έόνα ηό  πέρίσσόό τέρα απόό  τα απόδέίκτίκαό  μέόσα πόυ πρόβλέόπόνταί στό Μέόρός ΙΙ τόυ
Παραρτηό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

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

Δέν απαίτέίόταί.

23.6. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σέ  πέρίόπτωση  νόμίκόυό  πρόσωό πόυ,  υπόβαό λλόνταί  τα  νόμίμόπόίητίκαό  έόγγραφα  απόό  τα  όπόίόα  να
πρόκυό πτέί η έξόυσίόα υπόγραφηό ς τόυ νόμίόμόυ έκπρόσωό πόυ, καί τα όπόίόα πρέόπέί να έόχόυν έκδόθέίό έόως
τρίαό ντα (30) έργαό σίμές ημέόρές πρίν απόό  την υπόβόληό  τόυς,  έκτόό ς αν συό μφωνα μέ τίς έίδίκόό τέρές
δίαταό ξέίς αυτωό ν φέόρόυν συγκέκρίμέόνό χρόό νό ίσχυό ός. 
Εαό ν ό πρόσφέόρων έίόναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασης,
2.  Αντίόγραφό τόυ ίσχυό όντός καταστατίκόυό  μέ τό ΦΕΚ στό όπόίόό έόχόυν δημόσίέυτέίό  όό λές όί  μέόχρί
σηό μέρα τρόπόπόίηό σέίς αυτόυό  ηό  έπίκυρωμέόνό αντίόγραφό κωδίκόπόίημέόνόυ καταστατίκόυό  (έφόό σόν
υπαό ρχέί)
3. ΦΕΚ στό όπόίόό έόχέί δημόσίέυτέίό τό πρακτίκόό  ΔΣ έκπρόσωό πησης τόυ νόμίκόυό  πρόσωό πόυ,
4.  Πρακτίκόό  Δ.Σ  πέρίό  έόγκρίσης  συμμέτόχηό ς  στό  δίαγωνίσμόό ,  στό  όπόίόό  μπόρέίό  να  πέρίέόχέταί  καί
έξόυσίόδόό τηση  (έφόό σόν  αυτόό  πρόβλέόπέταί  απόό  τό  καταστατίκόό  τόυ  υπόψηφίόόυ  αναδόόχόυ)  γία
υπόγραφηό  καί υπόβόληό  πρόσφόραό ς σέ πέρίόπτωση πόυ δέν υπόγραό φέί ό ίόδίός ό νόό μίμός έκπρόό σωπός
τόυ  φόρέόα  την  πρόσφόραό  καί  τα  λόίπαό  απαίτόυό μένα  έόγγραφα  τόυ  δίαγωνίσμόυό  καί  όρίόζέταί
συγκέκρίμέόνα αό τόμό, ως αντίόκλητός,
5. Πίστόπόίητίκόό  αρμόό δίας δίκαστίκηό ς ηό  δίόίκητίκηό ς αρχηό ς πέρίό τρόπόπόίηό σέων τόυ καταστατίκόυό  /
μη λυό σης της έταίρέίόας.
Εαό ν ό πρόσφέόρων έίόναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1.  Αντίόγραφό  τόυ  καταστατίκόυό  μέ  όό λα  τα  μέόχρί  σηό μέρα  τρόπόπόίητίκαό ,  ηό  φωτόαντίόγραφό
έπίκυρωμέόνόυ, απόό  δίκηγόό ρό, κωδίκόπόίημέόνόυ καταστατίκόυό , έφόό σόν υπαό ρχέί
2.  Πίστόπόίητίκαό  αρμόό δίας  δίκαστίκηό ς  ηό  δίόίκητίκηό ς  αρχηό ς  πέρίό  των  τρόπόπόίηό σέων  τόυ
καταστατίκόυό .
Σέ πέρίόπτωση έγκαταό στασης τόυς στην αλλόδαπηό , τα δίκαίόλόγητίκαό  συό στασηό ς τόυς έκδίόδόνταί μέ
βαό ση την ίσχυό όυσα νόμόθέσίόα της χωό ρας πόυ έίόναί έγκατέστημέόνα, απόό  την όπόίόα καί έκδίόδέταί τό
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σχέτίκόό  πίστόπόίητίκόό .

23.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οί  όίκόνόμίκόίό  φόρέίός  πόυ  έίόναί  έγγέγραμμέόνόί  σέ  έπίόσημόυς  καταλόόγόυς  ηό  δίαθέότόυν
πίστόπόίόηση  απόό  όργανίσμόυό ς  πίστόπόίόησης  πόυ  συμμόρφωό νόνταί  μέ  τα  έυρωπαίϋκαό  πρόό τυπα
πίστόπόίόησης,  καταό  την  έόννόία  τόυ  Παραρτηό ματός  VII  τόυ  Πρόσαρτηό ματός  Α  τόυ  ν.  4412/2016,
μπόρόυό ν  να  πρόσκόμίόζόυν  στίς  αναθέότόυσές  αρχέός  πίστόπόίητίκόό  έγγραφηό ς  έκδίδόό μένό  απόό  την
αρμόό δία αρχηό  ηό  τό πίστόπόίητίκόό  πόυ έκδίόδέταί απόό  τόν αρμόό δίό όργανίσμόό  πίστόπόίόησης.
Στα πίστόπόίητίκαό  αυταό  αναφέόρόνταί τα δίκαίόλόγητίκαό  βαό σέί των όπόίόων έόγίνέ η έγγραφηό  των έν
λόόγω όίκόνόμίκωό ν φόρέόων στόν έπίόσημό καταό λόγό ηό  η πίστόπόίόηση καί η καταό ταξη στόν έν λόόγω
καταό λόγό.
Η  πίστόπόίόυό μένη  έγγραφηό  στόυς  έπίόσημόυς καταλόόγόυς  απόό  τόυς  αρμόό δίόυς  όργανίσμόυό ς  ηό  τό
πίστόπόίητίκόό , πόυ έκδίόδέταί απόό  τόν όργανίσμόό  πίστόπόίόησης, συνίσταό  τέκμηό ρίό καταλληλόό τητας
όό σόν  αφόραό  τίς  απαίτηό σέίς  πόίότίκηό ς  έπίλόγηό ς,  τίς  όπόίόές  καλυό πτέί  ό  έπίόσημός  καταό λόγός  ηό  τό
πίστόπόίητίκόό .
Οί όίκόνόμίκόίό  φόρέίός πόυ έίόναί έγγέγραμμέόνόί σέ έπίόσημόυς καταλόόγόυς απαλλαό σσόνταί απόό  την
υπόχρέόωση υπόβόληό ς των δίκαίόλόγητίκωό ν πόυ αναφέόρόνταί στό πίστόπόίητίκόό  έγγραφηό ς τόυς. 
(β) Οί όίκόνόμίκόίό φόρέίός πόυ έίόναί έγγέγραμμέόνόί στό Μ.Ε.ΕΠ. έφόό σόν πρόσκόμίόζόυν «Ενημέρόό τητα
Πτυχίόόυ» έν ίσχυό , απαλλαό σσόνταί απόό  την υπόχρέόωση υπόβόληό ς των δίκαίόλόγητίκωό ν:
- απόό σπασμα πόίνίκόυό  μητρωό όυ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυό σας γία τόν Πρόό έδρό καί Δίέυθυό νόντα
Συό μβόυλό  έργόληπτίκηό ς  έπίχέίόρησης.   Γία  τα  λόίπαό  μέόλη  τόυ  Δ.Σ  της  έταίρέίόας,  θα  πρέόπέί  να
υπόβληθέίό  αυτότέλωό ς απόό σπασμα πόίνίκόυό  μητρωό όυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό  δέν καλυό πτόνταί
απόό  την Ενημέρόό τητα Πτυχίόόυ. 
- φόρόλόγίκηό  καί ασφαλίστίκηό  ένημέρόό τητα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυό σας.
- τα πίστόπόίητίκαό  απόό  τό αρμόό δίό Πρωτόδίκέίόό καί τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) της παρόυό σας υπόό
την πρόυϋ πόό θέση όό μως όό τί  καλυό πτόνταί  πληό ρως (  όό λές  όί  πρόβλέπόό μένές  πέρίπτωό σέίς  )  απόό  την
Ενημέρόό τητα Πτυχίόόυ.
- τό πίστόπόίητίκόό  απόό  τό αρμόό δίό έπίμέλητηό ρίό όό σόν αφόραό  τό λόόγό απόκλέίσμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22.
Α.4. (έ).
- τα  απόδέίκτίκαό  έόγγραφα νόμίμόπόίόησης  της έργόληπτίκηό ς έπίχέίόρησης.
Σέ  πέρίόπτωση πόυ καό πόίό απόό  τα ανωτέόρω δίκαίόλόγητίκαό  έόχέί  ληό ξέί,  πρόσκόμίόζέταί  τό σχέτίκόό
δίκαίόλόγητίκόό  έν ίσχυό . Εφόό σόν στην Ενημέρόό τητα Πτυχίόόυ δέν αναφέόρέταί ρηταό  όό τί τα στέλέόχη τόυ
πτυχίόόυ  τόυ  πρόσφέόρόντα  έίόναί  ασφαλίστίκωό ς  ένηό μέρα  στό  ΕΤΑΑ-  ΤΣΜΕΔΕ,  ό  πρόσφέόρων
πρόσκόμίόζέί έπίπλέόόν της Ενημέρόό τητας Πτυχίόόυ, ασφαλίστίκηό  ένημέρόό τητα γία τα στέλέόχη αυταό . 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο φαό κέλός πρόσφόραό ς (πρόσφόραό ) των δίαγωνίζόμέόνων πέρίλαμβαό νέί, έπίό πόίνηό  απόκλέίσμόυό ,
τα ακόό λόυθα:
(α) ξέχωρίστόό  σφραγίσμέόνό υπόφαό κέλό μέ την έόνδέίξη «Δίκαίόλόγητίκαό  Συμμέτόχηό ς»
(β) ξέχωρίστόό  σφραγίσμέόνό υπόφαό κέλό μέ την έόνδέίξη «Οίκόνόμίκηό  Πρόσφόραό »
συό μφωνα μέ τα κατωτέόρω:
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23.
Οί ένωό σέίς όίκόνόμίκωό ν φόρέόων πόυ υπόβαό λλόυν κόίνηό  πρόσφόραό , υπόβαό λλόυν δίκαίόόλόγητίκαό  γία
καό θέ όίκόνόμίκόό  φόρέόα πόυ συμμέτέόχέί στην έόνωση.
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24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν  από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς .
Επίσημαίόνέταί όό τί: 
α) απόκλέίόόνταί  απόό  τόν  δίαγωνίσμόό  πρόσφόρέός,  στίς  όπόίόές  δέν  αναγραό φέταί  έόστω  καί  έόνα
έπίμέόρόυς  πόσόστόό  έόκπτωσης  όμαό δας  έργασίωό ν  τόυ  έντυό πόυ  της  όίκόνόμίκηό ς  πρόσφόραό ς  στην
πέρίπτ. (α) της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016 ηό  τό ένίαίόό πόσόστόό  έόκπτωσης στην πέρίπτ.
(β) της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν. 4412/2016, όλόγραό φως καί αρίθμητίκωό ς. 
β)  η  όλόόγραφη  αναγραφηό  των  έπίμέόρόυς  πόσόστωό ν  έόκπτωσης  υπέρίσχυό έί  της  αντίόστόίχης
αρίθμητίκηό ς.
γ)  Αν παρόυσίαστόυό ν έλλέίόψέίς στην αναγραφηό  των στόίχέίόων της όίκόνόμίκηό ς πρόσφόραό ς (πλην
έκέίόνων πόυ έπίφέόρόυν απόκλέίσμόό ), δίαφόρέός μέταξυό  της όλόόγραφης καί της αρίθμητίκηό ς τίμηό ς ηό
λόγίστίκαό  σφαό λματα στα αθρόίόσματα, τα γίνόό μένα ηό  τη στρόγγυλόπόίόηση, η Επίτρόπηό  Δίαγωνίσμόυό
δίόρθωό νέί τα σφαό λματα καί αναγραό φέί την όρθηό  όίκόνόμίκηό  πρόσφόραό .  
24.4  Οί πρόσφόρέός υπόγραό φόνταί καί μόνόγραό φόνταί αναό  φυό λλό απόό  τόν όίκόνόμίκόό  φόρέόα ηό , σέ
πέρίόπτωση νόμίκωό ν πρόσωό πων, απόό  τό νόό μίμό έκπρόό σωπό αυτωό ν. Η έόνωση όίκόνόμίκωό ν φόρέόων
υπόβαό λλέί κόίνηό  πρόσφόραό , η όπόίόα υπόγραό φέταί υπόχρέωτίκαό  έίότέ απόό  όό λόυς τόυς όίκόνόμίκόυό ς
φόρέίός  πόυ  απότέλόυό ν  την  έόνωση  έίότέ  απόό  έκπρόό σωπόό  τόυς  νόμίόμως  έξόυσίόδότημέόνό.  Στην
πρόσφόραό ,  έπίό  πόίνηό  απόό ρρίψης  της  πρόσφόραό ς,   πρόσδίόρίόζέταί  η  έόκταση  καί  τό  έίόδός  της
συμμέτόχηό ς τόυ καό θέ μέόλόυς της έόνωσης, συμπέρίλαμβανόμέόνης της κατανόμηό ς αμόίβηό ς μέταξυό  τόυς,
καθωό ς καί ό έκπρόό σωπός/συντόνίστηό ς αυτηό ς.
24.5 Στην  πέρίόπτωση  πόυ  μέ  την  πρόσφόραό  υπόβαό λλόνταί  ίδίωτίκαό  έόγγραφα,  αυταό  γίόνόνταί
απόδέκταό  έίότέ  καταό  τα πρόβλέπόό μένα στίς  δίαταό ξέίς  τόυ Ν.  4250/2014 (Α’  94)  έίότέ  καί  σέ  απληό
φωτότυπίόα, έφόό σόν συνυπόβαό λλέταί υπέυό θυνη δηό λωση, στην όπόίόα βέβαίωό νέταί η ακρίόβέίαό  τόυς καί
η  όπόίόα  φέόρέί  υπόγραφηό  μέταό  την  έόναρξη  της  δίαδίκασίόας  συό ναψης  συό μβασης  (η  ημέρόμηνίόα
απόστόληό ς  πρός  τόυς  όίκόνόμίκόυό ς  φόρέίός  της  πρωό της  πρόό σκλησης  συμμέτόχηό ς  σέ
δίαπραγμαό τέυση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόσφέόρων όίκόνόμίκόό ς φόρέόας αναφέόρέί στην πρόσφόραό  τόυ τό τμηό μα της συό μβασης πόυ
πρότίόθέταί να αναθέόσέί υπόό  μόρφηό  υπέργόλαβίόας σέ τρίότόυς,  καθωό ς καί τόυς υπέργόλαό βόυς πόυ
πρότέίόνέί.
25.2. Η τηό ρηση των υπόχρέωό σέων της παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό  υπέργόλαό βόυς δέν
αίόρέί την έυθυό νη τόυ κυρίόόυ αναδόόχόυ.
25.4. Η αναθέότόυσα αρχηό  
α) έπαληθέυό έί υπόχρέωτίκαό  τη συνδρόμηό  των λόόγων απόκλέίσμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α της παρόυό σας
γία τόυς υπέργόλαό βόυς καί όό τί δίαθέότόυν τα αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία την έκτέόλέση τόυ έόργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυν συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016.
β) απαίτέίό  υπόχρέωτίκαό  απόό  τόν όίκόνόμίκόό  φόρέόα να αντίκαταστηό σέί έόναν υπέργόλαό βό, όό ταν απόό
την ως αό νω έπαληό θέυση πρόκυό πτέί όό τί συντρέόχόυν λόόγόί απόκλέίσμόυό  τόυ καί όό τί δέν καλυό πτέί τα
αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία την έκτέόλέση τόυ έόργόυ πόυ αναλαμβαό νέί συό μφωνα μέ τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έόγκρίση κατασκέυηό ς τόυ δημόπρατόυό μένόυ έόργόυ, απόφασίόστηκέ μέ την αρίθμ. 390/2020
Απόό φαση της Οίκόνόμίκηό ς Επίτρόπηό ς τόυ Δηό μόυ Καρδίότσας.

Καρδίότσα, 23/10/2020

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 390/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος
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