
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ2 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

_______________ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

  
 
 
ΕΕΡΡΓΓΟΟ:: ΓΓΕΕΩΩΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ““ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΟΟΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΨΨΥΥΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣ””  
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ3:: Υπουργείο 
Εσωτερικών 

 
Ανώγεια 

06/05/2021 
 

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

   
Ο Δήμαρχος Ανωγείων ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ4 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016και του άρθρου 43 παρ. 1β του Ν. 4605/2019, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης)  

 
για το έργο με τίτλο: 

ΓΓΕΕΩΩΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ““ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΟΟΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΨΨΥΥΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣ”” 

(CPV: 45255500-4) 
εκτιμώμενης αξίας 149.999,92 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με : 
α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
β) τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.ΐβ του Ν. 4605/2019 περί 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), 
γ) τη με αριθ. πρωτ. 11766/11-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, περί κήρυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 10 -05 -
2021. 
δ) Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020. 
ε) Το έργο χρηματοδοτείται από τo Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 
2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία». 
στ) την με αρ. 42/2021 απόφαση έγκρισης μελέτης τευχών δημοπράτησης της Ο.Ε. του Δήμου Ανωγείων. 
ζ) τη με αριθ. 42/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ανωγείων με την οποία εγκρίθηκαν: η 
διάθεσης πίστωσης ποσού 150.400,00 € με ΦΠΑ, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 43 παρ.ΐβ 
του Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων 
αυτής για την επιλογή αναδόχου και η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΓΓΕΕΩΩΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  
ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ““ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΟΟΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΨΨΥΥΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣ””» έργο χρηματοδοτείται από τo Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία». 
η) τη με α/α Α/136 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
θ) τους όρους της παρούσας  
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κ α λ ε ί 
Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  

Εκάλης 53, 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
τηλ.6974796068/ ΑΦΜ 041834902 
Email: vasilakisk.geology@hotmail.com 

2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ,  
Βούλγαρη 33, 54248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
τηλ. 2310302424 / ΑΦΜ 095372272 
email: v.baliaka@drillmaster.gr 

3. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,  
υπ. Φ. Δραγούμη 6, 54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
τηλ.6977507900 / ΑΦΜ 042013009 
email: bspyridis@yahoo.gr 
 

να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ανωγείων προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
ως άνω έργου. 

ΆΆρρθθρροο  11::  ΚΚύύρριιοοςς  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ  --  ΑΑννααθθέέττοουυσσαα  ΑΑρρχχήή  --  ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς5 

1.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ανωγείων 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο Ανωγείων, Πλατεία Αρμί 
Τ.Κ. 74051, Ανώγεια 
Τηλέφωνα: 2834032500 
Fax: 2834031380 
e-mail: ty@anogeia.gr, tydanogion@gmail.com 
Πληροφορίες: Ζαχαρένια Σκουλά 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Ανωγείων Νομού ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ανωγείων. 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή είναι το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ η κατά περίπτωση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που 
έχει έδρα Δημαρχιακό Μέγαρο Ανωγείων, Πλατεία Αρμί, Τ.Κ. 74051, Ανώγεια. 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαλεβιζίου  
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων  στις 17/5/2021 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω Υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, μέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του 
υποσυστήματος  στους προσφέροντες5 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων 
οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται 
στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

ΆΆρρθθρροο  22::  ΈΈγγγγρρααφφαα  ττηηςς  ΣΣύύμμββαασσηηςς  κκααιι  ΤΤεεύύχχηη  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 
 
α) Η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ. του 
Ν.4412/2016 και του Άρθρου 43 παρ. 1β του Ν. 4605/2019 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),  
β) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  
γ) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
δ) Το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,  
στ) Η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων,  
ζ)Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
η) Το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
θ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 
επί όλων των ανωτέρω. 
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ΆΆρρθθρροο  33::  ΤΤίίττλλοοςς,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς,,  ττόόπποοςς,,  ππεερριιγγρρααφφήή  κκααιι  οουυσσιιώώδδηη  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  έέρργγοουυ,,  
ΤΤίίττλλοοςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  

Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΓΓΕΕΩΩΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ““ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΟΟΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΨΨΥΥΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣ””» 

 
(CPV: 45255500-4) 

 
εκτιμώμενης αξίας 120.967,68 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 

Προϋπολογισμός του έργου:  
Ο προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) ανέρχεται σε 149.999,92 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 88.891,50 

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 16.000,38 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 104.891,38 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15% ) : 15.733,707 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 120.625,08 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 342,60 
ΣΥΝΟΛΟ: 120.967,68 

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: 29.032,243 

ΣΥΝΟΛΟ Ι: 149.999,92 
 

Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: 
Το έργο θα εκτελεστεί στo Δήμο Ανωγείων που έχουν παρατηρηθεί και καταγραφεί σημαντικά προβλήματα. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Λόγω των πρωτοφανών έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που σημειώθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 
2020 και των τεράστιων ζημιών - καταστροφών που προκάλεσαν, η Π.Ε. Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έως και 10-5-2021, σύμφωνα με την αριθ. 11766/11-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταρρακτώδεις βροχές σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών - πλημμύρες) 
έπληξαν κατ' εξακολούθηση τους Μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2020 το Δήμο Ανωγείων και προτού 
προλάβουν να αποκατασταθούν οι βλάβες από τις προηγούμενες καταστροφές, έρχονταν οι επόμενες, πιο 
καταστροφικές, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν κατεστραμμένοι βασικοί οδικοί άξονες, 
κατεστραμμένο αγροτικό δίκτυο και υποδομές ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 
Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια, που παρ' όλη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται σε 
ετήσια βάση για πρόληψη από τις δυσμενείς επιπτώσεις των έντονων νεροποντών, οι καταστροφές μιας 
τέτοιας θεομηνίας ήταν αδύνατο να προληφθούν, ανεξαρτήτως προετοιμασίας. 
Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις στις 10 Νοεμβρίου 2020, που ήταν και οι πιο έντονες, παρατηρήθηκαν 
εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές ύδρευσης του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, αυτά επλήγησαν σοβαρά, σε πολλά 
και καίρια σημεία και χρήζουν επείγουσας επέμβασης καθώς επίσης και το όλο θέμα της αντιμετώπισης του 
φαινομένου λειψυδρίας στην περιοχή των Ανωγείων, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης δηλ, είναι αναγκαία η 
επείγουσα εκτέλεσή του έργου «Γεωτρήσεις στο πλαίσιο του έργου “Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της 
χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας”», προκειμένου να διασφαλιστεί η υδροδότηση 
της περιοχής. 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά, με σειρά προτεραιότητας, την ανόρυξη των παρακάτω 
ερευνητικών υδρογεωτρήσεων: 
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1. Ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή του σταθμού του βιολογικού καθαρισμού των 
Ανωγείων, μέγιστου βάθους 660 μέτρων. 

2. Ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή του Κοριτσιού, βάθους 260 μέτρων 
3. Ερευνητική γεώτρηση στην Περιοχή Αγριδίων – Κρυονερίου, βάθους 250 μέτρων 
4. Ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή Μελισουργάκι, βάθους 550 μέτρων 
5. Ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή Πλατάνι, ΒΑ των Ανωγείων, βάθους 130 

μέτρων 

Αρά το εκτιμούμενο συνολικό μήκος των ερευνητικών υδρογεωτρήσεων ανέρχεται σε 1850 μέτρα. 

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί η υδροδότηση της περιοχής. 

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών 
του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

 Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 
ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 
τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 
Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

ΆΆρρθθρροο  44::  ΠΠρροοθθεεσσμμίίαα  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

ΆΆρρθθρροο  55::  ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΈΈρργγοουυ,,  ΦΦόόρροοιι,,  ΔΔαασσμμοοίί,,  κκ..λλππ..  --  ΠΠλληηρρωωμμήή  ΑΑννααδδόόχχοουυ  
Το έργο χρηματοδοτείται από τo Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 
2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία». 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώς και της κράτησης 6%ο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 
της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235). 
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται 
στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η 
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
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ΆΆρρθθρροο  66::  ΚΚρριιττήήρριιοο  ΑΑννάάθθεεσσηηςς  --  ΑΑννάάδδεειιξξηη  ΑΑννααδδόόχχοουυ  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΆΆρρθθρροο  77::  ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  κκααιι  ώώρραα  λλήήξξηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  
Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 14/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα 
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η ημερομηνία μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

  
ΆΆρρθθρροο  88::  ΥΥπποοββοολλήή  φφαακκέέλλοουυ  ππρροοσσφφοορράάςς  

8.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε 
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανωγείων, 
γραφείο πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
8.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του 
για το έργο : 

«ΓΓΕΕΩΩΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ““ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΟΟΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΨΨΥΥΔΔΡΡΙΙΑΑΣΣ””» με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ και 
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 14/05/2021. 
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 
ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ). 
8.3 Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
8.4 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» είναι τα παρακάτω : 
1)Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11Α: 
1(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 11 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τριών εδαφίων της παραγράφου Α.1 του 
άρθρου 11 και πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας 
πρόσκλησης 1(β)για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 11: 

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 
εξέλιξη. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους - μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. 
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1(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 11: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω 
Διεύθυνση και σύμφωνα με το υπ' αριθμ ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 2 Ν4412/2016, που προβλέπουν 
αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση. Συνεπώς ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να 
καταθέσει ένορκη βεβαίωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 ήτοι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει 
την ανωτέρω ένορκη βεβαίωση σε περίπτωση που αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. Η ανωτέρω 
ένορκη βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί από τον προσωρινό ανάδοχο μετά την απόφαση 
κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
 
1(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 11:Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας πρόσκλησης. 
1(δ)για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 11 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 
1(ε) για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 11για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια 
και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. 
που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν  
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
 
1(στ) Για την περίπτωση του άρθρου 11.Α.9.της παρούσας πρόσκλησης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
2)Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 
11Β: 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία για 
έργα ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. 
 
3)Για την απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 11Γ 
3.α)Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει. 
3.β)Απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των υπό 
εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 
4) Για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 11Δ: 
Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει. 
 
5) Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης των συμμετεχόντων: 
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Υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου 
εκπροσώπου του νομικού προσώπου. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 
συγκεκριμένο άτομο, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα Πτυχίου» εν 
ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 8.3.1(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και  

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 8.3.1(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 8.3.1(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την 
Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 12. 
Α.4. (θ). 

- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης. 
 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 
πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 
επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
6) Εγγυητική συμμετοχής, του άρθρου 14Α της παρούσας. 
Προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή η 
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 καθώς και τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν. 
4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς 
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από τον πρώτο μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
8.5Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά» είναι τα παρακάτω: 
1) τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας την οικονομική προσφορά που θα παραλάβουν από την Υπηρεσία. 
 

  
ΆΆρρθθρροο  99::  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ααπποοσσφφρράάγγιισσηηςς  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν//  ΚΚαατταακκύύρρωωσσηη//  ΣΣύύννααψψηη  

σσύύμμββαασσηηςς//  ΠΠρροοδδιικκαασσττιικκέέςς  ΠΠρροοσσφφυυγγέέςς  
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9.1 Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού/Κατακύρωση 
α) Οι προσφορές καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, 
η τάξη και κατηγορία του ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 24.2 
της παρούσας. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν 
στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους 
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, 
τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 
σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 8 της 
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 
διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 
του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.3 της παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

θ) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 11, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 
9.2 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης    
Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/20132, εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει μετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προ συμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. (Ν.4605/19 άρθρο 43 παρ.13.3.γ) 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
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Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

9.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι η προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα 
με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,(η προθεσμία άσκησής της είναι η προθεσμία 
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. Ν.4605/19) από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ν.4605/19. 
Ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό 
Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με την χρήση του τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται 
στο ανωτέρω Π.Δ, κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα 
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό(0,50 %) της 
προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης. 
Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

ΆΆρρθθρροο  1100::    ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  σσύύννααψψηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  --  ΌΌρροοιι  υυπποοββοολλήήςς  ππρροοσσφφοορρώώνν--  ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  εεππιιλλοογγήήςς  
Α1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση» του άρθρου 32 2γ του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
Α2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) και στο άρθρο 126του ν. 4412/2016. 
Α3. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
Α4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
Α5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Α6. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
Β. Η Σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 6 της παρούσας, σε προσφέροντα οικονομικό 
φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από την συμμετοχή βάσει του άρθρου 11 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής της παρούσας. 
 

ΆΆρρθθρροο  1111::  ΚΚρριιττήήρριιαα  πποοιιοοττιικκήήςς  εεππιιλλοογγήήςς  
Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 

11.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί με το 
άρθρο 107 περ 6 του Ν4497/2017: 
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11.Α.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

11.Α.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του (άρθρο 73, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. 

11.Α.2.α. Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
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προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

11.Α.3. Κατ' εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 7 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η 
παράγραφος 11.Α.2. 

11.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισηςή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
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αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

11.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 
(εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

11.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 
παραγράφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 11.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 11.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
του σχετικού γεγονότος. 

11.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
11.Α.1 και 11.Α.2α και 11.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

11.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

11.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (11 .Β-11 .Δ)  

11 .Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

11. Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ισχύει η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν 3669/08, όπως 
ισχύει, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

11.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ισχύει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν3669/08, όπως ισχύει, 
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 
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ΆΆρρθθρροο  1122::  ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ((ΑΑπποοδδεειικκττιικκάά  μμέέσσαα))  
Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στο 
άρθρο 11 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το άρθρο 9.1 και κατά την σύναψη 
της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9.2 της παρούσας. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβαση. 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι μηνών που προηγείται 
της ημερομηνίας του άρθρου 7. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα “δικαιολογητικά συμμετοχής”, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
ΆΆρρθθρροο  1133::  ΧΧρρόόννοοςς  ιισσχχύύοοςς  ππρροοσσφφοορρώώνν  

 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 παρ.3 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

  
  ΆΆρρθθρροο  1144::  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς    

ΑΑ  ..  ΕΕγγγγύύηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς    
1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.420,00 ευρώ. 
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη, 
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, προς τον οποίο 
απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της πρόσκλησης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται. 

2 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/10/2021, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
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συμμετοχής. 
3 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 
περιπτώσεις του άρθρου 8.3 και 9.2 της παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως 
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

4 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς 
ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η 
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο 
στην παράγραφο Α.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

ΆΆρρθθρροο  1155::  ΧΧοορρήήγγηησσηη  ΠΠρροοκκααττααββοολλήήςς  --  ΡΡήήττρραα  ππρρόόσσθθεεττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ((ΠΠρριιμμ))  
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

ΆΆρρθθρροο  1166::  ΓΓλλώώσσσσαα  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά καισε άλλες 
γλώσσες, συνολικά ή μερικά. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

21PROC008564143 2021-05-06



γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 
1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

ΆΆρρθθρροο  1177::  ΕΕφφααρρμμοοσσττέέαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  
17.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4605/2019 (Α'52) και ιδίως του άρθρου 43 
- του ν. 4472/2017 (Α'74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 
ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 
- του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"(Α' 145) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία", 
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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17.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το 
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' 
αριθμ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005'', , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/Δ0Σ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

17.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., ΤΑ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά. 

ΆΆρρθθρροο  1188::  ΈΈγγγγρρααφφαα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  εεκκττέέλλεεσσηηςς  --ΣΣεειιρράά  ιισσχχύύοοςς  εεγγγγρράάφφωωνν  ττηηςς  
σσύύμμββαασσηηςς  

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. 
1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα πρόσκληση και οι όροι αυτής 
3. Η οικονομική προσφορά 
4. Το τιμολόγιο έργου 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης. 
8. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

ΆΆρρθθρροο  1199::  ΤΤεεκκμμήήρριιοο  ααππόό  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  σσύύννααψψηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  
 

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

ΑΝΩΓΕΙΑ 06/05/ 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

με την αριθμό 42/2021 (ΑΔΑ: 656ΩΩΨΥ-6ΧΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων 
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