
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ2 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  

_______________ 
ΔΗΜΟ ΑΝΨΓΕΙΨΝ 

 ΕΕΡΡΓΓΟΟ:: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ - 
ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ - 
ΟΜΒΡΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΣΟΤ Δ. 
ΑΝΨΓΕΙΨΝ ΕΠΕΙΣΑ ΑΠΌ ΣΙ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ 
ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 
 
ΦΦΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΔΔΟΟΣΣΗΗΗΗ3:: Τπουργεύο 
Εςωτερικών 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 70.000,00 € 

 
Ανώγεια 

07/05/2021 
 

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

   
Ο Δόμαρχοσ Ανωγεύων ΠΕ ΡΕΘΤΜΝΟΤ4 

 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι 
 

ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΦΨΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 

(του ϊρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016και του ϊρθρου 43 παρ. 1β του Ν. 4605/2019, λϐγω 
κατεπεύγουςασ ανϊγκησ)  

 
για το ϋργο με τύτλο: 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ - ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ - ΟΜΒΡΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΣΟΤ Δ. ΑΝΨΓΕΙΨΝ ΕΠΕΙΣΑ 
ΑΠΌ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

 
(CPV: 45453100-8) 

εκτιμώμενησ αξύασ 56.451,62 Ευρώ 
(πλϋον Υ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ 

 
που θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με : 
α) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
β) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 32 παρ. 2γ. Σου Ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 43 παρ.Ϗβ του Ν. 4605/2019 περύ 
διαπραγμϊτευςησ χωρύσ προηγοϑμενη δημοςύευςη (λϐγω κατεπεύγουςασ ανϊγκησ), 
γ) τη με αριθ. πρωτ. 11766/11-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚ446ΜΣΛΒ-ΗΜ4) Απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα 
Πολιτικόσ Προςταςύασ του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη, περύ κόρυξησ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 
Ρεθϑμνου τησ Περιφϋρειασ Κρότησ ςε κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ πολιτικόσ προςταςύασ ϋωσ και 10 -05 -
2021. 
δ) Σο χϋδιο Δρϊςησ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ και των Περιφερειακών Ενοτότων ϋτουσ 2020. 
ε) Σο ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ τo Τπουργεύο Εςωτερικών ΑΕ 055 ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου: 
2003Ε05500005 Επιχορόγηςη των ΟΣΑ για «Πρϐγραμμα πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ ζημιών και 
καταςτροφών που προκαλοϑνται απϐ θεομηνύεσ ςτουσ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμοϑ τησ Φώρασ». 
ςτ) την με αρ. 43/2021 απϐφαςη ϋγκριςησ μελϋτησ τευχών δημοπρϊτηςησ τησ Ο.Ε. του Δόμου Ανωγεύων. 
ζ) τη με αριθ. 43/2021 απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου Ανωγεύων με την οπούα εγκρύθηκαν: η 
διϊθεςησ πύςτωςησ ποςοϑ 70.000,00 € με ΥΠΑ, η προςφυγό ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ χωρύσ 
προηγοϑμενη δημοςύευςη, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 43 παρ.Ϗβ 
του Ν. 4605/2019, λϐγω κατεπεύγουςασ ανϊγκησ, η Πρϐςκληςη προσ Οικονομικοϑσ Υορεύσ και των ϐρων 
αυτόσ για την επιλογό αναδϐχου και η ϑςταςη Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ του ϋργου «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ - 
ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ - ΟΜΒΡΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΣΟΤ Δ. ΑΝΨΓΕΙΨΝ ΕΠΕΙΣΑ ΑΠΌ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ 
ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ» ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ τo Τπουργεύο Εςωτερικών ΑΕ 055 
ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου: 2003Ε05500005 Επιχορόγηςη των ΟΣΑ για «Πρϐγραμμα πρϐληψησ 
και αντιμετώπιςησ ζημιών και καταςτροφών που προκαλοϑνται απϐ θεομηνύεσ ςτουσ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμοϑ 
τησ Φώρασ». 
η) τη με α/α Α/275 απϐφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ.  
θ) τουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ  





κ α λ ε ύ 
Σουσ παρακϊτω οικονομικοϑσ φορεύσ : 
 
1. ΙΨΑΝΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΟΤΣΡΟ ΟΕ 

Δ/ΝΗ: ΑΝΨΓΕΙΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ, ΣΚ 74051 ΑΥΜ 092801956 ΔΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ  
ΣΗΛ.-ΥΑΞ: 28340 31257 e-mail: saloustrosgiannis@gmail.com 
 

2. ΑΛΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΨΠΗ ΙΚΕ 
Δ/ΝΗ: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 79 ΑΜΜΟΤΔΑΡΑ ΓΑΖΙΟΤ 71414 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΜ 801166534 

ΔΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΣΗΛ.-ΥΑΞ: 2810372828  e-mail: k.saloustrosoe@gmail.com 

3. ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΝΣΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ  

Δ/ΝΗ: ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΡΕΘΥΜΝΟ,  ΑΥΜ 998800990  ΔΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ  

ΣΗΛ.-ΥΑΞ 2831051965e-mail: ktisisee@gmail.com 

να καταθϋςουν ςτο πρωτϐκολλο του Δόμου Ανωγεύων προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδϐχου εκτϋλεςησ του 

ωσ ϊνω ϋργου. 

ΩΩρρθθρροο  11::  ΚΚύύρριιοοσσ  ττοουυ  ΪΪρργγοουυ  --  ΑΑννααθθϋϋττοουυςςαα  ΑΑρρχχόό  --  ττοοιιχχεεύύαα  εεππιικκοοιιννωωννύύαασσ5 

1.1 Αναθϋτουςα Αρχό εύναι ο Δόμοσ Ανωγεύων 
Σαχυδρομικό Διεϑθυνςη: Δημαρχιακϐ Μϋγαρο Ανωγεύων, Πλατεύα Αρμύ,  Σ.Κ. 74051, Ανώγεια 
Σηλϋφωνα: 2834032500 
Fax: 2834031380 
e-mail: ty@anogeia.gr, tydanogion@gmail.com 
Πληροφορύεσ:  Ζαχαρϋνια κουλϊ 
1.2 Εργοδϐτησ ό Κϑριοσ του Έργου εύναι ο Δόμοσ Ανωγεύων Νομοϑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Ανωγεύων. 
1.4 Προώςτϊμενη Αρχό εύναι το ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ η κατϊ περύπτωςη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ που 
ϋχει ϋδρα Δημαρχιακϐ Μϋγαρο Ανωγεύων, Πλατεύα Αρμύ, Σ.Κ. 74051, Ανώγεια. 
1.5 Διευθϑνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΗΜΟΤ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ. 
1.6 Αρμϐδιο Σεχνικϐ υμβοϑλιο: Σεχνικϐ υμβοϑλιο Δημοςύων Έργων 
 
Η δημοπραςύα θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου Ανωγεύων  ςτισ 14/05/2021 

ημϋρα Παραςκευό και ώρα 10:30 απϐ την αρμϐδια επιτροπό διαγωνιςμοϑ του Δόμου Ανωγεύων. 
 
Εφϐςον οι ανωτϋρω Τπηρεςύεσ μεταςτεγαςθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ 
του ϋργου, υποχρεοϑνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο. 
Εφϐςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινϐμενα ϐργανα του Υορϋα Καταςκευόσ καταργηθοϑν, 
ςυγχωνευτοϑν ό με οποιονδόποτε τρϐπο μεταβληθοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ  ςϑναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεοϑνται να δηλώςουν ϊμεςα, μϋςω τησ λειτουργικϐτητασ ''Επικοινωνύα'' του 
υποςυςτόματοσ  ςτουσ προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινϐμενων 
οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νϐμο αποτελοϑν καθολικϐ διϊδοχο των εν λϐγω οργϊνων που υπειςϋρχονται 
ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 

ΩΩρρθθρροο  22::  ΪΪγγγγρρααφφαα  ττηησσ  ύύμμββααςςηησσ  κκααιι  ΣΣεεύύχχηη  
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
για τον παρϐντα ηλεκτρονικϐ διαγωνιςμϐ εύναι τα ακϐλουθα: 
 
α) Η παροϑςα πρϐςκληςη ςε διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγοϑμενη δημοςύευςη του ϊρθρου 32 παρ. 2γ. του 
Ν.4412/2016 και του Άρθρου 43 παρ. 1β του Ν. 4605/2019 (λϐγω κατεπεύγουςασ ανϊγκησ),  
β) Σο ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ,  
γ) Ο προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ,  
δ) Σο τιμολϐγιο δημοπρϊτηςησ,  
ε) Η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,  
ςτ) Η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,  
ζ)Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)  
η) Σο τεϑχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
θ) Συχϐν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την αναθϋτουςα αρχό 
επύ ϐλων των ανωτϋρω. 

mailto:antreasbenakis@msn.com
mailto:miord@otenet.gr




ΩΩρρθθρροο  33::  ΣΣύύττλλοοσσ,,  ππρροοώώπποολλοογγιιςςμμόόσσ,,  ττόόπποοσσ,,  ππεερριιγγρρααφφόό  κκααιι  οουυςςιιώώδδηη  χχααρραακκττηηρριιςςττιικκϊϊ  ττοουυ  ϋϋρργγοουυ,,  
ΣΣύύττλλοοσσ  ττοουυ  ϋϋρργγοουυ  

Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ - ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ - ΟΜΒΡΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΣΟΤ Δ. ΑΝΨΓΕΙΨΝ ΕΠΕΙΣΑ 
ΑΠΌ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ» 

 
(CPV: 45453100-8) 

 
εκτιμώμενησ αξύασ 56.451,62 Ευρώ 

(πλϋον Υ.Π.Α.), 

Προϒπολογιςμϐσ του ϋργου:  

Ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ) ανϋρχεται ςε 70.000,00 Ευρώ και αναλϑεται 
ςε: 
 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΨΝ: 41.586,50 

ΟΥΕΛΟ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 7.485,57 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 49.072,07 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ (15% ) : 7.360,81 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΕΝΟ ΠΟΟ: 56.432,88 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ: 18,73 

ΤΝΟΛΟ: 56.451,61 

ΔΙΑΥ. & ΥΠΑ 24%: 13.548,39 

ΤΝΟΛΟ Ι: 70.000,00 

 

Δεν προβλϋπεται ρότρα πρϐςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016. 

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου: 
Σο ϋργο θα εκτελεςτεύ ςτo Δόμο Ανωγεύων που ϋχουν παρατηρηθεύ και καταγραφεύ ςημαντικϊ προβλόματα. 

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου: 
Λϐγω των πρωτοφανών ϋντονων βροχοπτώςεων και πλημμυρών που ςημειώθηκαν ςτισ 10 Νοεμβρύου 

2020 και των τερϊςτιων ζημιών - καταςτροφών που προκϊλεςαν, η Π.Ε. Ρεθϑμνου κηρϑχθηκε ςε 

κατϊςταςη ϋκτακτησ ανϊγκησ, ϋωσ και 10-5-2021, ςϑμφωνα με την αριθ. 11766/11-11-2020 (ΑΔΑ: 

6ΞΚ446ΜΣΛΒ-ΗΜ4) Απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα Πολιτικόσ Προςταςύασ του Τπουργεύου Προςταςύασ 

του Πολύτη. 

Σα ϋντονα καιρικϊ φαινϐμενα (καταρρακτώδεισ βροχϋσ ςε χρονικϐ διϊςτημα λύγων ωρών - πλημμϑρεσ) 

ϋπληξαν κατ' εξακολοϑθηςη τουσ Μόνεσ Οκτώβριο και Νοϋμβριο του 2020 το Δόμο Ανωγεύων και προτοϑ 

προλϊβουν να αποκαταςταθοϑν οι βλϊβεσ απϐ τισ προηγοϑμενεσ καταςτροφϋσ, ϋρχονταν οι επϐμενεσ, πιο 

καταςτροφικϋσ, με αποτϋλεςμα ςόμερα να υπϊρχουν κατεςτραμμϋνοι βαςικού οδικού ϊξονεσ, 

κατεςτραμμϋνο αγροτικϐ δύκτυο και υποδομϋσ ϑδρευςησ, ϊρδευςησ και αποχϋτευςησ. 

Η ϋνταςη των φαινομϋνων όταν τϋτοια, που παρ' ϐλη τη μϋγιςτη δυνατό προςπϊθεια που καταβϊλλεται ςε 

ετόςια βϊςη για πρϐληψη απϐ τισ δυςμενεύσ επιπτώςεισ των ϋντονων νεροποντών, οι καταςτροφϋσ μιασ 

τϋτοιασ θεομηνύασ όταν αδϑνατο να προληφθοϑν, ανεξαρτότωσ προετοιμαςύασ. 

Μετϊ τισ τελευταύεσ βροχοπτώςεισ ςτισ 10 Νοεμβρύου 2020, που όταν και οι πιο ϋντονεσ, παρατηρόθηκαν 

εκτεταμϋνεσ ζημιϋσ ςτο δύκτυο ομβρύων του Δόμου μασ. υγκεκριμϋνα, αυτϐ επλόγη ςοβαρϊ, ςε πολλϊ και 

καύρια ςημεύα που χρόζουν επεύγουςασ επϋμβαςησ για αποκατϊςταςη, διϐτι απϐ τισ ζημιϋσ αφενϐσ ϋχει ςε 

πολλϊ ςημεύα διακοπεύ η απορροό, και αφετϋρου ϋχουν δημιουργηθεύ ςυνθόκεσ υψηλοϑ κινδϑνου για την 

αςφϊλεια των χρηςτών των δικτϑων. 

κοπϐσ αυτόσ τησ μελϋτησ εύναι η επιςκευό των δικτϑων ομβρύων ςε ϐλο το Δόμο Ανωγεύων.  

Αναλυτικϊ με το ϋργο αυτϐ θα γύνουν τα παρακϊτω: 

Ι. Φωματουργικϋσ εργαςύεσ  

ΙΙ. Σοποθϋτηςη ςωληνώςεων 





ΙΙΙ. Αποκαταςτϊςεισ επιφανειών 

Σο ϋργο θα καταςκευαςτεύ ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Οι τιμϋσ τησ μελϋτησ εύναι ςϑμφωνα με το ΥΕΚ 1746/Β/19-05-2017. 

Επιςημαύνεται ϐτι, το φυςικϐ και οικονομικϐ αντικεύμενο του ϋργου δεν πρϋπει να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ 

κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. 

Δυνατϐτητα μεταβολόσ υφύςταται, μϐνο υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακϐλουθουσ ϐρουσ και περιοριςμοϑσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικϐ ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, οϑτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, ϐπωσ 

περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη, οϑτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςϑμβαςησ. 
 Δεν θύγεται η πληρϐτητα, ποιϐτητα και λειτουργικϐτητα του ϋργου. 

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςϑμβαςη. 

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικϐ εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικϐ Πύνακα Εργαςιών 

του ϋργου, ποςοςτϐ εύκοςι τοισ εκατϐ (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του ϋργου 

οϑτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτϐ δϋκα τοισ εκατϐ (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ ςϑμβαςησ χωρύσ 

Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη 

λαμβϊνονται υπϐψη μϐνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ απϐ μύα ομϊδα εργαςιών ςε ϊλλη. 

 Σα ποςϊ που εξοικονομοϑνται, εφϐςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω ϐρια (20% ό και 10%), μειώνουν 

ιςϐποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςϑμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρϐβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για 

τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςϑμφωνη γνώμη του 

Σεχνικοϑ υμβουλύου, ϑςτερα απϐ ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 

ΩΩρρθθρροο  44::  ΠΠρροοθθεεςςμμύύαα  εεκκττϋϋλλεεςςηησσ  ττοουυ  ϋϋρργγοουυ  
Η εκτϋλεςη του ϋργου πρϋπει να ολοκληρωθεύ ςε διϊςτημα δώδεκα (12) μηνών απϐ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ. 

ΩΩρρθθρροο  55::  ΦΦρρηημμααττοοδδόόττηηςςηη  ττοουυ  ΪΪρργγοουυ,,  ΥΥόόρροοιι,,  ΔΔααςςμμοούύ,,  κκ..λλππ..  --  ΠΠλληηρρωωμμόό  ΑΑννααδδόόχχοουυ  
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ τo Τπουργεύο Εςωτερικών ΑΕ 055 ςε βϊροσ των πιςτώςεων του ϋργου: 
2003Ε05500005 Επιχορόγηςη των ΟΣΑ για «Πρϐγραμμα πρϐληψησ και αντιμετώπιςησ ζημιών και 
καταςτροφών που προκαλοϑνται απϐ θεομηνύεσ ςτουσ ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμοϑ τησ Φώρασ». 

Σο ϋργο υπϐκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ 
ϑψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, 
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρϊτηςησ ϑψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών 
τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, 
καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6%ο, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 
τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απϐφαςησ του Τπουργοϑ Τποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235). 
Σα γενικϊ ϋξοδα, ϐφελοσ κ.λπ. του Αναδϐχου και οι επιβαρϑνςεισ απϐ φϐρουσ, δαςμοϑσ κ.λπ. καθορύζονται 
ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  
Ο Υ.Π.Α. βαρϑνει τον Κϑριο του Έργου. 
Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η 
πληρωμό του εργολαβικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 

  
ΩΩρρθθρροο  66::  ΚΚρριιττόόρριιοο  ΑΑννϊϊθθεεςςηησσ  --  ΑΑννϊϊδδεειιξξηη  ΑΑννααδδόόχχοουυ  

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μϐνο 

βϊςει τιμόσ (χαμηλϐτερη τιμό). 

ΩΩρρθθρροο  77::  ΗΗμμεερροομμηηννύύαα  κκααιι  ώώρραα  λλόόξξηησσ  κκααττϊϊθθεεςςηησσ  ττωωνν  ππρροοςςφφοορρώώνν  

Ωσ ημερομηνύα λόξησ κατϊθεςησ των προςφορών ορύζεται η 14/05/2021 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 10:30.  

Αν, για λϐγουσ ανωτϋρασ βύασ δε διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα 

αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η ημερομηνύα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με 

απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

  
ΩΩρρθθρροο  88::  ΤΤπποοββοολλόό  φφαακκϋϋλλοουυ  ππρροοςςφφοορρϊϊσσ  

8.1 Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 7 εύτε (α) με 
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε 





(γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (Δημοτικϐ Κατϊςτημα Δόμου Ανωγεύων, 
γραφεύο πρωτοκϐλλου. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτϐκολλο, οι φϊκελοι 
προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφϐςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτϐκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που 
διεξϊγει τον διαγωνιςμϐ, το αργϐτερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμοϑ, ϐπωσ ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 7 τησ παροϑςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δε φϋρει ευθϑνη για τυχϐν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των 
προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ οϑτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δε θα 
παραληφθοϑν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα απϐ οποιοδόποτε ταχυδρομικϐ κατϊςτημα, ακϐμα κι αν η 
αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 
8.2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει 
να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακϐλουθα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού Προςφορϊ του 
για το ϋργο : 

«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ - ΔΙΕΤΘΕΣΗΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ - ΟΜΒΡΙΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΣΟΤ Δ. ΑΝΨΓΕΙΨΝ ΕΠΕΙΣΑ 
ΑΠΌ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ ΣΨΝ ΜΗΝΨΝ ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ» με αναθϋτουςα αρχό τον ΔΗΜΟ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 14/05/2021 ημϋρα Παραςκευό και 
ώρα 10:30. 
 
Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεϑεται απϐ αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμϐ, η οπούα 
αναγρϊφει το διαγωνιςμϐ τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτϐτητασ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό 
ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικοϑ προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 
(ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐ τηλεφώνου, fax, e-mail ). 
8.3 τον φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ». 
8.4 Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ 
υμμετοχόσ» εύναι τα παρακϊτω : 
1)Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 11Α: 
1(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 11 τησ παροϑςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμου εγγρϊφου που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λϐγω οικονομικϐσ 
φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ 
ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρϐςωπα των τελευταύων τριών εδαφύων τησ παραγρϊφου Α.1 του 
ϊρθρου 11 και πρϋπει να φϋρει ημερομηνύα ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα αποςτολόσ τησ παρούςασ 
πρόςκληςησ 1(β)για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 11: 

 φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμϐδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικϐ φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημϐςια ϋργα που εύναι ςε 
εξϋλιξη. 

 αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο αςφαλιςτικϐ φορϋα. Η 
αςφαλιςτικό ενημερϐτητα καλϑπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ 
φορϋα α) ωσ φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο για το προςωπικϐ τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 
για ϋργα που εκτελεύ μϐνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ - ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 
υποβϊλλουν αποδεικτικϐ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ (κϑριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 
προςωπικϐ τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ - μϋλη του ΣΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπϐ προςωπικϐ). Δεν αποτελοϑν απϐδειξη ενημερϐτητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερϐτητασ των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ 
εταιρύασ ωσ εταύροι. 
 

1(ββ) για την παρϊγραφο Α.2α του ϊρθρου 11: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και 
υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, απϐ το οπούο να προκϑπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ 
την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. 
 
Διευκρινύζεται ϐτι ςε περύπτωςη μη προςκϐμιςησ του ανωτϋρω πιςτοποιητικοϑ απϐ την παραπϊνω 
Διεϑθυνςη και ςϑμφωνα με το υπ' αριθμ Ε/334130/2017/10001/13.12.2017 ϋγγραφο του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύα, εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 80 παρ. 2 Ν4412/2016, που προβλϋπουν 
αντικατϊςταςη του πιςτοποιητικοϑ με ϋνορκη βεβαύωςη. υνεπώσ ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να 
καταθϋςει ϋνορκη βεβαύωςη ϐτι δεν ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ απϐ την διαδικαςύα ανϊθεςησ δημϐςιασ 
ςϑμβαςησ τησ περύπτωςησ γ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73 του Ν4412/2016 ότοι πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο ετών πριν απϐ την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. 





 
Διευκρινύζεται ότι ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη ότι θα καταθϋςει 
την ανωτϋρω ϋνορκη βεβαύωςη ςε περύπτωςη που αναδειχθεύ προςωρινόσ ανϊδοχοσ. Η ανωτϋρω 
ϋνορκη βεβαύωςη πρϋπει να κατατεθεύ από τον προςωρινό ανϊδοχο μετϊ την απόφαςη 
κατακύρωςησ και πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 
1(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 11:Πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται απϐ το αρμϐδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικοϑ φορϋα. Σο 
πιςτοποιητικϐ ϐτι το νομικϐ πρϐςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπϐ εκκαθϊριςη με δικαςτικό απϐφαςη εκδύδεται απϐ 
το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικοϑ φορϋα, το δε πιςτοποιητικϐ ϐτι δεν ϋχει τεθεύ υπϐ 
εκκαθϊριςη με απϐφαςη των εταύρων εκδύδεται απϐ το Γ.Ε.Μ.Η., ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ 
κϊθε φορϊ ιςχϑουν. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικοϑ φορϋα, 
για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικοϑσ φορεύσ, αποδεικνϑεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφϐρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων. 
Σο ανωτϋρω πιςτοποιητικό πρϋπει να φϋρει ημερομηνύα ϋκδοςησ μετϊ την ημερομηνύα αποςτολόσ 
τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
1(δ)για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 11 υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι λϐγοι αποκλειςμοϑ. 
1(ε) για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 11για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι 
εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητόρια 
και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) απϐ τα οπούα αποδεικνϑεται ϐτι τα πρϐςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. 
που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν  
διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα. 
 
1(ςτ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 11.Α.9.τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ, υπεϑθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ϐτι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απϐφαςη αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 
 
2)Για την απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ του ϊρθρου 
11Β: 
Όςον αφορϊ την καταλληλϐτητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ, οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτην κατηγορύα για 
ϋργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ ςτην 1η τϊξη και ϊνω. 
 
3)Για την απόδειξη οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 11Γ : 
3.α)Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π., η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που περιϋχει. 
3.β)Απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων ανεκτϋλεςτου 
υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: με την υποβολό ενημερϐτητασ πτυχύου εν ιςχϑει ό 
με την υποβολό υπεϑθυνησ δόλωςησ του προςωρινοϑ αναδϐχου, ςυνοδευϐμενησ απϐ πύνακα ϐλων των υπϐ 
εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και 
αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπϐλοιπο ανϊ ϋργο και το ςυνολικϐ ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που δεν διαθϋτουν ενημερϐτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 
 
4) Για την απόδειξη τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 11Δ : 
Βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που περιϋχει. 
 
5) χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ των ςυμμετεχόντων: 
 
Τποβϊλλονται τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα απϐ τα οπούα προκϑπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νϐμιμου 
εκπροςώπου του νομικοϑ προςώπου. 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΥΕΚ ςϑςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχϑοντοσ καταςτατικοϑ με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ ϐλεσ οι μϋχρι ςόμερα 

τροποποιόςεισ αυτοϑ ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου καταςτατικοϑ (εφϐςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικϐ Δ εκπροςώπηςησ του νομικοϑ προςώπου, 
4. Πρακτικϐ Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται και 

εξουςιοδϐτηςη (εφϐςον αυτϐ προβλϋπεται απϐ το καταςτατικϐ του υποψηφύου αναδϐχου) για 
υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ 
του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτοϑμενα ϋγγραφα του διαγωνιςμοϑ και ορύζεται 
ςυγκεκριμϋνο ϊτομο, 

5. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του καταςτατικοϑ / μη 





λϑςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφϐςον υποβϊλλουν «Ενημερϐτητα Πτυχύου» εν 
ιςχϑ, απαλλϊςςονται απϐ την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών: 
- απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου του ϊρθρου 8.3.1(α) τησ παροϑςασ για τον Πρϐεδρο και  

Διευθϑνοντα ϑμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου, καθϐςον τα πρϐςωπα αυτϊ δεν 
καλϑπτονται απϐ την Ενημερϐτητα Πτυχύου. 

- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερϐτητα του ϊρθρου 8.3.1(β) τησ παροϑςασ. 
- τα πιςτοποιητικϊ απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 8.3.1(γ) τησ παροϑςασ υπϐ 

την προϒπϐθεςη ϐμωσ ϐτι καλϑπτονται πλόρωσ (ϐλεσ οι προβλεπϐμενεσ περιπτώςεισ) απϐ την 
Ενημερϐτητα Πτυχύου. 

- το πιςτοποιητικϐ απϐ το αρμϐδιο επιμελητόριο ϐςον αφορϊ το λϐγο αποκλειςμοϑ του ϊρθρου 12. 
Α.4. (θ). 

- τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. 
 
ε περύπτωςη που κϊποιο απϐ τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικϐ 
δικαιολογητικϐ εν ιςχϑ. Εφϐςον ςτην Ενημερϐτητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ϐτι τα ςτελϋχη του 
πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων προςκομύζει 
επιπλϋον τησ Ενημερϐτητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερϐτητα για τα ςτελϋχη αυτϊ. 
6) Εγγυητικό ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 14Α τησ παρούςασ. 
Προςκομύζεται υποχρεωτικϊ απϐ τον οικονομικϐ φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό η 
πρωτϐτυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ και τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςε 
πρωτϐτυπη μορφό, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ'', ϐπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 καθώσ και τα 
αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ 
οικονομικοϑσ φορεύσ, να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν 
υποβϊλει, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εϑλογη προθεςμύα, η οπούα 
δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ επτϊ (7) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτοϑσ τησ 
ςχετικόσ πρϐςκληςησ, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 102 και 103 του ν. 
4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, χωρύσ 
να ϋχει ζητηθεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό, δεν λαμβϊνεται υπϐψη. 
 
Αν δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα απϐ τον πρώτο μειοδϐτη (προςωρινϐ ανϊδοχο) 
τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, απορρύπτεται η προςφορϊ του, 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
8.5Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό 
Προςφορϊ» εύναι τα παρακϊτω: 
1) τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ 
ςυμπληρώνοντασ την οικονομικό προςφορϊ που θα παραλϊβουν απϐ την Τπηρεςύα. 
 

  
ΩΩρρθθρροο  99::  ΔΔιιααδδιικκααςςύύαα  ααπποοςςφφρρϊϊγγιιςςηησσ  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηηςςηησσ  ττωωνν  ππρροοςςφφοορρώώνν//  ΚΚαατταακκύύρρωωςςηη//  ύύννααψψηη  

ςςύύμμββααςςηησσ//  ΠΠρροοδδιικκααςςττιικκϋϋσσ  ΠΠρροοςςφφυυγγϋϋσσ  
9.1 Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού/Κατακύρωςη 
α) Οι προςφορϋσ καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικϐ πρακτικϐ τησ Επιτροπόσ 
Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο ειδικϐτερα αναφϋρονται η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του οικονομικοϑ φορϋα, 
η τϊξη και κατηγορύα του ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρϐςωποσ, καθώσ και τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα για τισ 
ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν. 4412/2016, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 24.2 
τησ παροϑςασ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμοϑνται με τον αϑξοντα αριθμϐ κατϊθεςόσ τουσ, ϐπωσ καταχωρύςθηκαν 
ςτο πρακτικϐ και μονογρϊφονται απϐ τον Πρϐεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ. 

β) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η μονογραφό τουσ 
απϐ τον Πρϐεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων τουσ, 
τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικϐ. 





γ) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολϐγραφησ και αριθμητικόσ αναγραφόσ 
των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξϑ τουσ ςχϋςησ. 

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλϐτητασ, χρηςιμοποιεύται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ η μϋςη 
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχϐν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα κατϊ τη  
ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ απϐ τη μικρϐτερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται απϐ τα μϋλη τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και αποτελεύ μϋροσ του πρακτικοϑ τησ. 

δ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 8 τησ 
παροϑςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ απϐ τον πρώτο μειοδϐτη. Ο ϋλεγχοσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 

ε) Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςϑνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικοϑ τησ, 
επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτϐτητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 
αποκλεύεται απϐ τον διαγωνιςμϐ, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμϐδιο ειςαγγελϋα και κινεύται 
διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επϐμενα του ν. 3669/2008.  

ζ) Η περιγραφϐμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικϐ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ ό ςε παρϊρτημϊ 
του που υπογρϊφεται απϐ τον Πρϐεδρο και τα μϋλη τησ. 

Η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ολοκληρώνει τη ςϑνταξη και ϋκδοςη του ςχετικοϑ πρακτικοϑ με το αποτϋλεςμα 
τησ διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ ςτον μειοδϐτη (ό τη ματαύωςη), και το 
υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρϐςφορο μϋςο επύ 
αποδεύξει. Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 9.3 τησ παροϑςησ. 

η) Επιςημαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςϐτιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινϐ) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξϑ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν 
ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ και παρουςύα των 
οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςϐτιμεσ προςφορϋσ. 

θ) Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα 
δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ϐτι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ 
επιλογόσ του ϊρθρου 11, η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ματαιώνεται. 

 
9.2 Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ    
Μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικοϑ ελϋγχου απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/20132, εφϐςον απαιτεύται, ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ υποβϊλει μετϊ απϐ ςχετικό 

πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 

79Α, ςτην οπούα θα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την 

ϋννοια του ϊρθρου 104 και μϐνον ςτην περύπτωςη του προ ςυμβατικοϑ ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ. (Ν.4605/19 ϊρθρο 43 παρ.13.3.γ) 

Η υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ η οπούα ςυντϊςςει πρακτικϐ που ςυνοδεϑει 

τη ςϑμβαςη και, εφϐςον διαπιςτωθεύ ϐτι, δεν ϋχουν εκλεύψει οι προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, 

τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ϐτι δεν ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ, κοινοποιεύται η 

απϐφαςη κατακϑρωςησ ςτον προςωρινϐ ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τϐπο και χρϐνο 

για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, εντϐσ εύκοςι (20) ημερών απϐ την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ 

ειδικόσ πρϐςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτοϑμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. 

Η εν λϐγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, ςϑμφωνα με 

οριζϐμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016. 

Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικϐ, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην 

ειδικό πρϐκληςη, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ 

του και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα 

απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την 

υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ ματαιώνεται, ςϑμφωνα με την 

περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

9.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ / Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι η προθεςμύα 





που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικοϑ διαςτόματοσ απϐ τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ 

μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παροϑςασ. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου και ϑςτερα απϐ γνώμη του Σεχνικοϑ 

υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεϑτερου εδαφύου, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 

ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ 

ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παρϊβολου υπϋρ του Δημοςύου ςϑμφωνα 

με το ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Σο παρϊβολο αυτϐ αποτελεύ δημϐςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται 

με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό απϐ το αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο. 

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ,(η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι η προθεςμύα 

που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικού διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ 

μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Ν.4605/19) από 

την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Ν.4605/19. 

Ιςχϑουν οι διατϊξεισ του Βιβλύου IV (ϊρθρα 345 ϋωσ 374) του ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικϐ 

Διϊταγμα (Π.Δ) (ΥΕΚ 64/04-05-2017/τεϑχοσ Α) περύ «Κανονιςμϐσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών 

ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών(ΑΕΠΠ)» 

Η προςφυγό υποβϊλλεται υποχρεωτικϊ με την χρόςη του τυποποιημϋνου εντϑπου ϐπωσ αυτϐ παρατύθεται 

ςτο ανωτϋρω Π.Δ, κατατύθεται ςτον ηλεκτρονικϐ τϐπο του διαγωνιςμοϑ και κοινοποιεύται με μόνυμα 

ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου ςτην ΑΕΠΠ (Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών. 

Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται απϐ τον προςφεϑγοντα 

παρϊβολουπϋρ του Δημοςύου, το ϑψοσ του οπούου ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 0,50 τοισ εκατϐ(0,50 %) τησ 

προϒπολογιςθεύςασ αξύασ (χωρύσ ΥΠΑ) τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 

Σο ϑψοσ του παρϊβολου δεν μπορεύ να εύναι κατώτερο των εξακοςύων (600) ευρώ οϑτε ανώτερο των 

δεκαπϋντε χιλιϊδων (15.000) ευρώ. 

ΩΩρρθθρροο  1100::    ΔΔιιααδδιικκααςςύύαα  ςςύύννααψψηησσ  ςςύύμμββααςςηησσ  --  ΌΌρροοιι  υυπποοββοολλόόσσ  ππρροοςςφφοορρώώνν--  ΠΠρροοώώπποοθθϋϋςςεειισσ  εεππιιλλοογγόόσσ  
Α1. Η επιλογό του Αναδϐχου, θα γύνει ςϑμφωνα με την «διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγοϑμενη 

δημοςύευςη» του ϊρθρου 32 2γ του Ν.4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ. 
Α2. Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 

ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) και ςτο ϊρθρο 126του ν. 4412/2016. 
Α3. Η προςφερϐμενη τιμό δύνεται ςε ευρώ 
Α4. Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ μπορεύ να υποβϊλει μϐνο μύα οικονομικό προςφορϊ. 
Α5. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 
Α6. Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. 
Β. Η ϑμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 6 τησ παροϑςασ, ςε προςφϋροντα οικονομικϐ 
φορϋα ο οπούοσ δεν αποκλεύεται απϐ την ςυμμετοχό βϊςει του ϊρθρου 11 τησ παροϑςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ τησ παροϑςασ. 
 

ΩΩρρθθρροο  1111::  ΚΚρριιττόόρριιαα  πποοιιοοττιικκόόσσ  εεππιιλλοογγόόσσ  
Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιοϑν ϐλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. 

11.Α. Λόγοι αποκλειςμού 
Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο 

πρϐςωπϐ του (αν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο) ϋνασ απϐ τουσ λϐγουσ των 

παρακϊτω περιπτώςεων, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ με το 

ϊρθρο 107 περ 6 του Ν4497/2017: 

11.Α.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋναν απϐ τουσ ακϐλουθουσ 

λϐγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 

εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 

οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 

τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 

192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του 





οικονομικοϑ φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, ϐπωσ 

ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 

13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 

αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ 

αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 

χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη 

χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό 

νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 

πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 

καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 

15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε αμετϊκλητη 

καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω 

οικονομικοϑ φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου, αφορϊ τουσ 

διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ τον 

Διευθϑνοντα ϑμβουλο, καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λϐγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

11.Α.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του (ϊρθρο 73, παρ. 2 του Ν. 4412/2016) ϐςον 

αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό 

ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα 

μϋςα ϐτι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 

αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ 

ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 

δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την καταβολό 

τουσ. 

11.Α.2.α. Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχουν επιβληθεύ ςε 

βϊροσ του οικονομικοϑ φορϋα, μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δϑο (2) ετών πριν απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ 

ϐργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που 

χαρακτηρύζονται, ςϑμφωνα με την υπουργικό απϐφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, 

ωσ «υψηλόσ» ό «πολϑ υψηλόσ» ςοβαρϐτητασ, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ τρεισ (3) 

διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δϑο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου απϐ τα αρμϐδια ελεγκτικϊ ϐργανα του 

ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφοροϑν την αδόλωτη 

εργαςύα, οι οπούεσ προκϑπτουν αθροιςτικϊ απϐ δϑο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπϐ αα' και ββ' 

κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ. 





11.Α.3. Κατ' εξαύρεςη, ϐταν ο αποκλειςμϐσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των 

φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό ϐταν ο προςφϋρων ενημερώθηκε 

ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην 

καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να 

λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απϐ 

την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 7 τησ παροϑςασ, δεν εφαρμϐζεται η 

παρϊγραφοσ 11.Α.2. 

11.Α.4. Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ προςφϋρων 

ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησό τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 

διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό εϊν 

βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε 

εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα, ο οπούοσ 

βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπϐ την προϒπϐθεςη 

ϐτι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, 

λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του 

λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε 

ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, 

(δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό των οικονομικών 

φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 

ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με 

αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη 

καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ, 

(ζ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 

πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη 

των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 

δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται 

(η) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν 

αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ 

πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, την 

επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 

αμφιβολύα την ακεραιϐτητϊ του. 

11.Α.5. Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ), 

οικονομικϐσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 3310/2005 

(εθνικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ). 

11.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικϐ φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια 

τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι αυτϐσ βρύςκεται λϐγω πρϊξεων ό 

παραλεύψεων αυτοϑ εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ περιπτώςεισ των προηγοϑμενων 

παραγρϊφων. 





Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμοϑ δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απϐφαςη, ςτισ περιπτώςεισ τησ 

παραγρϊφου 11.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη απϐ την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με 

αμετϊκλητη απϐφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 11.Α.4 ςτα τρύα (3) ϋτη απϐ την ημερομηνύα 

του ςχετικοϑ γεγονϐτοσ. 

11.Α.7. Οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 

11.Α.1 και 11.Α.2α και 11.Α.4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που 

ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ. Εϊν 

τα ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη 

ςοβαρϐτητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα 

κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. Οικονομικϐσ 

φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη απϐφαςη, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ 

ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του 

αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχϑει η απϐφαςη. 

11.Α.8. Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 

προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

11.Α.9. Οικονομικϐσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απϐφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινό του αποκλειςμοϑ αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 

δημϐςιασ ςϑμβαςησ . 

Κριτόρια επιλογόσ (11 .Β-11 .Δ)  

11 .Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλϐτητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ, απαιτεύται οι 

οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικϐ επαγγελματικϐ μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 

εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι 

εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην 

κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παροϑςασ. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ 

μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του 

Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

11. Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 
Ιςχϑει η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια που ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του Ν 3669/08, ϐπωσ 

ιςχϑει, αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ. 

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτϊ ϐρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ϐπωσ ιςχϑει. 

11.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ιςχϑει η τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του Ν3669/08, ϐπωσ ιςχϑει, 

αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ ςϑμβαςησ. 

 
ΩΩρρθθρροο  1122::  ΔΔιικκααιιοολλοογγηηττιικκϊϊ  ((ΑΑπποοδδεειικκττιικκϊϊ  μμϋϋςςαα))  

Οι προςκεκλημϋνοι οικονομικού φορεύσ και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ϐπωσ ορύςτηκαν ςτο 

ϊρθρο 11 τησ παροϑςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, με το ϊρθρο 9.1 και κατϊ την ςϑναψη 

τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 9.2 τησ παροϑςασ. 

Ωσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα, για την εφαρμογό του παρϐντοσ, νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ 

αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο 

υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ 

φορϋα για διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςη. 

Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρϐνοσ ιςχϑοσ των 





δικαιολογητικών, θεωροϑνται ϋγκυρα εφϐςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντϐσ ϋξι μηνών που προηγεύται 

τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7. 

Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχϐν προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να 

φϋρουν ημερομηνύα εντϐσ μηνϐσ που προηγεύται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7. 

ε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ απϐ τουσ 

προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα “δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ”, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την 

ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 
ΩΩρρθθρροο  1133::  ΦΦρρόόννοοσσ  ιιςςχχύύοοσσ  ππρροοςςφφοορρώώνν  

 Κϊθε υποβαλλϐμενη προςφορϊ δεςμεϑει τον ςυμμετϋχοντα ςτη διαπραγμϊτευςη κατϊ τη διϊταξη του 
ϊρθρου 97 παρ.3 του Ν. 4412/2016, για διϊςτημα εννϋα (9) μηνών, απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ 
προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τουσ 

προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ. 

  
  ΩΩρρθθρροο  1144::  ΕΕγγγγυυόόςςεειισσ    

ΑΑ  ..  ΕΕγγγγύύηηςςηη  ςςυυμμμμεεττοοχχόόσσ    
1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμϐ απαιτεύται η κατϊθεςη απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικοϑσ φορεύσ, κατϊ τουσ ϐρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ 

επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 8.875,00 ευρώ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4 του ν.  

4412/2016, κατ' ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα :  

α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  

β) τον εκδϐτη, 

 γ) τον κϑριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, προσ τον οπούο 

απευθϑνονται,  

δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ,  

ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, 

ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου 

εκδύδεται η εγγϑηςη, 

ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται 

του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το 

ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ χαρτοςόμου, 

η) τα ςτοιχεύα τησ πρϐςκληςησ (αριθμϐσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου) και την καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ προςφορών, 

θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, 

ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ 

ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 

απευθϑνεται. 

2 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του 

χρϐνου ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 13 τησ παροϑςασ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η 

αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ απϐ τον προςφϋροντα να παρατεύνει, 

πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγϑηςησ ςυμμετοχόσ. 

3 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ απϐ γνώμη του Σεχνικοϑ 

υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςϑρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ αυτόσ και ςτισ 

περιπτώςεισ του ϊρθρου 8.3 και 9.2 τησ παροϑςασ. Η ϋνςταςη του αναδϐχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ 

δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςοϑ τησ εγγυόςεωσ. 

4 Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκϐμιςη τησ εγγϑηςησ 

καλόσ εκτϋλεςησ. 

Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιποϑσ προςφϋροντεσ, ςϑμφωνα με τα ειδικϐτερα 

οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει. 

Β. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 72 





παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, 

χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ 

καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ςϑμβαςησ, ϐπωσ αυτό ειδικϐτερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη 

τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 

ςυμπληρωματικό εγγϑηςη το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ χωρύσ 

ΥΠΑ. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό ϐλων των 

ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του κυρύου του ϋργου ϋναντι του 

αναδϐχου. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του 

Προώςταμϋνου τησ Διευθϑνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου. Η 

ϋνςταςη του αναδϐχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του ποςοϑ τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ' ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτο παρϐν ϊρθρο 

ςτην παρϊγραφο Α.2 τησ παροϑςασ και επιπρϐςθετα, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ 

κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β' και γ' τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που 

λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη 

τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται 

απϐ το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, με 

παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου χρηματικοϑ ποςοϑ. 

Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και 

Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη 

λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ' επιλογό του οικονομικοϑ φορϋα/ αναδϐχου απϐ ϋναν ό 

περιςςϐτερουσ εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ϑψουσ των. 

Εϊν η εγγϑηςη εκδοθεύ απϐ αλλοδαπϐ πιςτωτικϐ ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα απϐ τισ επύςημεσ 

γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεϑεται απαραύτητα απϐ μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

γλώςςα. 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, 

προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. 

ΩΩρρθθρροο  1155::  ΦΦοορρόόγγηηςςηη  ΠΠρροοκκααττααββοολλόόσσ  --  ΡΡόόττρραα  ππρρόόςςθθεεττηησσ  κκααττααββοολλόόσσ  ((ΠΠρριιμμ))  

Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο. 

ΩΩρρθθρροο  1166::  ΓΓλλώώςςςςαα  δδιιααδδιικκααςςύύαασσ  
Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ καιςε ϊλλεσ 

γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. 

ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξϑ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε 

περιςςϐτερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχϐν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό 

γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανϐμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 

ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

τα αλλοδαπϊ δημϐςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμϐζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα μποροϑν να ςυνοδεϑονται 

απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ διατϊξεισ 

τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ 

ϋγγραφο. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ 

απϐ αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ απϐ δικηγϐρο, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 2 περ. β 

του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 

1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη - με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχϐμενο μποροϑν 





να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

Η επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα γύνονται 

υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 

ΩΩρρθθρροο  1177::  ΕΕφφααρρμμοοςςττϋϋαα  ννοομμοοθθεεςςύύαα  
17.1 Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμϐζονται οι 

διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, ϐπωσ ιςχϑουν: 

- του ν. 4605/2019 (Α'52) και ιδύωσ του ϊρθρου 43 

- του ν. 4472/2017 (Α'74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 

εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 

Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων 

και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπϋσ 

ρυθμύςεισ» (Α' 74) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 

- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 

οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη», 

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων...», 

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176 

ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ" 

- του π.δ 80/2016 "Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ"(Α' 145) 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα", 

- τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 

ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 

τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων 

και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β' 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 

λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) 

του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β' 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 

διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

17.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό καταςτρατηγόςεων 

κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 

3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταϑρωςη των ςτοιχεύων του αναδϐχου με τα ςτοιχεύα του Ε..Ρ., το 

π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών Ανωνϑμων Εταιρειών που 

μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων 

του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα», η κοινό απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ' 

αριθμ. 20977/2007 ( Β' 1673 ) ςχετικϊ με τα "Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του 

Ν.3310/2005, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005'', , καθώσ και η απϐφαςη του Τφυπουργοϑ 

Οικονομύασ και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/Δ0/2005 (Β' 1590) “Καθοριςμϐσ χωρών 

ςτισ οπούεσ λειτουργοϑν εξωχώριεσ εταιρύεσ”. 

17.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 





17.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ 

παροϑςασ καθώσ και το ςϑνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και 

φορολογικοϑ δικαύου και γενικϐτερα κϊθε διϊταξη (Νϐμοσ, Π.Δ., ΣΑ.) και ερμηνευτικό εγκϑκλιοσ που 

διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται 

ρητϊ. 

ΩΩρρθθρροο  1188::  ΪΪγγγγρρααφφαα  ττηησσ  ςςύύμμββααςςηησσ  κκααττϊϊ  ττοο  ςςττϊϊδδιιοο  εεκκττϋϋλλεεςςηησσ  --εειιρρϊϊ  ιιςςχχύύοοσσ  εεγγγγρρϊϊφφωωνν  ττηησσ  
ςςύύμμββααςςηησσ  

Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερϐμενα παρακϊτω. ε 

περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ ϐρων, η ςειρϊ ιςχϑοσ καθορύζεται ωσ κατωτϋρω. 

1. Σο ςυμφωνητικϐ 

2. Η παροϑςα πρϐςκληςη και οι ϐροι αυτόσ 

3. Η οικονομικό προςφορϊ 

4. Σο τιμολϐγιο ϋργου 

5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 

6. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.). 

7. Ο Προϒπολογιςμϐσ δημοπρϊτηςησ. 

8. Σο εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 

ΩΩρρθθρροο  1199::  ΣΣεεκκμμόόρριιοο  ααππόό  ττηη  ςςυυμμμμεεττοοχχόό  ςςττηη  δδιιααδδιικκααςςύύαα  ςςύύννααψψηησσ  ςςύύμμββααςςηησσ  
 

Η υποβολό προςφορϊσ ςτη διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ αποτελεύ τεκμόριο ϐτι ο προςφϋρων ϋχει λϊβει 

πλόρη γνώςη αυτόσ τησ πρϐςκληςησ και των λοιπών εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ και γνωρύζει πλόρωσ τισ 

ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ϋργου. 

ΑΝΩΓΕΙΑ 07/05/ 2021 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

 

 

ΩΚΡΑΣΗ ΚΕΥΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Με την αριθμϐ 43/2021 (ΑΔΑ: 9ΖΠΖΨΧΤ-7ΓΣ) απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου Ανωγεύων. 




