
ΑΓΑ: ΦΠ9ΓΧΖ4-ΒΛ 

                 
                         

 

ΠΡΟΚΛΖΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο ΓΖΜΟ ΦΑΚΗΧΝ 

π π ο ζ κ α λ ε ί  και  κ η π ύ ζ ζ ε ι 

 

   ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΥΧΡΗ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

(ηνπ άξζξνπ 32, παξ 2γ ηνπ Ν.4412/2016, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο)  

 

ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  ΜΔ ΣΗΣΛΟ:  

     «ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ » 

πξνυπνινγηζκνχ 244.999,99 € 

Δπξψ (κε Φ.Π.Α. 24%), 
 

                                      CPV 45233120-6 NUTS:   EL 434                                                        
  
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε : 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, 
 
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2γ. Σνπ Ν. 4412/2016 πεξί δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο),  
 
γ) ηελ  απφθαζε εγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο  κε Κ.Α. 2018ΔΠ80200001 ηεο ΑΔΠ 802 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ κε ηίηιν «ΔΝΗΥΤΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΑΛΔΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ Ζ ΗΥΤΡΖ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ 20 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 κε Κ.Α 2018ΔΠ80200001 ζηε ΑΔΠ 802 Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη κε 
εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ 490.000,00€ 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΦΑΚΗΧΝ 

73011 ΥΧΡΑ ΦΑΚΗΧΝ 

Σει.: 28253-40021 
Fax: 28253-40017 
E-mail: sfakia-d@otenet.gr 
Ηζηνζειίδα: www.dimos-sfakion.gr 
 

 

ΔΡΓΟ :   «ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 
ΕΖΜΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ 

ΦΑΚΗΧΝ» ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 
244.999,99 € 

ΥΡΖΜ/Ζ:   
ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2019 ΔΗΜΟΤ 
ΥΑΚΙΩΝ: ΚΑ: 64/7333.008 

 ΠΟΟΤ 245.000,00 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: απφθαζε εγθξηζεο δηάζεζεο 
πίζησζεο  κε Κ.Α. 2018ΔΠ80200001 ηεο ΑΔΠ 802 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ κε ηίηιν «ΔΝΗΥΤΖ 
ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΑΛΔΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΦΑΚΗΧΝ Ζ ΗΥΤΡΖ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ 
20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 κε Κ.Α 2018ΔΠ80200001 
ζηε ΑΔΠ 802 Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη κε εγθεθξηκέλν 
Πξνυπνινγηζκφ 490.000,00€ 

 

 

ΑΡ. ΠΡΧΣ:   358  ΖΜΔΡ13-02-2019 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ STYLIANOS MARAGKAKIS



ΑΓΑ: ΦΠ9ΓΧΖ4-ΒΛ 

1ν Τπνέξγν «ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ »ΠΟΟΤ 
245.000,00€ 
2ν Τπνέξγν «ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ »ΠΟΟΤ 
245.000,00€ 
 
Ζπάκλειο: 19.6.2018 

Απιθμ. ππυη.: 138023 

 

ΚΩΔΘΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟΤ 2019  ΔΗΜΟΤ ΦΑΚΘΩΝ: ΚΑ: 64/7333.008 

 ΠΟΟΤ  245.000,00 ΕΤΡΩ 
 
 
δ) ηελ κε αξηζκφ 109/2018 Απφθαζε ηνπ Γ. Γήκνπ θαθίσλ  γηα ηελ απνδνρή πίζησζεο  
192.779,28 επξσ ΔΝΗΥΤΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΠΟΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΔ ΣΖΝ 
ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ Ζ ΗΥΤΡΖ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ ΣΖ 20 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 
 
«ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ  
ΚΩΔΘΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟΤ 2018 ΔΗΜΟΤ ΦΑΚΘΩΝ: ΚΑ: 64/7333.005 
ΠΘΣΩΗ ΕΣΟΤ 2018  96.389,64 ΕΤΡΩ 

 

 
 

 ε\ Σην με αρ Α/Α 467 ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΗ  
18REQ004262807 2018-12-24 οποία αποφάσισε την έγκριση δαπάνης την 
δέσμευση και την ψήφιση 

διάθεση πίστωσης 96.389,64  ΕΤΡΩ  για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ Κ.Α 64.7333.005  

Οριστική αποκατάσταση ζημιών δημοτκης οδοποιίας Δήμου  
Τποχρεώσεις επόμενων ετών 

Κωδικός            2019          ύνολο 

64.7333.004 148.610,35 148.610,35 
 

.ζ/ ηην με αρ 69/. /2018 μελέηη και ηεύτη δημοπράηηζης με ηίηλο: «ΟΡΘΣΘΚΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΘΩΝ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΟΔΟΠΟΘΘΑ ΔΗΜΟΤ ΦΑΚΘΩΝ 
244.999,99 ΕΤΡΩ (ΤΜΠΕΡΘΛ. ΦΠΑ 24%)   
 

η/ Τελ κε αξ Α/Α 33/2019 . ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 19REQ004421506 
2019-02-06  ε νπνία απνθάζηζε ηελ έγθξηζε δαπάλεο ηελ δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε 

δηάζεζε πίζησζεο 245.000,00 €   γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ησλ παξαθάησ ΚΑΕ Κ.Α 64.7333.008  
Οξηζηηθή απνθαηάζηαζε δεκηώλ δεκνηηθήο νδνπνηίαο Δήκνπ  
 

θ/  ηην με αρ 06./2019 (Α.Δ.Α.  ΨΔΕ1ΩΗ4-Σ0Ε, ΑΔΑΜ: 19PROC004478736)  απόθαζη 
ηης Οικονομικής Επιηροπής με ηην οποία εγκρίθηκαν  

 

1. η με αρ 69/. /2018 μελέηη και ηεύτη δημοπράηηζης με ηίηλο: «ΟΡΘΣΘΚΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΘΩΝ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΟΔΟΠΟΘΘΑ ΔΗΜΟΤ ΦΑΚΘΩΝ 
244.999,99 ΕΤΡΩ (ΤΜΠΕΡΘΛ. ΦΠΑ 24%) 

 
2. Ζ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο 
πξνθήξπμεο γηα ηελ Αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ» , ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 2 (γ) ηνπ  Ν 4412/8-
8-2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ιφγσ  θαηεπείγνπζαο αλάγθεο. 
 
3. Ζ πξφζθιεζε θαη  θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 2γ 
(ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο) ηνπ Ν.4412/2016. 
ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
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ΑΓΑ: ΦΠ9ΓΧΖ4-ΒΛ 

4. πγθξνηεί  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε 
Γηαπξαγκάηεπζε γηα ην παξαπάλσ έξγν,  
 

, απνηεινύκελε από ηξεηο (3) ηερληθνύο ππαιιήινπο 
καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο όπσο πξνέθπςαλ από 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΛΖΡΧΖ ΜΖΜΔΓ 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄) 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 2018-12-31 09:42:51 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ: ΥΑΝΗΑ 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΚΛΖΡΧΖ: mimed-ecb-a-2-id-aa-2328-eba-2018-12-31-09:30:00.000000 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΖΜΟ ΦΑΚΗΧΝ 
ΣΗΣΛΟ ΤΜΒΑΖ: ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΨΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσζίαο - νδνζηξψκαηνο ζε κηθξά ηκήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 
ηνπ δήκνπ θαθίσλ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΜΒΑΖ: ΔΡΓΟ 
ΚΟΣΟ: 197580,64 ΔΤΡΧ 
ΟΝΟΜΑΣΑ ΜΔ ΣΖ ΔΗΡΑ ΠΟΤ ΚΛΖΡΧΘΖΚΑΝ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
[ΟΝΟΜΑ] [ΔΠΧΝΤΜΟ] [ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ] [ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ] [ΔΣΟ ΠΣΤΥΗΟΤ] [ΔΣΟ ΑΓΔΗΑ] [ΣΖΛΔΦΧΝΟ] [EMAIL] 
[ΒΑΘΜΗΓΑ] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΗΡΠΗΝΑΚΖ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ /ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ-

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΧΝ   ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΕΛΟ 

–Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1991 1991 2821083246 empirpin@ltnx.gr Γ 
ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΑΝΓΑΛΑΚΖ ΣΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΓΖΜΟ ΚΗΑΜΟΤ 1984 1984 2822340207 
mariamylonaki@gmail.com Γ               ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΕΛΟ 

ΓΔΠΟΗΝΑ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΠΔ Γεσινγίαο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΧΝ 
1986 1986 2821344621 
koutroumpaki@crete.gov.gr Γ            ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
ΑΝΣΧΝΖ ΠΡΧΗΜΟ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ /ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ-
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΧΝ –Γ/ΝΖ 
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 1994 1995 2821083242 aproimos@ltnx.gr Γ    ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ  
ΑΝΑΣΑΗΟ ΡΟΒΗΘΑΚΖ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΥΑΝΗΧΝ 2000 2001 2821344640 
rovithakis@crete.gov.gr Γ        ΗΓΗΟΣΖΣΑ  ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΕΟΤΓΚΑΡΖ ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ 2000 2000 2821037384 
gsmk@techdivision.tuc.gr Γ    ΗΓΗΟΣΖΣΑ  ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΜΔΛΟ 

 

 

 
καλεί 

 

Σνπο παξαθάησ νηθνλνκηθνχο θνξείο  
1/ΣΟΞΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

ΑΦΜ : 094313145 

ΓΟΤ : XANΗΧΝ 

Γ/ΝΖ : ΒΡΤΧΝ 70, ΣΚ. 73133 ΥΑΝΗΑ  

ΣΖΛ.28210-40270 

ΦΑΞ. 28210-40705 

EMAIL : toxoaete@gmail.com 

 

2/ΑΝΓΡΟΤΛΑ ΟΤΡΟΤΛΛΑ & ΗΑ Δ.Δ. 
ΑΦΜ : 999084074 

ΓΟΤ : ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Γ/ΝΖ : Κ &  ΒΗ. ΠΔ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, 71601 ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

ΣΖΛ. 2810330530  
ΦΑΞ. 2810221690 

EMAIL : a.souroulla@gmail.com 

 

3/ ΞΔΚΑΛΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΑΦΜ :  046848182 

ΓΟΤ : ΡΔΘΤΜΝΟΤ 
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ΑΓΑ: ΦΠ9ΓΧΖ4-ΒΛ 

Γ/ΝΖ :  ΚΟΤΡΜΟΤΛΖ 38Α, 74100 ΡΔΘΤΜΝΟ 

ΣΖΛ.  2831042342  

EMAIL : exeka@teemail.gr 

 

 

 
Άπθπο 1: Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ 

Φνξέαο Τινπνίεζεο : Γήκνο θαθίσλ 
Οδφο: Υψξα θαθίσλ, θαθηά 
Σαρ.Κσδ. 73011 
Σει.: 28253-40000 
Telefax: 28253-40017 

Πιεξνθνξίεο : ηπιηαλφο Μαξαγθάθεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Σει.: 2825340021 
E-mail: stmaragakis@gmail.com 

Ηζηνζειίδα: www.sfakia.gr 
 

Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ:    Γήκνο  θαθίσλ 
Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ:   Γήκνο  θαθίσλ 
Πξντζηακέλε Αξρή :  Γεκνηηθφ πκβνχιην – Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία : Γλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 
Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Δξγσλ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 
 

 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή 
ζηνλ αλάδνρν. 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο θαηαξγεζνχλ, 
ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ή 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα, ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα 
ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ 
δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 
 
Άπθπο 2: Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ και ηεύση 

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 
γηα ηνλ παξφληα ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 
α)  ε παξνχζα πξφζθιεζε ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 32 
παξ. 2γ. ηνπ Ν.4412/2016 (ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο),  
β) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, φπσο παξάγεηαη απφ ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, 
δ) ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο, 
ε) ην ηηκνιφγην ηεο Τπεξεζίαο,  
δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
ζ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή  επί φισλ ησλ αλσηέξσ. 
 
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr. 
 
 
 
Άπθπο 3: Σίηλορ, πποϋπολογιζμόρ, ηόπορ, πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος 
έπγος,          
 
                  Σίηλορ ηος έπγος 

 

 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  
 «ΟΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ »  
 

 Πποϋπολογιζμόρ  ηος έπγος (εκηιμώμενη αξία ηηρ ζύμβαζηρ) 
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Ο πξνυπνινγηζκφο  ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε  244.999,99  Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 
 

Γαπάλε Δξγαζηψλ: 
 

145.440,00  Δπξψ 

Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) :  26.179,20  Δπξψ 

Απξφβιεπηαi  
(πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ 
θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.), πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  

 
 25.742,88   Δπξψ 

χλνιν:                    197.362,08  Δπξψ 
 

Αλαζεψξεζε              218,56 Δπξψ 

Μεξηθφ χλνιν:                    197.580,64 Δπξψ 

ΦΠΑ 24%  47.419,35 Δπξψ 
 

Σειηθφ χλνιν             244.999,99   Δπξψ 

                                                                                                          
Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 

            Σόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος  
 
                  Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζε ηκήκαηα ηνπ  δεκνηηθνχ  νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ θαθίσλ. 

 

        Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηην    69  /2018 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ θαθίσλ CPV  45233120-6 Έργα οδοποιίασ   

Σο φυςικό αντικείμενο του ζργου αφορά ςτισ αναγκαίεσ παρεμβάςεισ για τθν  άμεςθ 

αποκατάςταςθ  των προκλθκειςϊν βλαβϊν και φκορϊν από τα ζντονα καιρικά φαινόμενα 

(καταιγίδεσ) που επθρζαςαν το Διμο φακίων ςτισ 20 Φεβρουαρίου 2018. 

Σα καταγεγραμμζνα βροχομετρικά δεδομζνα ςτον μετεωρολογικό ςτακμό  Αγίου Ιωάννθ 

φακίων ιδιοτθςίασ Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ αμαριάσ τθν Σρίτθ 20 Φεβρουαρίου 

ζδειξαν  θμεριςιο φψοσ βροχόπτωςθσ  30,8 mm το οποίο  ζπεςε ςε λίγα λεπτά προκαλϊντασ τισ 

πλθμμφρεσ εκείνθσ τθσ θμζρασ. Σο ςυνολικό φψοσ βροχόπτωςθσ για τον Φεβρουάριο ανιλκε ςε 

128 mm .Δθλαδι ςε λίγα λεπτά ζπεςε το 1/4 του ςυνολικοφ φψουσ βροχισ του μινα 

υγκεκριμζνα οι ζντονεσ βροχοπτϊςεισ και θ χαλαηόπτωςθ, ζπλθξαν όλο το μζτωπο του 

Διμου  φακίων,  ειδικότερα τουσ οικιςμοφσ Βουβά και Νομικιανά όπου ορμθτικοί χείμαρροι 

μετζφεραν φερτά υλικά και προκάλεςαν πολλά προβλιματα ςε οικίεσ και ςτο δθμοτικό οδικό 

δίκτυο. Τπιρξε εναπόκεςθ μεγάλων  ποςοτιτων από πζτρεσ και λάςπθ εντόσ των οικιϊν και ςτο 

δθμοτικό οδικό δίκτυο. Επίςθσ ζχουν προκλθκεί φκορζσ οι οποίεσ δεν μποροφν να επιςκευαςτοφν 

ςτα δίκτυα φδρευςθσ, λόγω επικάλυψθσ. 
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1. Περιγραφή Υφιςτάμενησ κατάςταςησ - προβλήματα 

 

ε πολλά τμιματα του Δθμοτικοφ Οδικοφ Δικτφου παρουςιάςτθκαν φαινόμενα απόκεςθσ 

φερτϊν υλικϊν (χϊματα, πζτρεσ, κλαδιά) ςτθν επιφάνεια των οδϊν. Επίςθσ ςε διάφορεσ κζςεισ 

ςυνζβθςαν κατολιςκιςεισ πρανϊν και καταπτϊςεισ βράχων, με αποτζλεςμα τα προϊόντα αυτϊν 

να αποτεκοφν ςτθν επιφάνεια των οδϊν και ςτισ τάφρουσ ομβρίων αυτϊν. Σα ίδια φαινόμενα 

παρατθρικθκαν και ςε κζςεισ ζντονθσ διάβρωςθσ ανεπζνδυτων τάφρων ομβρίων, ςε οδοφσ με 

μεγάλεσ κατά μικοσ κλίςεισ, όπου λόγω τθσ διάβρωςθσ τθ τάφρου παρατθρικθκε υποςκαφι του 

πόδα των πρανϊν των ορυγμάτων. 

ε πολλζσ κζςεισ επίςθσ παρουςιάςτθκαν κακιηιςεισ του οδοςτρϊματοσ και παράλλθλθ 

κραφςθ τθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ. Επίςθσ παρουςιάςτθκαν, κατά τόπουσ 

καταρρεφςεισ επιχωμάτων, λόγω υποςκαφισ του πόδα τουσ από όμβρια φδατα. Σζλοσ 

παρουςιάςτθκαν προβλιματα επιχωμάτωςθσ τεχνικϊν ζργων απορροισ ομβρίων (οχετϊν), από 

φερτά υλικά (χϊματα, κλαδιά) των διερχόμενων από αυτά χειμάρρων κακϊσ και διάβρωςθσ των 

ανεπζνδυτων τάφρων ομβρίων, ςε τμιματα του οδικοφ δικτφου με μεγάλεσ κατά μικοσ κλίςεισ. 

 

 

 

 

 

2. Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ 

Σο Ζργο περιλαμβάνει τισ επόμενεσ εργαςίεσ : 

1. Απομάκρυνςθ και κακαριςμόσ των φερτϊν υλικϊν (χϊματα, βράχια, κλαδιά, κλπ) από τθν 

επιφάνεια των οδϊν . 

2. Απομάκρυνςθ και κακαριςμόσ προϊόντων κατολιςκιςεων των πρανϊν (χϊματα, ογκόλικοι κλπ) 

3. Αποκατάςταςθ οδοςτρωςίασ και ειδικότερα απομάκρυνςθ χαλαρϊν εδαφϊν, καταςκευι 

εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ όπου απαιτείται, καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ και ςτρϊςθσ βάςθσ).  

4. Κακαριςμόσ τάφρων απορροισ ομβρίων με απομάκρυνςθ των προϊόντων των κατολιςκιςεων 

και των φερτϊν υλικϊν, επζνδυςθ τάφρων με ςκυρόδεμα όπου κρίνεται απαραίτθτο. 

5. Αποκατάςταςθ τςιμεντοςτρϊςεων ειδικά ςε οδοφσ με μεγάλθ κλίςθ 

6. Επιςκευι - αποκατάςταςθ τοπικϊν φκορϊν αςφαλτοτάπθτα (εποφλωςθ λάκκων και τοπικϊν 

κακιηιςεων), με κακαριςμό, καταςκευι εξυγιαντικισ ςτρϊςθσ υπόβαςθσ και βάςθσ όπου 

απαιτοφνται  και αςφαλτόςτρωςθ με χριςθ αςφαλτομίγματοσ. 

7. Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ μεμονωμζνων ηθμιϊν και φκορϊν οδοςτρωμάτων και ςτοιχείων 

αςφαλείασ οδϊν . 
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 Επιςθμαίνεται ότι οι παρεμβάςεισ του παρόντοσ ζργου κα γίνουν τοπικά και ςε μικρά 

τμιματα του δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου του διμου φακίων  και αποκλειςτικά εντόσ του 

καταςτρϊματοσ των υφιςτάμενων οδϊν.  Οι οδοί  ςυγκεντρωτικά απεικονίηονται ςτον κάτωκι 

πίνακα και αναλυτικά θ κζςθ τουσ ςτα αντίςτοιχα ςχζδια όπου ςθμειϊνονται οι ςυντεταγμζνεσ τθσ 

αρχισ και του τζλουσ τουσ. 

 

 

Δπιζημαίνεηαι φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 
νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 
λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 
156 λ. 4412/2016.  

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

 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 

Γελ ππεξβαίλεη  ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ  ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο εξγαζηψλ 

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

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

αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε. 

Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%), κεηψλνπλ 

ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα 

ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ,  χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο                                         

 

 

 

Άπθπο 4: Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος 

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε διάζηημα    ηριφν μηνών  απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο . 
 
Άπθπο 5: Υπημαηοδόηηζη ηος Έπγος, Φόποι, Γαζμοί,  κ.λ.π.- Πληπυμή Αναδόσος 

α/α Θζςη οδού Μήκοσ οδού (Μ) Μζςο πλάτοσ οδού (Μ) Κατάταξη ΟΜΟΕ

Είδοσ εργαςιών (ςύμφωνα 
με αρίθμηςη τεχνικήσ 

ζκθεςησ
1 Αςκφφου - Πετρζσ 327,88 5,5 AVI 1,3,6

2 Ιμβρου 25 3,2 AVI 3,6

3 Ιμβρου 41,9 3 AVI 3,6

4 Ιμβρου 101,2 3,4 AVI 1,4,7

5 Αςφζνδου 67,7 4,5 EV 2,5

6 Αςφζνδου 133,6 3,7 EV 2,5

7 Χώρα Σφακίων 65,8 3,2 EV 2,4,5

8 Ανώπολη 55 3,2 AVI 3,6

9 Ανώπολη 106 4,5 AVI 3,6

10 Ανώπολη 78,3 4,7 AVI 1,4,5

11 Ανώπολη 70,3 4 AVI 2,4,6,7

12 Ανώπολη 110,2 2,8 AVI 2,3,6

13 Ανώπολη 123,7 2,8 AVI 2,3,6

Σύνολο 1.306,58
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ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: 
 
ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2018 ΔΗΜΟΤ ΥΑΚΙΩΝ: ΚΑ: 64/7333.005 ΠΙΣΩΗ ΕΣΟΤ 
2018  96.389,64 ΕΤΡΩ 

 

ΚΩΔΘΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟΤ 2019  ΔΗΜΟΤ ΦΑΚΘΩΝ: ΚΑ: 64/7333.008 

 ΠΟΟΤ  245.000,00 ΕΤΡΩ 
 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: απφθαζε εγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο  κε Κ.Α. 2018ΔΠ80200001 ηεο ΑΔΠ 
802 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ κε ηίηιν «ΔΝΗΥΤΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΑΛΔΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΦΑΚΗΧΝ Ζ ΗΥΤΡΖ ΒΡΟΥΟΠΣΧΖ ΣΖ ΣΡΗΣΖ 20 
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2018 κε Κ.Α 2018ΔΠ80200001 ζηε ΑΔΠ 802 Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη κε 
εγθεθξηκέλν Πξνυπνινγηζκφ 490.000,00€ 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Κ.Α. 2018ΕΠ80200001 της ΑΕΠ 802ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

Ηράκλειο: 19.6.2018 

Αριθμ. πρωτ.: 138023 

 

 
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο χςνπο 
0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο 6%0, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. 
ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 
2235).   
Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο θ.ι.π.  
θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.  Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.  
 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν 
άξζξν ηεο Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 
 
 
Άπθπο 6: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 
Άπθπο 7: Ζμεπομηνία και ώπα λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών – 
αποζθπάγιζηρ 

 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη η   22/02/2019, ημέρα 
Παραζκεσή  και ώρα 10:00 π.μ. 
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη η 25/02/2019, 
ημέρα Δεσηέρα. και ώρα 10.00π.μ. 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε 
θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 
εκεξνκελία,  θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 
δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί 
δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη 
λέα εκεξνκελία, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ.  

 

Άπθπο 8: Ζλεκηπονική ςποβολή θακέλος πποζθοπάρ  
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8.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο πξνζθαινχκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη πξνζθαινχκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 
έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξ. 117384/31-10-2017 (ΦΔΚ 3821 Β) «Ρπζκίζεηο 
ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη 
παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο 
εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)». 
 
 
8.2 ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 
 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
8.3  Ο ρξήζηεο – νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 
α) Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 
θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή  κε 
ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ 117384/26-
10-2017 Κ.Τ.Α. θαη είλαη ηα παξαθάησ : 
 
1) Για ηην απόδειξη ηηρ μη ζςνδπομήρ ηων λόγων αποκλειζμού ηος άπθπος 11Α :  

1(α) γηα ηελ παπάγπαθο Α.1 ηος άπθπος 11 ηηρ παπούζαρ: απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ  ηξηψλ εδαθίσλ  
ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 11. 
 
1(β) για ηην παπάγπαθο Α.2 ηος άπθπος 11:  
-  θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε 
εμέιημε.  

-  αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ 
εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε 
αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ.   Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ 
απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο 
κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΗΚΑ γηα ην ινηπφ 
πξνζσπηθφ). Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο  ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο 
εηαίξνη.  

1(ββ) για ηην παπάγπαθο Α.2α ηος άπθπος 11: πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο. 

1(γ) γηα ηελ παπάγπαθο Α.4(β) ηος άπθπος 11: Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, , 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην 
λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 

19PROC004479058 2019-02-18



ΑΓΑ: ΦΠ9ΓΧΖ4-ΒΛ 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 
κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.,  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε 
θνξά ηζρχνπλ. Δηδηθά ε κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. (δ) Αν το κράτοσ-μέλοσ ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικά ή όπου τα πιςτοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 11 Α., το έγγραφο ή το πιςτοποιητικό μπορεί να αντικαθίςταται από ένορκη βεβαίωςη ή, ςτα κράτη - μέλη ή ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωςη, από υπεύθυνη δήλωςη του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικήσ ή διοικητικήσ αρχήσ, ςυμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανιςμού του κράτουσ μέλουσ ή τησ χώρασ καταγωγήσ ή τησ χώρασ όπου είναι εγκατεςτημένοσ ο οικονομικόσ φορέασ.  Στην περίπτωςη αυτή οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχέσ παρέχουν επίςημη δήλωςη ςτην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιςτοποιητικά τησ παρούςασ παραγράφου ή ότι τα πιςτοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφέρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 11 Α τησ παρούςασ.  Αν διαπιςτωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγφ τώρα εκδίδονηαι ηα σπόυη 
πιζηοποιηηικά, η προζθορά ηοσ διαγφνιζόμενοσ απορρίπηεηαι. 
 

1(δ)γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παπαγπάθος Α.4 ηος άπθπος 11 ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

1(ε) γηα ηελ πεπίπηυζη θ ηηρ παπαγπάθος Α.4 ηος άπθπος 11 γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα 
επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΧΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε 
βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

1(ζη) Γηα ηελ πεπίπηυζη ηος άπθπος 11.Α.9. ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 
ηνπ λ. 4412/2016. 

 

2) Για ηην απόδειξη καηαλληλόηηηαρ για ηην άζκηζη επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ηος 
άπθπος 11Β: 
2. (α) φζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ 
ζηελ Α2 ηάξη και άνυ , γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

 

3) Για ηην απόδειξη οικονομικήρ και σπημαηοοικονομικήρ επάπκειαρ ηος άπθπος 11Γ : 

3.(α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη. 
3.(β) Απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο κε ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξίσλ αλεθηέιεζηνπ   
         ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ: 

κε ηελ ππνβνιή ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ ελ ηζρχεη ή 
κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ πίλαθα 

φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ (είηε σο κεκνλσκέλνο αλάδνρνο είηε ζην πιαίζην 
θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιαβίαο) θαη αλαθνξά γηα ην αλεθηέιεζην ππφινηπν αλά έξγν θαη ην 
ζπλνιηθφ αλεθηέιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα 
πηπρίνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο . 

 
4) Για ηην απόδειξη ηεσνικήρ και επαγγελμαηικήρ ικανόηηηαρ ηος άπθπος 11Γ : 

4(α) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη. 

 

5)Σσεηικά με ηον έλεγσο νομιμοποίηζηρ ηων ζςμμεηεσόνηων: 
 

Τπνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε εμνπζία 
ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ : 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 
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2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη 
κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ 
θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη) 
3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, 
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα 
πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά 
απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν,  
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ ππνβάιινπλ «Δλεκεξφηεηα 
Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ:  
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 8.3.1(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα 
πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά 
δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.  
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 8.3.1(β) ηεο παξνχζαο. 
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΖ ηνπ άξζξνπ 8.3.1(γ) ηεο 
παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο 
πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 
12. Α.4. (ζ). 
- ηα  απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο  ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.  

   
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην ζρεηηθφ 
δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε 
ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ, ν πξνζθέξσλ 
πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειέρε 
απηά.  
 
6)  Δγγςηηική ζςμμεηοσήρ, ηος άπθπος 14Α ηηρ παπούζαρ.  
 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη ηα 
έγγξαθα πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 ''Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 4250/2014 θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 
εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 
 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, λα θαιέζεη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο „‟Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο λα 
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  102 θαη 103  
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, 
ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
 
Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε (πξνζσξηλφ 
αλάδνρν) ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 
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γ) Οη πξνζθέξνληεο ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 
«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ, κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζε 
εθηχπσζε ειέγρνπ νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηψλ, ζηελ 
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016. 
 
ε) ηε ζπλέρεηα, νη πξνζθέξνληεο παξάγνπλ απφ ην ππνζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία 
(«εθηππψζεηο» ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπο ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF)). Σα αξρεία απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 83010/4098 Κ.Τ.Α. 
θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο. Καηά ηελ ζπζηεκηθή 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ην ππνζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο 
επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία 
(Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη απηνί  απνβνχλ 
επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη  ζην ππνζχζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη 
θαη ην ππνζχζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πξνζθέξνληεο κε ζρεηηθφ κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ 
ρξήζηε ησλ πξνζθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο 
δηφξζσζεο. 
 
ζη) Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ 
ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, νη πξνζθέξνληεο επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο   παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 
 
δ)  Απφ ην ππνζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία 
απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
 

8.4  Απφζπξζε πξνζθνξάο 
Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή  κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα 
ηνπ πξνζθέξνληα, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην 
ππνζχζηεκα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 

Άπθπο 9: Γιαδικαζία ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών/ 
Καηακύπυζη/ ύνατη ζύμβαζηρ/ Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ 

 
 Ζλεκηπονική Αποζθπάγιζη/ Αξιολόγηζη/ Έγκπιζη ππακηικού/Καηακύπυζη 

 

α) Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο 
παξνχζαο, θαη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνπο 
πξνζθέξνληεο ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο παξάγεηαη απφ ην Τπνζχζηεκα.  
 
β) ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο, πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ “Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”.  
 
γ) ηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα Πξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», αλαξηάηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ν ζρεηηθφο θαηάινγνο κεηνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη 
πξνζθέξνληεο. 
 
δ) Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν 
ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο 
κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζρεηηθνχ ςεθηαθνχ αξρείνπ, κέζα απφ ην ππνζχζηεκα.  
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε κέζε 
έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95, 98 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
ε) Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, θαηαρσξίδνληαη, θαηά ηε 
ζεηξά κεηνδνζίαο, ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο, ην νπνίν θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 
 
ζη) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ , ηελ ίδηα εκέξα ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην 
κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα ιφγσ ηνπ ειέγρνπ ησλ 
εγγπεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο. 
 
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο  ηνπ πξαθηηθνχ ηεο, 
επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, 
ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην 
εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη 
επφκελα ηνπ λ. 3669/2008. 
 
ε) Ζ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 
ή ζε παξάξηεκά ηνπ, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο. 
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην 
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο 
“εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, γηα ηελ ιήςε απφθαζεο .  
 
ζ) Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο», θαη επηπιένλ αλαξηά ηα Γηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηνλ ρψξν 
«πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ» θαη παξέρεη πξφζβαζε ζηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ .Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 9.3 ηεο παξνχζεο. 
 
η) Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 
ζα ηνπο γλσζηνπνηεζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 
θ) Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο ηνπ άξζξνπ 1, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο καηαηψλεηαη. 
 
 
9.2   Ππόζκληζη για ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

 
α) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, εθφζνλ 
απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36  ηνπ λ. 4129/2013, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8.3 ηεο παξνχζαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, 
πξνθεηκέλνπ λα  δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 11,  φηη 
εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα  επηινγήο ηνπ άξζξνπ12 θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ ππνζπζηήκαηνο θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Με ηελ ίδηα απφθαζε  θαιείηαη ν αλάδνρνο φπσο  
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  ζέηνληάο ηνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο “Δπηθνηλσλίαο” ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Ζ ελ 
ιφγσ θνηλνπνίεζε επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016.               

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
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πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε  β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 
4412/2016. 
 

9.3 Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ  
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016, θαη ην ππ‟αξηζ. 39 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ)  
(ΦΔΚ 64/04-05-2017/ηεχρνο Α) πεξί «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ(ΑΔΠΠ)» 
Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ φπσο απηφ 
παξαηίζεηαη ζην αλσηέξσ Π.Γ, θαηαηίζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
θνηλνπνηείηαη κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ΑΔΠΠ (Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 
θαηαηίζεηαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα παξάβνιν 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ(0,50 %) ηεο 
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ) ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ 
(15.000) επξψ. 
 
 
Άπθπο 10:Γιαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ - Όποι ςποβολήρ πποζθοπών- Πποϋποθέζειρ 
επιλογήρ  
 

Α1. Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε» ηνπ άξζξνπ 32 2γ ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ. 

 
Α2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α). 
Α3. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 
 
Α4. Κάζε  δηαγσληδφκελνο  κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 
Α5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 
Α6. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 
Β. Ζ χκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα  ν 
νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο 
θαη ηνπ άξζξνπ 13 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ θαη Γ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 
παξνχζαο.  
 
 
Άπθπο  11: Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ  
 
Οη  πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.  

 
11.Α. Λόγοι αποκλειζμού   
 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) έλαο απφ 
ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73, παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 107 πεξ 6 ηνπ Ν4497/2017: 
11.Α.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α) ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνυζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
β) δυποδοκία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
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γ) απάηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) ηπομοκπαηικά εγκλήμαηα ή εγκλήμαηα ζςνδεόμενα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
ε) νομιμοποίηζη εζόδυν απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
ζη) παιδική επγαζία και άλλερ μοπθέρ εμποπίαρ ανθπώπυν, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 
ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 
101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 
215 ). 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. Δ.Δ.) θαη 
Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά  
ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

11.Α.2 Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ( άξζξν 73, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016)  
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί 
απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα 
απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Γελ απνθιείεηαη  ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 
 
11.Α.2.α. Ζ αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 
επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 
απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 
(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 
απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

11.Α.3. Καη‟ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 
ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε 
ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 
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παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 11.Α.2.  

11.Α.4. Αποκλείεηαι από ηη ζςμμεηοσή ζηην παπούζα διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ 
ζύμβαζηρ πποζθέπυν ζε οποιαδήποηε από ηιρ ακόλοςθερ καηαζηάζειρ: 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,                    

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη 
έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ 
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016),  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  

(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε 
ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

11.Α.5.  Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 
νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 
3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ) 

11.Α.6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ 
ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.  

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 11.Α.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 
κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ  11.Α.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 

11.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 11.Α.1 θαη 11.Α.2α θαη 11.Α.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν 
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 
ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
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νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

11.Α.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

11.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο . 

 

Κπιηήπια επιλογήρ (11 .Β-11 .Γ) 
  
11 .Β. Καηαλληλόηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ζηελ 
θαηεγνξία έξγνπ (Α2 ηάξη και άνυ, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ). 
 

 
11.Γ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα 
ηελ καηηγοπία  ΟΓΟΠΟΗΗΑ, λα δηαζέηνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηελ 
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην άξζξν 100  παξ. 4β ηνπ Ν. 
3669/08 φπσο ηζρχεη . 

Δηδηθά νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ, δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3669/2008, φπσο ηζρχεη. 

 
11.Γ. Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ 
καηηγοπία  ΟΓΟΠΟΗΗΑ, λα δηαζέηνπλ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηελ ηερληθή 
θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην άξζξν 100 παξ. 4α ηνπ Ν. 3669/08 φπσο 
ηζρχεη. 

 

Άπθπο 12: Γικαιολογηηικά (Αποδεικηικά μέζα) 
 
Οη πξνζθεθιεκέλνη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ 
ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, κε ην άξζξν 9.1  θαη θαηά 
ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9.2 ηεο παξνχζαο.  
 
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 
θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζε. 
 

Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο έμη κελψλ πνπ 
πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.  
Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο 
λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο κελφο πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.  
 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα “δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο”, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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 Άπθπο 13: Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαηά ηε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 97 παξ.3 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα εννέα (9) μηνών, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο πξνζεζκίαο  ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο. 
 
Άπθπο 14: Δγγςήζειρ 
Α . Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ  
 
1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3951  εςπώ.  

  
2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία :  
 α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
 β) ηνλ εθδφηε,  
 γ) ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Γήκν θαθίσλ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη,  
 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
 ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
 ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 
γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

 δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  

 ε) ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο -δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ) θαη ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,  

 ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
 η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  
(ην ζεκείν απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ). 

 
3  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο, ήηνη   κέρξη        
22/ 12 /2019, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε 
ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 
4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 8.3 θαη 9.2 ηεο παξνχζαο. 
Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ 
ηεο εγγπήζεσο. 

5  Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
 θαιήο εθηέιεζεο. 
 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 
 

Β) Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ   

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ  5%  επί ηεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
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ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 
αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ 
αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ 
ηεο εγγπήζεσο. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ 
άξζξν ζηελ παξάγξαθν Α.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο .  

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- 
κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  
Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα/ αλαδφρνπ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.   

Δάλ ε εγγχεζε εθδνζεί απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα ζπληαρζεί ζε κία απφ ηηο 
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  
 

Άπθπο 15: Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ – Ρήηπα ππόζθεηηρ καηαβολήρ (Ππιμ) 
 
Γελ  πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 

 
Άπθπο 16: Γλώζζα διαδικαζίαρ 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη 

 ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά.  

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ 
ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά  
έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην 
ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί έγγξαθν. Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 
“Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

Ζ  επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη  
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Άπθπο 17: Δθαπμοζηέα νομοθεζία 
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Γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή, ηδίσο, νη θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο: 
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ, φπσο ηζρχνπλ: 

 - ηνπ λ. 4497/2017 (Α΄171) Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016. 
- ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119, 
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), 
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο 
εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα», 
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη. 
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1 απηνύ, 
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

 Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ 
άξζξνπ 176  λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο 
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), 
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” 
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ) 
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”, 

- ηεο κε αξ. 83010/4098/2-8-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (2710 Β) «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηώλ, θαη παξνρήο 
ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο θαη κόλν ζηελ αλνηθηή 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ  ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 
- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β‟ 1781) «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 
- ηεο κε αξ. 56902/215/19-05-2017 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο (Β‟ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ..)», 
-Ο λ. 3310/2005 “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή     
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” (Α' 30), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδόρνπ κε 
ηα ζηνηρεία ηνπ  Δ..Ρ.,  ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε σλ κεηνρώλ Διιεληθώλ 
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ε θνηλή απόθαζε ησλ 
Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα  
„‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ Ν.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Ν.3414/2005‟‟, θαζώο θαη ε απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ππ‟ 
αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ 
εμσρώξηεο εηαηξίεο”.  
-Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».Σεο 
ΚΤΑ . 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 1312Β/24-08-10)  «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα γηα ηελ 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)». 

 

Χο πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ :  

1) Π.Γ. 171/1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ θαη γλσκνδνηνύλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ 
πνπ εθηεινύληαη από Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη άιιεο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. 
ζεηο» (Φ.Δ.Κ. 84Α΄/2.06.1987) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ ηνπ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016),  
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2) Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Φ.Δ.Κ. 114Α΄/8.06.2006), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 
4412/2016). 
3) Ν.4555/2018  Σεχρνο Α‟ 133/19.07.2018 
Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - 
Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 
[Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - 
Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ – 
 Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά 
κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζώο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο 
εξγνιαβίαο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (Νόκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθύθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ.  

 

Άπθπο 18: Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ - ειπά ιζσύορ εγγπάθυν ηηρ 
ζύμβαζηρ 

 

Σα  έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  
σο θαησηέξσ.  
1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε θαη νη φξνη απηήο 
3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
4. Σν ηηκνιφγην έξγνπ 
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ. 
8. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. 
 
Άπθπο 19: Σεκμήπιο από ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απνηειεί ηεθκήξην φηη ν πξνζθέξσλ 
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
 

ΥΧΡΑ ΦΑΚΗΧΝ    ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ     2019  
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΕΔΡΒΟ ΗΧΑΝΝΖ   
          

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

                               Με ηελ αξηζκφ  06./2019  απφθαζε ηεο Ο.Δ. Γήκνπ θαθίσλ 
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