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1Ο ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

διακηρφςςει 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ανοικτή διαδικαςία επιλογή αναδόχου για την καταςκευή του ζργου: 

«ΤΝΣΗΡΗΗ  ΧΟΛΕΙΩΝ  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΚΑΙ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (2018)» 

Εκτιμϊμενησ αξίασ  60.000,00 Ευρϊ 

(πλζον Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί ςφμφωνα με α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ 

παροφςασ και 

καλεί 

 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

καταςκευήσ του ωσ άνω ζργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

Άπθπο 1: Κύπιορ ηος Έπγος – Αναθέηοςζα Απσή1- ηοισεία επικοινυνίαρ 2 

Ανακζτουςα αρχι: Δήμοσ Μεγαρζων 

Οδόσ  : Γ.Μαυρουκάκθ - Χρ.Μωραΐτου 

Ταχ.Κωδ. : 191 00 

Τθλ. : 2296081034, 2296081042 

Telefax : 2296082618 

E-mail : tydmmegaron@gmail.com 

Ρλθροφορίεσ:  : Παραςκευό Κατρακούλη 

Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Ρροϊςτάμενθ Αρχι : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΕΩΝ 

Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία :Δ/νςη Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν Δήμου Μεγαρζων 

Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτα Γραφεία τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν Δήμου Μεγαρζων – 28ησ 

Οκτωβρίου & ηλυβρίασ 2οσ όροφοσ(9-1-20120 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 ) και από τθνΔιεφθυνςη 

Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν Δήμου Μεγαρζων3 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο :ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ 

Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ 

του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 

Άπθπο 2: Παπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών 

2.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 

α) θ παροφςα διακιρυξθ, 

β)  το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016), 

γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, 

δ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ,  

ε) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ,  

η) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

θ) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρζωςεων 

                                                           

1
ι Ανακζτων Φορζασ. Να αντικαταςτακεί ςε όλα τα ςθμεία τθσ προκιρυξθσ εφόςον αντί ανακζτουςασ αρχισ είναι ανακζτων 

φορζασ του Βιβλίου ΙΙ 

 

mailto:tydmmegaron@gmail.com
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κ) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ, 

ι) θ τεχνικι μελζτθ, 

ια) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα 

αρχι  επί όλων των ανωτζρω 

2.2 Για τθν παραλαβι των τευχϊν, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβϊνουν  με δαπϊνη και επιμϋλειϊ τουσ την 

αναπαραγωγό.Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα 

γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ(28ησ Οκτωβρίου & υλημβρίασ, Σ.Κ. 

19100 Μζγαρα) πληροφορίεσ κα Κατρακοφλη Παραςκευή  τηλ. 2296081042).Οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και 

εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο 

δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Η ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα 

ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ 

να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο45.  

Επιπρόςκετα προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο 

τθσ ςφμβαςθσ, τα παραρτιματά τουσ και το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Υπθρεςίασwww.megara.gr/.Για να υποβάλλουν όμωσ προςφορά οι ενδιαφερόμενοι , κα πρζπει να 

προμθκευτοφν δωρεάν το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

υπεφκυνοσ κα Κατρακοφλη Παραςκευή  , τθλ. 2296081042ι να το τυπϊςουν από τθν θλεκτρονικι μορφι 

του, φζροντασ τθ ςφραγίδα και τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ. 

2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 5-1-2020 6θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 4-1-2020  

Άπθπο 3: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ 

3.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 18 είτε (α) με κατάκεςι 

τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με 

κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ28ηρ Οκηυβπίος & 

ςλημβπίαρ, Σ.Κ. 19100 Μέγαπα).Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του 

διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για 

τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε 

ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

3.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά 

του ….. 

για το ζργο : «ΤΝΣΗΡΗΗ  ΧΟΛΕΙΩΝ  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΚΑΙ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (2018)» 

με αναθζτουςα αρχή τον ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν…..7 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο διαγωνιςμό, θ 

οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 

(μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 

http://www.megara.gr/
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ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

3.3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 24.2 και 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να 

καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.3 τθσ παροφςασ . 

Οι δφο ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ 

παρ. 2. 

3.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ. 

3.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα,8 θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 

πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 

κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

3.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Άπθπο 4:Διαδικαζία ςποβολήρ και αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών - Καηακύπυζη - 

ύνατη ζύμβαζηρ- Ενζηάζειρ 

4.1 Τποβολή και αξιολόγηςη των προςφορϊν -  Ζγκριςη πρακτικοφ 

α) Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ.  

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ  για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 3 

τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι, τόςο ςτο πρωτόκολλο, όςο και ςτον κυρίωσ φάκελο αναγράφεται θ ϊρα 

και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) 

και ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 

προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. 

β) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται καταχωρίηονται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται  θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 

οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του 9 και ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ. Πλοι οι φάκελοι 

αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρίςκθκαν ςτο πρακτικό και 

μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

γ) Αμζςωσ μετά τθν κατά τα ανωτζρω ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν και καταγραφισ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του άρκρου 24.2, ακολουκεί θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, θ 

μονογραφι τουσ από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και θ ανακοίνωςθ των επί 

μζρουσ ςτοιχείων τουσ, τα οποία επίςθσ καταχωρίηονται ςτο ίδιο ωσ άνω πρακτικό.  

δ) Στθ ςυνζχεια10, 11 θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ 

αναγραφισ των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ ςχζςθσ. 

Για τθν εφαρμογι του ελζγχου ομαλότθτασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ μζςθ 

ζκπτωςθ προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
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Πλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωρίηονται, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ, ςε πίνακα κατά τθ 

ςειρά μειοδοςίασ (αρχίηοντασ από τθ μικρότερθ προςφορά), ο οποίοσ υπογράφεται από τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και αποτελεί μζροσ του πρακτικοφ τθσ. 

ε) Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του άρκρου 24.2 τθσ 

παροφςασ τθν ίδια θμζρα κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Αν θ 

ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των 

προςφορϊν και του ελζγχου των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά 

ςειρά μειοδοςίασ προςφορζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ 

θμζρεσ, εκτόσ αν υφίςταται ςπουδαίοσ λόγοσ για τθν αναβολι τθσ ςε θμζρα και ϊρα που κοινοποιείται 

εγγράφωσ ςτουσ προςφζροντεσ, ανακοινϊνεται με τοιχοκόλλθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

υπθρεςίασ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον διακζτει. Ο ζλεγχοσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςυνίςταται ςτον ζλεγχο τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τουσ. 

ςτ) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφνταξθσ και ζκδοςθσ του πρακτικοφ τθσ, 

επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ που αναγράφονται ςτισ υποβλθκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικισ επιςτολισ, ο υποψιφιοσ 

αποκλείεται από τον διαγωνιςμό.  

η) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ με το αποτζλεςμα 

τθσ διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ), και το 

υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι θ οποία το εγκρίνει12.  

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με κάκε πρόςφορο μζςο επί 

αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.3 τθσ 

παροφςθσ. 

θ) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

4.2Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικϊν - Κατακφρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςφμβαςησ 

α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 

οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα 

(10) θμερϊν,13 τα δικαιολογθτικά που κακορίηονται ςτο άρκρο 23.2-23.10 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα 

αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο 

όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 

παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για 

δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 

Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδι ι ανακριβι, ι αν δεν υποβλθκοφν ςτο 

προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ 

παροφςασ, 14ο προςωρινόσ ανάδοχοσ αποκλείεται, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ 

ανωτζρω διαδικαςίασ.  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 22, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν ανακζτουςα αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε 

για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τον αποκλειςμό προςωρινοφ αναδόχου, είτε για τθ ματαίωςθ 

τθσ διαδικαςίασ. 

β) Η Ανακζτουςα Αρχι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από 

τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του 

προςωρινοφ αναδόχου ςτ .... (τόποσ)  τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα τθσ κοινοποίθςθσ ςτον προςωρινό 

ανάδοχο απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 15 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 

ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, 

ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ  β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 

άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται 

μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του άρκρου 18 τθσ 

παροφςασ. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ Συμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 

ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 

παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το1% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο 

επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 

όργανο. 

Άπθπο 5:Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ καηά ηο ζηάδιο ηηρ εκηέλεζηρ – ςμθυνηηικό– 

ειπά ιζσύορ 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 135 του ν. 

4412/2016. 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  

1. Το ςυμφωνθτικό. 

2. Η παροφςα Διακιρυξθ. 

3. Η Οικονομικι Ρροςφορά. 
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4. Το Τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ  

5. Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ) με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τα  

7. Ραραρτιματα τουσ,  

8. Η Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

9. Ο Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

10. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.  

11. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

Άπθπο 6: Γλώζζα διαδικαζίαρ 

6.1.Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

6.2.Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα,  και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 36 του ν. 

4194/2013 (Κϊδικασ περί Δικθγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται 

ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

6.3.Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961. Η επικφρωςθ 

αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του ν. 

4194/2013 (Κϊδικασ περί Δικθγόρων).  

6.4.Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

6.5. μΗ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν 

επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν  ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία 

διερμθνζων. 

Άπθπο 7: Εθαπμοζηέα νομοθεζία 

Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων: 

o του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

o των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του 
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άρκρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ 

καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ),  

o του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 

τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 16 

o του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ 

εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 

o του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

o του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ,- του ν. 

4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

o του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», (εφόςον 

απαιτείται) 

o του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 

και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,17 

o του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» , 

o του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 

o του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

o του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 

διατάξεισ”, 

o του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ” όπωσ ιςχφει , 

o του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα 

και ςτοιχεία”, 

o τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

o του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 ).18 

o Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 

o του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεφχοσ Α’)  Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με 

τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  

o του Ν.4555/2018 για τθ μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

*Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+, 

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ19, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4555-2018
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ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Ρροςκικεσ και εν γζνει 

προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ 

πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα 

ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

Άπθπο 8: Υπημαηοδόηηζη ηος Έπγος, Φόποι, Δαζμοί,  κ.λ.π.- Πληπυμή Αναδόσος 

8.1.Το ζργο χρθματοδοτείται από Κ.Α.Π. (Υπουργείο Εςωτερικών) Απόφαςη 23254/23-5-2018(ΑΔΑ: 

ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ)20 

Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ21που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 

φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 

ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

8.2.Τα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ κ.λ.π. 

κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 

8.3.Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίςτοιχο άρκρο τθσ 

Ε.Σ.Υ. Η πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 

Άπθπο 9: ςμπλήπυζη – αποζαθήνιζη πληποθοπιών και δικαιολογηηικών 

 Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα πιςτοποιθτικά που ζχουν παραλθφκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 102 και 103  του ν. 4412/2016. 

Άπθπο 10: Απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ - Έγκπιζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ 

Απόφαςθ ΑΑΤ 523με αρ.πρωτ. 22481/27-11-2019για τθν ανάλθψθ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΡΟΧΕΩΣΗΣ/ζγκριςθ 

δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2019ποςοφ 10.000 €και για το οικονομικό ζτοσ 2020ποςοφ 

64.400,00 €με αρ.  523 καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Δ.Ο.Υ. 

(ςυμπλθρϊνεται και ο αρικμόσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ ςε περίπτωςθ που θ 

δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 

80/2016 ).22 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Άπθπο 11:Σίηλορ, πποϋπολογιζμόρ, ηόπορ, πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά 

ηος έπγος 

Τίτλοσ του ζργου 

Ο τίτλοσ του ζργου είναι: 

«ΤΝΣΗΡΗΗ  ΧΟΛΕΙΩΝ  ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΚΑΙ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (2018)» 

Ρροχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ του ζργου 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 74.400 € Ευρϊ και αναλφεται ςε: 

Δαπάνθ Εργαςιϊν 43.500,00 

Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.830,00 

Απρόβλεπτα23 (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ 

εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που 

αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 

156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 

Απολογιςτικά χωρίσ Ε.Ο.& Γ.Ε. :822,46 

Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιςτικϊν  :   148,04 

 

Σφνολο απολογιςτικϊν εργαςιϊν με Ε.Ο. 18% : 

ΦΠΑ 24 %: 

 

7.699,50 

 

 

 

 

 

 

970,50 

14.400,00 

.............................................................24  

Για ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ:    37.500,00 € 

Για ζργα κατθγορίασ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ :  6.000,00 € 

 

Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 0 ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 

4412/2016. 

ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ ( πριμ ), ζωσ 5% τθσ αξίασ τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ του ζργου εκτόσ 

ΦΡΑ, ςφμφωνα με το άρκρο 149 του ν. 4412/2016 0 €  (εφόςον προβλζπεται). 

 

Σόποσ εκτζλεςησ του ζργου  

 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Ρεριγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν περιγραφι των αναγκαίων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ςχολείων, οι οποίεσ ζχουν 

καταγραφεί μετά από αυτοψία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, μετά από αιτιματα των Διευκυντϊν των Σχολείων 

και ςε ςυνεννόθςθ με τουσ Ρροζδρουσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Σχολικισ Επιτροπισ. 

Ρρόκειται για περιγραφό των αναγκαύων εργαςιών ςυντόρηςησ χολικών κτιρύων του Δόμου 

Μεγαρϋων, οι οπούεσ ϋχουν καταγραφεύ μετϊ από αυτοψύα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ, με ςκοπό τη 

βελτύωςη τησ υγιεινόσ και προκειμϋνου οι χώροι αυτού να εύναι αςφαλεύσ και λειτουργικού για τουσ 

χρόςτεσ. 
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Επιςθμαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων  δεν πρζπει να 

μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132 

και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: 

Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ 

περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου.  

Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.  

Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Ρίνακα Εργαςιϊν του 

ζργου, ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, 

ακροιςτικά, ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

ανακεϊρθςθ τιμϊν και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Στθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται 

υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ. 

Τα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν ιςόποςα 

τθ δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ χριςθ των 

«επί ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τεχνικοφ 

Συμβουλίου,φςτερααπόειςιγθςθτου φορζαυλοποίθςθσ. 

Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε ομάδεσ 

εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ 

αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, θ οποία μετά τθν ζκδοςι 

τθσ κα ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ εργαςιϊν ανά κατθγορία ζργων. 

Άπθπο 12: Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε ΕΝΝΕΑ (9) μήνεσαπό τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ25.  

Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ. 

Άπθπο 13: Διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ - Όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

13.1Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν παροφςα και το άρκρο 117 του ν. 4412/2016 και 

υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

 13.2Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 26 

13.4Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.27 

13.5Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άπθπο 14: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
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Άπθπο 15: Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

15.1Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72του ν. 4412/2016.  

Άπθπο 16: Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ – Ρήηπα ππόζθεηηρ καηαβολήρ (Ππιμ)28 

16.1ΔΕΝ29  προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο 30 

ΔΕΝ προβλζπεται  θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Άπθπο 17:Εγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ και λειηοςπγίαρ ηος έπγος 

17.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 72 παρ. 1β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό  5%  επί τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 

τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ 

ΦΡΑ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του 

αναδόχου. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. 

Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 

παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Άπθπο 17Α: Έκδοζη εγγςηηικών 

17.Α.1Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ του άρκρου 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 

ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. 

Στισ περιπτϊςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενων δθμόςιων ζργων ςτισ διακθρφξεισ υποχρεωτικά περιλαμβάνεται 

δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ. Η υποχρζωςθ αυτι εξακολουκεί να ιςχφει και για τα προγράμματα 

τθσ περιόδου 2014-2020 δυνάμει τθσ παρ. 15 του άρκρου 59 του ν. 4314/2014. 

17.Α.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ 

τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.  
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Άπθπο 18:Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν 31ορίηεται θ 9-1-2020 , θμζρα Δευτζρα 

Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται η 10:00 π.μ. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ 

μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία 

αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ 

αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον διακζτει. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 

εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.  

Άπθπο 19:Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα 6 μηνϊν32, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

Άπθπο 20:Δημοζιόηηηα - Δαπάνερ δημοζίεςζηρ 

Το κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται : 

1. Η προκιρυξθ ςφμβαςθσ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) και θ παροφςα Διακιρυξθ  

δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακιρυξθ αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.megara.gr), (εφόςον 

υπάρχει), ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

3. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 

ν. 4412/2016 και αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr.2 

 

Τα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ 

ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό 

πλθρωμισ του ζργου.  Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ 

του ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν 

ανακζτουςα αρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου. 

  

                                                           

2 Σύμθωνα με ηιρ πεπ. (31) και (35) παπ. 1 και ηην παπ. 3 άπθπος 377 καθώρ και ηιρ παπ. 11 και 12 άπθπος 379 ν. 4412/2016, 

εξακολοςθεί η ςποσπέωζη δημοζίεςζηρ πποκήπςξηρ ζύμθωνα με ηιρ παπ. 7 και 8 άπθπος 15 ν. 3669/2008 μέσπι ηην  31/12/2017 ζε 

δύο ημεπήζιερ εθημεπίδερ και ζηον πεπιθεπειακό και ηοπικό ηύπο μέσπι 31/12/2020 (ππβλ και ηην ενόηηηα Δ ηηρ εγκςκλίος με απιθ. Ε. 

16/2007ηηρ ΓΓΔΕ ηος ΥΠΕΧΩΔΕ). 

 

http://www.megara.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν 

αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια 

επιλογισ τθσ παρ. Β, του άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 

Άπθπο 21: Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 

21. 1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτον τομζα εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων 

Α1 ηάξη και άνυ για έπγα καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 

Α1 ηάξη και άνυ για έπγα καηηγοπίαρ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

και είναι Εγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Επγοληπηικών Επισειπήζευν (Μ.Ε.ΕΠ.) πος ηηπείηαι 

ζηη Γ.Γ.Δ.Ε. ηος ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. 
33και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

Άπθπο 22: Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ 34 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ. Στθν 

περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 22 Α και Β πρζπει να 

ικανοποιείται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει 

ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν 

πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

22.A.1. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 

ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε 

με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 

Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 

για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 

ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου, αφορά 

κατ’ ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

22.A.2 Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεςθ, για τουσ πιο κάτω επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ............ 
35(ςυμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι ) δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 

22.A.2  

β) Κατ’εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 

φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 
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ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 

73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 18 τθσ 

παροφςασ, δεν εφαρμόηεται36θ παράγραφοσ 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), 

προςφζρων ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:37 

(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει 

υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν 

αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που 

αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει 

αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε 

αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του. 

22.Α.5. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 

παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων 

παραγράφων.  

22.Α.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

1 και 4 38μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για 

να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία 

κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα 

και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ 

που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

22.Α.7. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.8. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 

ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό). 

 

 Κριτιρια επιλογισ (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 

Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ι ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα ςτθν 
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κατθγορία/-ιεσ ζργου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ να περιλαμβάνουν ςτθν βαςικι 

ςτελζχωςθ : 

για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΖΡΓΑ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ. 

για τα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΖΡΓΑ τουλάχιςτον ζναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Αϋ βακμίδασ. 

Άπθπο 23: Αποδεικηικά μέζα ποιοηικήρ επιλογήρ 

23.1 Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 

υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 

αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α)δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β τθσ 

παροφςασ. 

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 

προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 

φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του, τo Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),  για κάκε 

φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται. 

23. 2  Δικαιολογθτικά  (Αποδεικτικά μζςα) 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 22 

τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (α) και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (β) τθσ 

παροφςασ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των 

δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ  6 μθνϊν που 

προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ 

που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ  

6 μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ.39 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 22.ΣΤ τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που 

αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν 

τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρου 22 Β). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
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πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α.   

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομιηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

(α) για τθν παράγραφο Α.1 του άρκρου 22 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-

μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 

άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των τελευταίων δφο εδαφίων  τθσ παραγράφου Α.1 του 

άρκρου 22. 

(β) για τθν παράγραφο Α.2 του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ 

φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)40ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.  

Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι: 

 φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα δθμόςια ζργα που 

είναι ςε εξζλιξθ. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι 

δεν ζχουν υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια 

υποχρζωςθ κα υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. 

 αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Η αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) 

ωσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για 

ζργα που εκτελεί μόνοσ του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ)  για τα ςτελζχθ του που ζχουν 

υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί 

φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ 

αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ωσ 

απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για τα ςτελζχθ 

που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και 

νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ 

περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε 

θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να 

υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.. 

(γ) για τθν παράγραφο Α.4(β) του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν 

ζργα ςτθν Ελλάδα το πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα και το πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. 

ι τισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ για τισ Α.Ε.  ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
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Τα φυςικά πρόςωπα δε φζρουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  

(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα 

πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α., το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ.  

Στθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α τθσ 

παροφςασ. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ 

προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4του άρκρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιθμζνθ 

υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι 

αποκλειςμοφ.  

Ειδικά για τθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που 

είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια 

επιμελθτιρια και φορείσ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με 

βεβαίωςθ του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

23.4. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

άρκρου 22.Β 

(α) Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 

προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

Μ.Ε.ΕΡ41 ςτθν Α1 τάξθ και άνω, για ζργα κατθγορίασ ……………, ι τθν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτα 

Νομαρχιακά Μθτρϊα. 

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 

ςτθν προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 

ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. 

23.5. Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει 
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θ εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου  

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 

2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι 

ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 

4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 

εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για 

υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και 

ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, ωσ αντίκλθτοσ, 

5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / 

μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, 

2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του 

καταςτατικοφ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ 

τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό 

πιςτοποιθτικό. 

23.6. Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων 

(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ 

από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά 

τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν 

ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 

λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 

όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 

πιςτοποιθτικό. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΡ. εφόςον προςκομίηουν «Ενθμερότθτα 

Ρτυχίου»εν ιςχφ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 42: 

 απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Ρρόεδρο και 

Διευκφνοντα Σφμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.  Για τα λοιπά μζλθ του Δ.Σ τθσ 

εταιρείασ, κα πρζπει να υποβλθκεί αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα 

πρόςωπα αυτά δεν καλφπτονται από τθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου. 43 

 φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ.44 

 τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ 



-24- 

παροφςασ υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ ( όλεσ οι προβλεπόμενεσ 

περιπτϊςεισ ) από τθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου. 

 το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του 

άρκρου 22. Α.4. (γ).45 

 τα  αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. 

Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό 

δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του 

πτυχίου του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προςφζρων προςκομίηει 

επιπλζον τθσ Ενθμερότθτασ Ρτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα ςτελζχθ αυτά.  

 

23.7. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ δάνειασ εμπειρίασ του άρκρου 22.ΣΤ 

 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ 

απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ 

ςυμφωνθτικοφ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Άπθπο 24 : Πεπιεσόμενο Φακέλος Πποζθοπάρ 

24.1 Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα 

ακόλουκα: 

(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» 

(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομική Προςφορά» 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

24.2 Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει το 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ  (ΤΕΥΔ) 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

24.3 Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει ςυμπλθρωμζνο το χορθγθκζναπό τθν ανακζτουςα 

αρχι ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ι ζχουν κάνει χριςθ του αναρτθμζνου ςτθν ιςτοςελίδασ τθσ 

Υπθρεςίασ  εντφπου, του άρκρου 2 (δ)  τθσ παροφςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι:  

α) Αποκλείονται από τον διαγωνιςμό προςφορζσ, ςτισ οποίεσ δεν αναγράφεται ζςτω και ζνα επιμζρουσ 

ποςοςτό ζκπτωςθσ ομάδασ εργαςιϊν του εντφπου τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτθν περιπτ. (α) τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 ι το ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν περιπτ. (β) τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.  

β) Η ολόγραφθ αναγραφι των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ υπεριςχφει τθσ αντίςτοιχθσ αρικμθτικισ. 

γ) Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ (πλθν εκείνων 

που επιφζρουν αποκλειςμό), διαφορζσ μεταξφ τθσ ολόγραφθσ και τθσ αρικμθτικισ τιμισ ι λογιςτικά 

ςφάλματα ςτα ακροίςματα, τα γινόμενα ι τθ ςτρογγυλοποίθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διορκϊνει τα 

ςφάλματα και αναγράφει τθν ορκι οικονομικι προςφορά.   

24.4Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 

υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άπθπο 25: Τπεπγολαβία 

25.1. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 

προτείνει. 

25.2. Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει 

τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η ανακζτουςα αρχι  

α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για 

τουσ υπεργολάβουσ και ότι διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που 

αναλαμβάνουν ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ 

άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του και ότι δεν καλφπτει τα αντίςτοιχα 

προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016. 

Άπθπο 26 :  Διάθοπερ πςθμίζειρ 

26.1Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 194/18-11-

2019ΑΡΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΟΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ(ΑΔΑ: 7ΗΣΡΩΚΠ-

Β2Θ). 

26.2  Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Τεχνικό Σφμβουλο.Ο Ανάδοχοσ του 

ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Τεχνικοφ Συμβοφλου, που πθγάηουν 

από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Υπθρεςίασ με αυτόν. 

 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων 

 

 

Γρθγόρθσ Ι. Σταμοφλθσ 
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1  υμπλθρϊνεται θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

2  ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι διακζτει γραφεία ςε περιςςότερεσ από μια ταχυδρομικζσ διευκφνςεισ, κα πρζπει να 

αναγραφεί ςτθν Προκιρυξθ μόνο θ ταχυδρομικι διεφκυνςθ ςτθν οποία κα διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν των 

υποψθφίων, για τθν αποφυγι τυχόν ςφγχυςθσ. 

3 Σίκεται ο τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που κα διεξάγει το διαγωνιςμό. 

4 ε περίπτωςθ που είναι δυνατι θ με θλεκτρονικό μζςο ελεφκερθ, άμεςθ πλιρθσ και δωρεάν πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων 

ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων  και ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κα πρζπει να προςδιορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ θ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία διατίκεται θ εν λόγω τεκμθρίωςθ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν  υπάρχει πρόβλεψθ για 

δαπάνθ αναπαραγωγισ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ. 

5 Όταν θ ανακζτουςα αρχι προτίκεται να εφαρμόςει τθν παρ. 2 του άρκρου 21 του ν. 4412/2016, αναφζρονται, ςτο παρόν 

άρκρο τθσ διακιρυξθσ, τα μζτρα προςταςίασ του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν, τα οποία απαιτοφνται, και τον 

τρόπο με τον οποίο είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτα ςχετικά ζγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., θ ανακζτουςα αρχι κα μποροφςε να 

αναφζρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 

τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 

ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ..... ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί 

φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο 

τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κατά τθν παραλαβι των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω”.  

6  υμπλθρϊνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με ςαφινεια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ( “εγκαίρωσ, ιτοι ωσ τθν... ), προσ 

αποφυγι οιαςδιποτε ςφγχυςθσ και αμφιβολίασ. 

7  φμφωνα με το άρκρο 18 τθσ παροφςασ. 

8  κόπιμο είναι θ επιςτρoφι τθσ ςφραγιςμζνθσ προςφοράσ να λάβει χϊρα μετά τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ του 

άρκρου 4.1. (η) τθσ παροφςασ και τθσ παρζλευςθσ του δικαιϊματοσ υποβολισ ζνςταςθσ , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 4.3 τθσ παροφςασ. Μζχρι τότε θ προςφορά διακρατείται ςφραγιςμζνθ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  

9  θμειϊνεται ότι ο Αρικμόσ πτυχίου, θ Κατθγορία και θ Σάξθ του οικονομικοφ φορζα αναγράφεται, είτε ςτο Μζροσ ΙΙ : 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα (εγγραφι ςε επίςθμο κατάλογο), είτε ςτο Μζροσ IV : Κριτιρια Επιλογισ (Α' 

Καταλλθλότθτα)  του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ ). 

10  Όταν εφαρμόηεται το άρκρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρϊτα ζλεγχοσ οικονομικϊν προςφορϊν – ζλεγχοσ ομαλότθτασ και 

ακολοφκωσ ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ). Αν θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει να μθν εφαρμόηει το άρκρο 101 παρ. 1, 

προςαρμόηει αναλόγωσ τθν ακολουκοφμενθ διαδικαςία (άρκρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

11 Όταν εφαρμόηεται θ περιπτ. (α) τθσ παρ. 2 του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόηεται θ περιπτ. (β) τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 95 ι τα άρκρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ ςτθ Διακιρυξθ. 

12 Επιςθμαίνεται ότι αν θ ανακζτουςα αρχι κεωριςει ότι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ, απαιτεί από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι 

εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

13  φμφωνα με το άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, θ προκεςμία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα ( 10 ) οφτε 

μεγαλφτερθ των είκοςι ( 20 ) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

14  Με τθν επιφφλαξθ των παρ. 7 και 8 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 ( λιψθ επανορκωτικϊν μζςων ). 

15  το εν λόγω ςθμείο τθσ διακιρυξθσ, πρζπει να προςδιορίηεται ο τόποσ (πχ. ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ), κακϊσ και 

το χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κατατζκθκαν,  δθλ. εντόσ ... εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία που κοινοποιικθκε ςε 

αυτοφσ, επί αποδείξει, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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16 Σίκεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

17 Σίκεται μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων. 

18 Από 1-1-2017 τίκεται ςε ιςχφ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρκρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

19 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ. 

20  Όταν πρόκειται για ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ε.Ε. ζργο, τοφτο να αναγράφεται ςτθ                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακιρυξθ και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ Πράξθσ και του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ςτο πλαίςιο του οποίου 

είναι ενταγμζνο το δθμοπρατοφμενο ζργο, κακϊσ και τα ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ τθσ δαπάνθσ του ζργου από εκνικοφσ 

και ενωςιακοφσ πόρουσ (με αναφορά ςτο διαρκρωτικό ταμείο). Επίςθσ, θ ςχετικι ςυμπλιρωςθ ακολουκεί τθ διακριτι 

ορολογία υλλογικζσ Αποφάςεισ ( Α ) ζργων  ι ΚΑΕ, ανάλογα τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (ΠΔΕ ι Σακτικόσ προχπολογιςμόσ). 

Για το ηιτθμα τθσ  ανάλθψθσ δαπανϊν δθμοςίων επενδφςεων,  βλ. και άρκρο 5 του π.δ. 80/2016. 

21 Οι κρατιςεισ προςαρμόηονται ανάλογα με τον φορζα εκτζλεςθσ του ζργου. 

22  φμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 ): “Οι διακθρφξεισ, οι 

αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρουν 

απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, τον αρικμό καταχϊριςισ τθσ ςτα λογιςτικά 

βιβλία του οικείου φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ ςε περίπτωςθ που θ 

δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ.". Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : 

“Διακθρφξεισ, όπου απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ 

Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί αυτϊν θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του 

άρκρου 2, παρ. 2 του παρόντοσ. " 

23 Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν επαναχπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν προςφερκείςα 

ζκπτωςθ, ϊςτε να διατθρείται θ εν λόγω ποςοςτιαία αναλογία του 9% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν με ΓΕ&ΟΕ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 156 ν. 4412/2016.  

24 Πρβλ. άρκρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

25 Μπορεί θ ζναρξθ τθσ προκεςμίασ να ορίηεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρθ δεν προβλζπεται θ άμεςθ ζναρξθ των εργαςιϊν 

(άρκρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

26 Με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ υποςθμείωςθσ. 

27  Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μπορεί να επιτρζπουν τθν υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν και ςτθν περίπτωςθ αυτι 

προςαρμόηεται αντιςτοίχωσ το 13.4. ( πρβλ άρκρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

28 Εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, κατά το άρκρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνθμονεφονται και οι απαραίτθτεσ λεπτομζρειεσ.  

29 υμπλθρϊνεται αν προβλζπεται ι όχι θ χοριγθςθ προκαταβολισ.  φμφωνα με τθν παράγραφο 10 εδ. α του άρκρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτϊςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

δθμόςιων ζργων ςτισ διακθρφξεισ υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ. Θ υποχρζωςθ αυτι 

εξακολουκεί να ιςχφει και για τα προγράμματα τθσ περιόδου 2014-2020 δυνάμει τθσ παρ. 15 του άρκρου 59 του ν. 

4314/2014. 

30 Εφόςον προβλζπεται προκαταβολι ςυμπλθρϊνονται οι όροι για τθν εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ. Επιςθμαίνεται ότι θ 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ 

κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. τθν περίπτωςθ που με τθν παροφςα ορίηεται  μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ (πχ 15%), 

αυτι λαμβάνεται με τθν κατάκεςθ από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 

τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ (παρ. 1 δ άρκρου 72 του ν. 4412/2016). 

31  Θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 121 του ν. 4412/2016 . 

32 Ορίηεται ο χρόνοσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατϋ εκτίμθςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ διαδικαςίασ. Για τον κακοριςμό του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, πρβ. Άρκρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

33  Κατ’ αντιςτοιχία με τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ (αναφζρεται θ κατθγορία 
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ι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το ζργο ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του 

άρκρου 76 ν. 4412/2016). 

34  Σα κριτιρια επιλογισ ςχεδιάηονται κατά τρόπο, ϊςτε να μθν περιορίηεται δυςανάλογα θ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων 

οικονομικϊν φορζων ςτουσ διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ζργων. Κατά το ςτάδιο του προςδιοριςμοφ των κριτθρίων 

καταλλθλότθτασ των υποψθφίων, είναι αναγκαίο να τθροφνται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, οι κεμελιϊδεισ ενωςιακζσ αρχζσ, 

ιδίωσ θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των ςυμμετεχόντων, τθσ αποφυγισ των διακρίςεων, τθσ διαφάνειασ και τθσ ανάπτυξθσ του 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. 

35  Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  αποτελεί δυνατότθτα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ (πρβλ. Άρκρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 

δυνατότθτα, θ ανακζτουςα αρχι διαγράφει τθν  παράγραφο αυτι. 

36  Επιςθμαίνεται ότι  θ εν λόγω πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  αποτελεί δυνατότθτα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ (πρβλ. Άρκρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 

δυνατότθτα, θ ανακζτουςα αρχι διαγράφει τθν παράγραφοσ  αυτι. 

37  Οι λόγοι τθσ παραγράφου 22.Α.4. αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ 

λόγουσ αποκλειςμοφ ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 

περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτο παρόν ςθμείο τθσ διακιρυξθσ. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τθ ςυμπλιρωςθ πρότυπθσ 

διακιρυξθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργου). 

38  Τπενκυμίηεται ότι  αναφορά ςτθν παράγραφο 4, κα γίνει μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζξει κάποιον από 

τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ ( 22.Α. 4 ) . 

39  Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων . Θ ανακζτουςα αρχι δφναται, εάν ςτισ 

ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ Διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο 

χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν, εντόσ του οποίου πρζπει να εκδίδονται ( π.χ 

εντόσ ενόσ μθνόσ ). 

40  φμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει 

τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ."  

41  Εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ λόγω του προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να προβλζπεται και θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ επιχειριςεων εγγεγραμμζνων ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα (βλζπετε άρκρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). τθν 

περίπτωςθ αυτι να τίκεται θ αντίςτοιχθ πρόβλεψθ. 

42  φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ζργων 

χορθγείται ςε κάκε εργολθπτικι επιχείρθςθ εγγεγραμμζνθ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενθμερότθτα πτυχίου», θ οποία, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

βεβαίωςθ εγγραφισ που εκδίδεται από τθν υπθρεςία τιρθςθσ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτά «επίςθμο κατάλογο αναγνωριςμζνων 

εργολθπτϊν» *...+ και απαλλάςςει τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ από τθν υποχρζωςθ να κατακζτουν τα επιμζρουσ 

δικαιολογθτικά ςτουσ διαγωνιςμοφσ.” Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 22 ( Σροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 

66 του ν. 4441/2016 ( Αϋ 227 + “α. Σο πρϊτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ 31 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 377 αντικακίςταται ωσ 

εξισ: «31) του Ν. 3669/2008 (Αϋ 116), πλθν των άρκρων 80 ζωσ 110, τα οποία παραμζνουν ςε ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ του 

προεδρικοφ διατάγματοσ του άρκρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20 και τθσ παραγράφου 1 α του άρκρου 176». 

43  Θ ςχετικι Τπουργικι απόφαςθ για τθν  Ενθμερότθτα Πτυχίου, αναμζνεται να επικαιροποιθκεί . 

44  τθν περίπτωςθ όμωσ που θ Ενθμερότθτα Πτυχίου δεν καλφπτει τισ ειςφορζσ επικουρικισ αςφάλιςθσ, τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά υποβάλλονται ξεχωριςτά. 

45  Μόνο ςτθν περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί από τθν ανακζτουςα αρχι ωσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 


