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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 
 
 

Ο Γήμαπσορ Βέλος Βόσαρ νομού Κοπίνθος 
 

 Γ ι α κ η π ύ ζ ζ ε ι

 
 

 ηην , με ζςνοπηικό διαγωνιζμό , επιλογή αναδόσος  για ηην καηαζκεςή ηος έπγος: 
 

«ΔΡΓΑ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Γ.Δ. ΒΟΥΑ» 
 

Δκηιμώμενηρ αξίαρ  18.141,76 Δςπώ 
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 
 

πος θα διεξασθεί ζύμθωνα με:  
α) ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ και  

 
καλεί 

 
ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ να ςποβάλοςν πποζθοπά για ηην ανάδειξη αναδόσος 
καηαζκεςήρ ηος ωρ άνω έπγος. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αναθε τουςα αρχη : ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  
Οδο σ  : Π. ΚΟΚΚΩΝΗ 2, ΖΕΤΓΟΛΑΣΙΟ  
Σαχ.Κωδ. : 20001 
Σηλ. : 2741360521 
Telefax : 2741500801 
E-mail : ………………………. 
Πληροφορι εσ:  : ............................................ 

1.2 Εργοδο τησ η  Κυ ριοσ του Έργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ 
1.3 Υορε ασ καταςκευη σ του ε ργου: ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  
1.4 Προι ςταμε νη Αρχη  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΦΑ 
1.5 Διευθυ νουςα η  Επιβλε πουςα Τπηρεςι α : Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ &   
                                                                                               ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

Η δημοπραςι α θα διενεργηθει  ςτο Ζευγολατιο , π. Κοκκω νη 2,  ςτισ 13 Νοεμβρύου 2018, ημε ρα Σρύτη και 

ω ρα :10.00 π.μ. και απο  την Επιτροπη  διαγωνιςμου  

 
1.6 Αρμο διο Σεχνικο  υμβου λιο :Περιφερειακό υμβούλιο Δημοςύων Έργων Περιφϋρειασ 

Πελοποννόςου 
Εφο ςον οι ανωτε ρω υπηρεςι εσ μεταςτεγαςθου ν κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ ςυ ναψησ η  εκτε λεςησ 
του ε ργου, υποχρεου νται να δηλω ςουν α μεςα τα νε α τουσ ςτοιχει α ςτουσ προςφε ροντεσ η  ςτον ανα δοχο. 
Εφο ςον οι ανωτε ρω υπηρεςι εσ η /και τα αποφαινο μενα ο ργανα του Υορε α Καταςκευη σ καταργηθου ν, 
ςυγχωνευτου ν η  με οποιονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ  ςυ ναψησ η  
εκτε λεςησ του ε ργου, υποχρεου νται να δηλω ςουν α μεςα,  ςτουσ προςφε ροντεσ1 η  ςτον ανα δοχο τα ςτοιχει α 
των υπηρεςιω ν η  αποφαινο μενων οργα νων, τα οποι α κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολικο  δια δοχο των εν 
λο γω οργα νων που υπειςε ρχονται ςτα δικαιω ματα και υποχρεω ςεισ τουσ. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ κατα  την ε ννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
για τον παρο ντα διαγωνιςμο , ει ναι τα ακο λουθα : 
α) η προκη ρυξη ςυ μβαςησ ο πωσ δημοςιευ θηκε ςτο ΚΗΜΔΗ2, 
β) η παρου ςα διακη ρυξη, 
γ) το Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του α ρθρου 79 παρ. 4 του ν.   
     4412/2016 (ΥΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το ε ντυπο οικονομικη σ προςφορα σ,  
ε) ο πρου πολογιςμο σ δημοπρα τηςησ,  
ςτ) το τιμολο γιο δημοπρα τηςησ,  
ζ) η ειδικη  ςυγγραφη  υποχρεω ςεων, 
η) η τεχνικη  ςυγγραφη  υποχρεω ςεων  
θ) το τευ χοσ τεχνικη σ περιγραφη σ, 
ι) η τεχνικη  μελε τη, 
ια) τυχο ν ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ και διευκρινι ςεισ που θα παραςχεθου ν απο  την αναθε τουςα αρχη   
επι  ο λων των ανωτε ρω 
 

2.2  Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλα βουν τα ςυμβατικα  τευ χη του διαγωνιςμου  απο  
τα  γραφει α τησ Σεχνικη σ Τπηρεςι ασ του Δη μου Βε λου-Βο χασ, που βρι ςκονται ςτο Δημοτικο  
Κατα ςτημα τησ Δ.Κ. Ζευγολατιου , επι  τησ οδου  π. Κοκκω νη 2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιο  Κορινθι ασ, 1οσ 
ο ροφοσ, Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομι ασ Δη μου Βε λου-Βο χασ, ει τε καταβα λλοντασ το ποςο  των 5.00 €, ει τε 
με δικε σ τουσ δαπα νεσ και φροντι δα. Μπορου ν ακο μα να λα βουν γνω ςη των εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ 
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ςτα γραφει α τησ αναθε τουςασ αρχη σ (ςτην ανωτε ρω διευ θυνςη) κατα  τισ εργα ςιμεσ ημε ρεσ και ω ρεσ. 
Η Διακη ρυξη, η προκη ρυξη και τα ςυμβατικα  τευ χη του διαγωνιςμου  θα αναρτηθου ν ςε πλη ρη 
ηλεκτρονικη  μορφη  ςτην ιςτοςελι δα του Δη μου http://www.velo-vocha.gr. Οι ενδιαφερο μενοι θα 
πρε πει να προμηθευτου ν δωρεα ν το ε ντυπο οικονομικη σ προςφορα σ απο  τα   γραφει α τησ Σεχνικη σ 
Τπηρεςι ασ του Δη μου Βε λου-Βο χασ, που βρι ςκονται ςτο Δημοτικο  Κατα ςτημα τησ Δ.Κ. Ζευγολατιου , 
επι  τησ οδου  π. Κοκκω νη 2,ΣΚ 20001-Ζευγολατιο  Κορινθι ασ, 1οσ ο ροφοσ, Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομι ασ 
Δη μου Βε λου-Βο χασ, Πληροφ. : Πε τροσ Πεντε ρησ, τηλ. : 2741360533, ε ωσ την προηγου μενη εργα ςιμη 
ημε ρα του διαγωνιςμου  και ω ρα 12.30 μ.μ . 
  
Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ςη των εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ ςτα γραφει α τησ 
αναθε τουςασ αρχη σ κατα  τισ εργα ςιμεσ ημε ρεσ και ω ρεσ με χρι την προηγου μενη ημε ρα του 
διαγωνιςμου .  
 
2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την 09/11/2018 η αναθε τουςα αρχη  παρε χει ςε ο λουσ τουσ 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ 

ςχετικα  με τα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ , το αργο τερο ςτισ 12/11/2018.  

 
Άρθρο 3: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι φα κελοι των προςφορω ν υποβα λλονται με ςα ςτην προθεςμι α του α ρθρου 18 ει τε (α) με 
κατα θεςη  τουσ ςτην Επιτροπη  Διαγωνιςμου  ει τε (β) με ςυςτημε νη επιςτολη  προσ την αναθε τουςα 
αρχη  ει τε (γ) με κατα θεςη  τουσ ςτο πρωτο κολλο τησ αναθε τουςασ αρχη σ Γ. Παπανδρε ου 20 -1οσ 
ο ροφοσ, Ζευγολατιο . ε περι πτωςη ταχυδρομικη σ αποςτολη σ η  κατα θεςησ ςτο πρωτο κολλο, οι 
φα κελοι προςφορα σ γι νονται δεκτοι  εφο ςον ε χουν πρωτοκολληθει  ςτο πρωτο κολλο τησ αναθε τουςασ 
αρχη σ που διεξα γει τον διαγωνιςμο , το αργο τερο με χρι την ημερομηνι α και ω ρα του διαγωνιςμου ,  
ο πωσ ορι ζονται ςτο α ρθρο 18 τησ παρου ςασ. Η αναθε τουςα αρχη  δεν φε ρει ευθυ νη για τυχο ν 
ελλει ψεισ του περιεχομε νου των προςφορω ν που αποςτε λλονται ταχυδρομικα  ου τε για 
καθυςτερη ςεισ ςτην α φιξη  τουσ. Δεν θα παραληφθου ν φα κελοι η  α λλα ε γγραφα απο  οποιοδη ποτε  
ταχυδρομικο  κατα ςτημα, ακο μα κι αν η αναθε τουςα αρχη  ειδοποιηθει  εγκαι ρωσ.  
3.2. Οι προςφορε σ υποβα λλονται με ςα ςε ςφραγιςμε νο φα κελο (κυρι ωσ φα κελοσ), ςτον οποι ο πρε πει να 
αναγρα φονται ευκρινω σ τα ακο λουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
Προςφορϊ 

του ………………………………….. 
για το ϋργο : «………………………………………….» 
με αναθϋτουςα αρχό ………………………….……. 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών……………………….. 
Ο κυρι ωσ φα κελοσ τησ προςφορα σ ςυνοδευ εται απο  αι τηςη υποβολη σ προςφορα σ  ςτο διαγωνιςμο , η οποι α 
αναγρα φει το διαγωνιςμο  τον οποι ο αφορα , τα ςτοιχει α ταυτο τητασ του προςφε ροντοσ (μεμονωμε νου η   
ε νωςησ), δηλαδη  επωνυμι α (η  ονοματεπω νυμο φυςικου  προςω που), απαραι τητα ςτοιχει α επικοινωνι ασ 
(ταχυδρομικη  διευ θυνςη, αριθμο  τηλεφω νου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προςφορα  υποβα λλονται τα ακο λουθα: 
α) ξεχωριςτο σ ςφραγιςμε νοσ φα κελοσ, με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ» κατα  τα οριζο μενα ςτο 
α ρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριςτο σ ςφραγιςμένοσ φα κελοσ (κλειςμε νοσ με τρο πο που δε μπορει  να ανοιχθει  χωρι σ να καταςτει  
του το αντιληπτο  επί ποινή αποκλειςμού), με την ε νδειξη «Οικονομικη  Προςφορα », ο οποι οσ περιε χει τα 
οικονομικα  ςτοιχει α τησ προςφορα σ, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24.3 τησ παρου ςασ . 
Οι δυ ο ωσ α νω ξεχωριςτοι  ςφραγιςμε νοι φα κελοι φε ρουν επι ςησ τισ ενδει ξεισ του κυρι ωσ φακε λου τησ παρ. 
2. 
3.4. Προςφορε σ που περιε ρχονται ςτην αναθε τουςα αρχη  με οποιοδη ποτε τρο πο πριν απο  την καταληκτικη  
ημερομηνι α υποβολη σ των προςφορω ν του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ, δεν αποςφραγι ζονται, αλλα  
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παραδι δονται ςτην Επιτροπη  Διαγωνιςμου  κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 4.1 τησ παρου ςασ. 
3.5.  Για τυχο ν προςφορε σ που υποβα λλονται εκπρο θεςμα, η Επιτροπη  Διαγωνιςμου  ςημειω νει ςτο 
πρακτικο  τησ την εκπρο θεςμη υποβολη  ( ημερομηνι α και ακριβη  ω ρα που περιη λθε η προςφορα  ςτην 
κατοχη  τησ η  που παρελη φθη η ςυςτημε νη επιςτολη  απο  την αναθε τουςα αρχη  η  που κατατε θηκε ςτο 
πρωτο κολλο τησ αναθε τουςασ αρχη σ) και τισ απορρι πτει ωσ μη κανονικε σ.. 
3.6. Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε 

περι πτωςη νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. 

3.7. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα , ει τε 

απο  ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν την ε νωςη, ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ 

εξουςιοδοτημε νο. την προςφορα  απαραιτη τωσ πρε πει να προςδιορι ζεται η ε κταςη και το ει δοσ τησ 

ςυμμετοχη σ του (ςυμπεριλαμβανομε νησ τησ κατανομη σ αμοιβη σ μεταξυ  τουσ) κα θε με λουσ τησ ε νωςησ, 

καθω σ και ο εκπρο ςωποσ/ςυντονιςτη σ αυτη σ. 

 
 
Άρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ, αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ Κατακύρωςη/ 

ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 
 
4.1 Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην 

Επιτροπη  Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  

την ω ρα λη ξησ τησ καταληκτικη σ προθεςμι ασ υποβολη σ προςφορω ν του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. Η 

παραλαβη  μπορει  να ςυνεχιςθει  και μετα  την ω ρα λη ξησ, αν η υποβολη , που ε χει εμπρο θεςμα αρχι ςει, 

ςυνεχι ζεται χωρι σ διακοπη  λο γω του πλη θουσ των προςελθο ντων ενδιαφερομε νων οικονομικω ν φορε ων. Η 

λη ξη τησ παραλαβη σ κηρυ ςςεται επι ςησ απο  τον Προ εδρο τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου , με προειδοποι ηςη 

ολι γων λεπτω ν τησ ω ρασ και μετα  την κη ρυξη τησ λη ξησ δεν γι νεται δεκτη  α λλη προςφορα . 

Ο Προ εδροσ τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  επικοινωνει  εν ςυνεχει α αμε ςωσ με το πρωτο κολλο τησ 
αναθε τουςασ αρχη σ  για να διαπιςτω ςει αν ε χουν υποβληθει  προςφορε σ κατα  την παρ. 1 του α ρθρου 3 τησ 
παρου ςασ (ςημειω νεται ο τι, το ςο ςτο πρωτο κολλο, ο ςο και ςτον κυρι ωσ φα κελο αναγρα φεται η ω ρα και 
ημε ρα υποβολη σ και η ςχετικη  καταχω ρηςη ςτο φα κελο μονογρα φεται απο  τον υπευ θυνο υπα λληλο) και ςε 
καταφατικη  περι πτωςη μεταβαι νει με λοσ τησ, κατ’ εντολη  του Προε δρου τησ και παραλαμβα νει τισ 
προςφορε σ για να τηρηθει  η υπο λοιπη διαδικαςι α του διαγωνιςμου . 

 
β) Οι προςφορε σ που παραλαμβα νονται καταχωρι ζονται κατα  ςειρα  κατα θεςη σ τουσ ςε ςχετικο  πρακτικο  
τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου , ςτο οποι ο ειδικο τερα αναφε ρονται  η ςειρα  προςε λευςησ, η επωνυμι α του 
οικονομικου  φορε α, η τα ξη και κατηγορι α του, ο εξουςιοδοτημε νοσ εκπρο ςωποσ. Όλοι οι φα κελοι 
αριθμου νται με τον αυ ξοντα αριθμο  κατα θεςη σ τουσ, ο πωσ καταχωρι ςθηκαν ςτο πρακτικο  και 
μονογρα φονται απο  τον Προ εδρο και τα με λη τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου . 
 
γ) Αμε ςωσ μετα  την, κατα  τα ανωτε ρω, ολοκλη ρωςη τησ παραλαβη σ των προςφορω ν και καταγραφη σ των 
δικαιολογητικω ν ςυμμετοχη σ του α ρθρου 24.2, ακολουθει  η αποςφρα γιςη των οικονομικω ν προςφορω ν, η 
μονογραφη  τουσ απο  τον Προ εδρο και τα με λη τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  και η ανακοι νωςη των επι  
με ρουσ ςτοιχει ων τουσ, τα οποι α επι ςησ καταχωρι ζονται ςτο ι διο ωσ α νω πρακτικο .  
 
δ) τη ςυνε χεια, η Επιτροπη  Διαγωνιςμου  προβαι νει ςε ε λεγχο τησ ολο γραφησ και αριθμητικη σ αναγραφη σ 
των επιμε ρουσ ποςοςτω ν ε κπτωςησ και τησ ομαλη σ μεταξυ  τουσ ςχε ςησ. 
 
Για την εφαρμογη  του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιει ται απο  την Επιτροπη  Διαγωνιςμου  η με ςη 
ε κπτωςη προςφορα σ (Εμ), ςυ μφωνα με τα οριζο μενα ςτα α ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλεσ οι οικονομικε σ προςφορε σ καταχωρι ζονται, μετα  τισ τυχο ν αναγκαι εσ διορθω ςεισ, ςε πι νακα κατα  τη 
ςειρα  μειοδοςι ασ (αρχι ζοντασ απο  τη μικρο τερη προςφορα ), ο οποι οσ υπογρα φεται απο  τα με λη τησ 
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Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  και αποτελει  με ροσ του πρακτικου  τησ. 
 

ε) τη ςυνε χεια, η Επιτροπη  Διαγωνιςμου  ελε γχει τα δικαιολογητικα  ςυμμετοχη σ του α ρθρου 24.2 τησ 
παρου ςασ την ι δια ημε ρα κατα  τη ςειρα  τησ μειοδοςι ασ, αρχι ζοντασ απο  τον πρω το μειοδο τη. Αν η 
ολοκλη ρωςη του ελε γχου αυτου  δεν ει ναι δυνατη  την ι δια με ρα, λο γω του μεγα λου αριθμου  των 
προςφορω ν και του ελε γχου των εγγυητικω ν επιςτολω ν, ελε γχονται τουλα χιςτον οι δε κα (10) πρω τεσ 
κατα  ςειρα  μειοδοςι ασ προςφορε σ. την περι πτωςη αυτη  η διαδικαςι α ςυνεχι ζεται τισ επο μενεσ εργα ςιμεσ 
ημε ρεσ, εκτο σ αν υφι ςταται ςπουδαι οσ λο γοσ για την αναβολη  τησ ςε ημε ρα και ω ρα που κοινοποιει ται 
εγγρα φωσ ςτουσ προςφε ροντεσ, ανακοινω νεται με τοιχοκο λληςη ςτον πι νακα ανακοινω ςεων τησ 
υπηρεςι ασ και αναρτα ται ςτην ιςτοςελι δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ, εφο ςον διαθε τει. Ο ε λεγχοσ των 
δικαιολογητικω ν ςυμμετοχη σ ςυνι ςταται ςτον ε λεγχο τησ ορθη σ ςυμπλη ρωςησ και υποβολη σ τουσ. 
 
ςτ) Η Επιτροπη  Διαγωνιςμου , πριν την ολοκλη ρωςη τησ ςυ νταξησ και ε κδοςησ του πρακτικου  τησ, 
επικοινωνει  με τουσ εκδο τεσ που αναγρα φονται ςτισ υποβληθει ςεσ εγγυητικε σ επιςτολε σ, προκειμε νου να 
διαπιςτω ςει την εγκυρο τητα  τουσ. Αν διαπιςτωθει  πλαςτο τητα εγγυητικη σ επιςτολη σ, ο υποψη φιοσ 
αποκλει εται απο  τον διαγωνιςμο , υποβα λλεται μηνυτη ρια αναφορα  ςτον αρμο διο ειςαγγελε α και κινει ται 
διαδικαςι α πειθαρχικη σ δι ωξησ, ςυ μφωνα με τισ διατα ξεισ των α ρθρων 82 και επο μενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφο μενη διαδικαςι α καταχωρει ται ςτο πρακτικο  τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  η  ςε παρα ρτημα  
του που υπογρα φεται απο  τον Προ εδρο και τα με λη τησ.  
Η Επιτροπη  Διαγωνιςμου  ολοκληρω νει τη ςυ νταξη και ε κδοςη του ςχετικου  πρακτικου  με το αποτε λεςμα 
τησ διαδικαςι ασ, με το οποι ο ειςηγει ται την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ ςτον μειοδο τη (η  τη μαται ωςη), και το 
υποβα λλει ςτην αναθε τουςα αρχη  η οποι α το εγκρι νει.  
Η αναθε τουςα αρχη  κοινοποιει  την απο φαςη ςε ο λουσ τουσ προςφε ροντεσ με κα θε προ ςφορο με ςο επι  
αποδει ξει. Κατα  τησ απο φαςησ αυτη σ χωρει  ε νςταςη κατα  τα οριζο μενα ςτην παρα γραφο 4.3 τησ παρου ςησ. 
 
η) Επιςημαι νεται ο τι ςε περι πτωςη που οι προςφορε σ ε χουν την ι δια ακριβω σ τιμη  (ιςο τιμεσ), η 
αναθε τουςα αρχη  επιλε γει τον (προςωρινο ) ανα δοχο με κλη ρωςη μεταξυ  των οικονομικω ν φορε ων που 
υπε βαλαν ιςο τιμεσ προςφορε σ. Η κλη ρωςη γι νεται ενω πιον τησ Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  και παρουςι α των 
οικονομικω ν φορε ων που υπε βαλαν τισ ιςο τιμεσ προςφορε σ.  
 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου / Κατακύρωςη/ Πρόςκληςη 

για υπογραφό ςύμβαςησ 
 
α) Μετα  την αξιολο γηςη των προςφορω ν, η αναθε τουςα αρχη  ειδοποιει  εγγρα φωσ τον 

προςφε ροντα, ςτον οποι ο προ κειται να γι νει η κατακυ ρωςη («προςωρινο  ανα δοχο»), να υποβα λει εντο σ 
προθεςμι ασ, δϋκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικα  που καθορι ζονται ςτο α ρθρο 23.2-23.8 τησ παρου ςασ 
τα αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ηςησ. 
 Σα δικαιολογητικα  υποβα λλονται ςτην αναθε τουςα αρχη  ςε ςφραγιςμε νο φα κελο, ο οποι οσ παραδι δεται 
ςτην Επιτροπη  Διαγωνιςμου .  
Αν δεν προςκομιςθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα  η  υπα ρχουν ελλει ψεισ ςε αυτα  που υποβλη θηκαν, 
παρε χεται προθεςμι α ςτον προςωρινο  ανα δοχο να τα προςκομι ςει η  να τα ςυμπληρω ςει εντόσ πϋντε 
ημερών απο  την κοινοποι ηςη ςχετικη σ ε γγραφησ ειδοποι ηςησ ςε αυτο ν. Η αναθε τουςα αρχη  μπορει  να 
παρατει νει την ωσ α νω προθεςμι α, εφο ςον αιτιολογει ται αυτο  επαρκω σ και κατ’ ανω τατο ο ριο για 
δεκαπε ντε (15) επιπλε ον ημε ρεσ. 
 
Αν κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν διαπιςτωθει  ο τι τα ςτοιχει α, που δηλω θηκαν με το 
Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ):, 
1. ει ναι ψευδη  η  ανακριβη , η   
2.  αν δεν υποβληθου ν ςτο προκαθοριςμε νο χρονικο  δια ςτημα τα απαιτου μενα πρωτο τυπα η  αντι γραφα, 
των παραπα νω δικαιολογητικω ν, η   
3.  αν απο  τα δικαιολογητικα  που προςκομι ςθηκαν νομι μωσ και εμπροθε ςμωσ, δεν αποδεικνυ ονται οι ο ροι 
και οι πρου ποθε ςεισ ςυμμετοχη σ ςυ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τησ παρου ςασ, 

ΑΔΑ: ΩΦ33Ω9Π-0Ξ2





7 

απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου και η κατακυ ρωςη γι νεται ςτον προςφε ροντα 
που υπε βαλε την αμε ςωσ επο μενη πλε ον ςυμφε ρουςα απο  οικονομικη  α ποψη προςφορα  τηρουμε νησ τησ 
ανωτε ρω διαδικαςι ασ.  
 
ε περι πτωςη ε γκαιρησ και προςη κουςασ ενημε ρωςησ τησ αναθε τουςασ αρχη σ για μεταβολε σ ςτισ 
πρου ποθε ςεισ τισ οποι εσ ο προςωρινο σ ανα δοχοσ ει χε δηλω ςει με το Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ 
Δη λωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ο τι πληροι , οι οποι εσ επη λθαν η  για τισ οποι εσ ε λαβε γνω ςη ο προςωρινο σ ανα δοχοσ μετα  
την δη λωςη και με χρι την ημε ρα τησ ε γγραφησ ειδοποι ηςησ για την προςκο μιςη των δικαιολογητικω ν 
κατακυ ρωςησ (οψιγενει σ μεταβολε σ), δεν καταπι πτει υπε ρ τησ αναθε τουςασ αρχη σ η εγγυ ηςη ςυμμετοχη σ 
του, που ει χε προςκομιςθει , ςυ μφωνα με το α ρθρο 15 τησ παρου ςασ. 
 
Αν κανε νασ απο  τουσ προςφε ροντεσ δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωςη, η  αν κανε νασ απο  τουσ 
προςφε ροντεσ δεν προςκομι ζει ε να η  περιςςο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα , η  αν κανε νασ απο  
τουσ προςφε ροντεσ δεν αποδει ξει ο τι πληροι  τα κριτη ρια ποιοτικη σ επιλογη σ του α ρθρου 22, η διαδικαςι α 
ανα θεςησ ματαιω νεται. 
 
Η διαδικαςι α ελε γχου, των παραπα νω δικαιολογητικω ν, ολοκληρω νεται με τη ςυ νταξη πρακτικου  απο  την 
Επιτροπη  Διαγωνιςμου  και τη διαβι βαςη του φακε λου ςτην Οικονομικη  Επιτροπη  για τη λη ψη απο φαςησ, 
ει τε για την κατακυ ρωςη τησ ςυ μβαςησ, ει τε για τη μαται ωςη τησ διαδικαςι ασ. 
 
β) Η Αναθε τουςα Αρχη  ει τε κατακυρω νει, ει τε ματαιω νει τη ςυ μβαςη, ςυ μφωνα με τισ διατα ξεισ των 
α ρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τουςα αρχη  κοινοποιει  αμε ςωσ την απο φαςη κατακυ ρωςησ, μαζι  με αντι γραφο ο λων των 
πρακτικω ν τησ διαδικαςι ασ ελε γχου και αξιολο γηςησ των προςφορω ν, ςε κα θε προςφε ροντα εκτο σ απο  τον 
προςωρινο  ανα δοχο με κα θε προ ςφορο τρο πο, ο πωσ με τηλεομοιοτυπι α, ηλεκτρονικο  ταχυδρομει ο, επι  
αποδει ξει. Όςοι υπε βαλαν παραδεκτε σ προςφορε σ λαμβα νουν γνω ςη των δικαιολογητικω ν του 
προςωρινου  αναδο χου ςτο Ζευγολατιο , οδο σ π. Κοκκω νη 2 ςτα γραφει α τησ Οικονομικη σ Επιτροπη σ  
εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών απο  την ημε ρα που κοινοποιη θηκε ςε αυτου σ επι  αποδει ξει η 
απο φαςη κατακυ ρωςησ.  
 
Ο προςωρινο σ ανα δοχοσ υποβα λει επικαιροποιημε να τα δικαιολογητικα  του α ρθρου 23.3-23.8 τησ 
παρου ςασ μετα  απο  ςχετικη  προ ςκληςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ. Σα ςτοιχει α ελε γχονται απο  την Επιτροπη  
Διαγωνιςμου  και, εφο ςον διαπιςτωθει  ο τι, δεν ε χουν εκλει ψει οι πρου ποθε ςεισ ςυμμετοχη σ του α ρθρου 21, 
τα κριτη ρια ποιοτικη σ επιλογη σ του α ρθρου 22 και ο τι δεν ςυντρε χουν λο γοι αποκλειςμου , κοινοποιει ται η 
απο φαςη κατακυ ρωςησ ςτον προςωρινο  ανα δοχο και καλει ται να προςε λθει ςε οριςμε νο το πο και χρο νο 
για την υπογραφη  του ςυμφωνητικου , ςε προθεςμύα που δε μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι μϋρεσ απο  
την κοινοποι ηςη ςχετικη σ ε γγραφησ ειδικη σ προ ςκληςησ, προςκομι ζοντασ, και την απαιτου μενη εγγυητικη  
επιςτολη  καλη σ εκτε λεςησ.           
 
Εα ν ο ανα δοχοσ δεν προςε λθει να υπογρα ψει το ςυμφωνητικο , με ςα ςτην προθεςμι α που ορι ζεται ςτην 
ειδικη  προ κληςη, κηρυ ςςεται ε κπτωτοσ και η κατακυ ρωςη γι νεται ςτον προςφε ροντα που υπε βαλε την 
αμε ςωσ επο μενη πλε ον ςυμφε ρουςα απο  οικονομικη  α ποψη προςφορα . Αν κανε νασ απο  τουσ 
προςφε ροντεσ δεν προςε λθει για την υπογραφη  του ςυμφωνητικου , η διαδικαςι α ανα θεςησ ματαιω νεται, 
ςυ μφωνα με την περι πτωςη  β τησ παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
4.3 Ενςτϊςεισ 
 
ε περι πτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμι α α ςκηςη σ τησ ει ναι 
πε ντε (5) ημε ρεσ απο  την κοινοποι ηςη τησ προςβαλλο μενησ πρα ξησ ςτον ενδιαφερο μενο οικονομικο  
φορε α.  
Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η ε νςταςη υποβα λλεται ςε προθεςμι α που 
εκτει νεται με χρι το η μιςυ του χρονικου  διαςτη ματοσ απο  τη δημοςι ευςη τησ διακη ρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ 
με χρι την καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη σ των προςφορω ν. Για τον υπολογιςμο  τησ προθεςμι ασ 
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αυτη σ ςυνυπολογι ζονται και οι ημερομηνι εσ τησ δημοςι ευςησ και τησ υποβολη σ προςφορω ν, ςυ μφωνα 
με το αρθ. 127 του Ν.4412/2016 ο πωσ τροποποιη θηκε με το αρθ. 107 του Ν. 4497/2017 (παρ. 32,33).  
Η ε νςταςη υποβα λλεται ενω πιον τησ αναθε τουςασ αρχη σ, η οποι α αποφαςι ζει, υ ςτερα απο  γνω μη τησ 
Επιτροπη σ Διαγωνιςμου  για τισ ενςτα ςεισ του πρω του εδαφι ου, εντο σ προθεςμι ασ δε κα (10) ημερω ν 
απο  την κοινοποι ηςη τησ ε νςταςησ η οποι α μπορει  να γι νει και με ηλεκτρονικα  με ςα ςυ μφωνα με το 
αρθ. 376 παρ. 11. 
την περι πτωςη τησ ε νςταςησ κατα  τησ διακη ρυξησ η  τησ προ ςκληςησ η αναθε τουςα αρχη  
αποφαςι ζει ςε κα θε περι πτωςη πριν την καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη σ των προςφορω ν. τισ 
δημο ςιεσ ςυμβα ςεισ ε ργων για την ε νςταςη κατα  τησ διακη ρυξησ η  τησ προ ςκληςησ γνωμοδοτει  το 
αρμο διο τεχνικο  ςυμβου λιο 
Μετα  την α πρακτη πα ροδο των ανωτε ρω προθεςμιω ν τεκμαι ρεται η απο ρριψη τησ ε νςταςησ.  
Για το παραδεκτο  τησ α ςκηςησ ε νςταςησ, απαιτει ται, με την κατα θεςη τησ ε νςταςησ, η καταβολη  
παραβο λου (ποςου  ι ςου με ε να τοισ εκατο  (1%) επι  τησ εκτιμω μενησ αξι ασ τησ ςυ μβαςησ) υπε ρ του 
Δημοςι ου, ςυ μφωνα με το α ρθρο 127 του ν. 4412/2016, ο πωσ τροποποιη θηκε .ε το αρθ. 107 του Ν. 
4497/2017. Σο παρα βολο αυτο  αποτελει  δημο ςιο ε ςοδο. Σο παρα βολο επιςτρε φεται με πρα ξη τησ 
αναθε τουςασ αρχη σ, αν η ε νςταςη γι νει δεκτη  η  μερικω σ δεκτη  απο  το αποφαςι ζον διοικητικο  ο ργανο.  

 
 

Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ –ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικα  με την υπογραφη  τησ ςυ μβαςησ, ιςχυ ουν τα προβλεπο μενα ςτην παρ. 5 α ρθρου 105 και 135 
του ν. 4412/2016. 
Σα  ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ  με βα ςη τα οποι α θα εκτελεςθει  το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα παρακα τω. 
ε περι πτωςη αςυμφωνι ασ των περιεχομε νων ςε αυτα  ο ρων, η ςειρα  ιςχυ οσ καθορι ζεται  ωσ 
κατωτε ρω.  
 
1.  Σο ςυμφωνητικο . 

2. Η παρου ςα Διακη ρυξη. 
3. Η Οικονομικη  Προςφορα . 
4. Σο Σιμολο γιο Δημοπρα τηςησ  
5. Η Ειδικη  υγγραφη  Τποχρεω ςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικη  υγγραφη  Τποχρεω ςεων (Σ..Τ.) με τισ Σεχνικε σ Προδιαγραφε σ και τα Παραρτη ματα  
τουσ. 
7. Η Σεχνικη  Περιγραφη  (Σ.Π.).  
8. Ο Πρου πολογιςμο σ Δημοπρα τηςησ. 
9. Οι εγκεκριμε νεσ μελε τεσ του ε ργου.  
10. Σο εγκεκριμε νο Φρονοδια γραμμα καταςκευη σ του ε ργου. 

 
Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ ςυντα ςςονται υποχρεωτικα  ςτην ελληνικη  γλω ςςα και προαιρετικα  και 

ςε α λλεσ γλω ςςεσ, ςυνολικα  η  μερικα . ε περι πτωςη αςυμφωνι ασ μεταξυ  των τμημα των των 
εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ που ε χουν ςυνταχθει  ςε περιςςο τερεσ γλω ςςεσ, επικρατει  η ελληνικη  
ε κδοςη. Συχο ν ενςτα ςεισ υποβα λλονται ςτην ελληνικη  γλω ςςα.  

6.2.  Οι προςφορε σ και τα περιλαμβανο μενα ςε αυτε σ ςτοιχει α, καθω σ και τα αποδεικτικα  ε γγραφα 
ςυντα ςςονται ςτην ελληνικη  γλω ςςα η  ςυνοδευ ονται απο  επι ςημη μετα φραςη  τουσ ςτην ελληνικη  
γλω ςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπα  δημο ςια ε γγραφα και δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται η υνθη κη τησ Φα γησ τησ 
5.10.1961, που κυρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλοδαπα  ιδιωτικα  ε γγραφα 
μπορου ν να ςυνοδευ ονται απο  μετα φραςη  τουσ ςτην ελληνικη  γλω ςςα επικυρωμε νη ει τε απο  
προ ςωπο αρμο διο κατα  τισ διατα ξεισ τησ εθνικη σ νομοθεςι ασ ει τε απο  προ ςωπο κατα  νο μο αρμο διο 
τησ χω ρασ ςτην οποι α ε χει ςυνταχθει  ε γγραφο3. Επι ςησ, γι νονται υποχρεωτικα  αποδεκτα  ευκρινη  
φωτοαντι γραφα εγγρα φων που ε χουν εκδοθει  απο  αλλοδαπε σ αρχε σ και ε χουν επικυρωθει  απο  
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δικηγο ρο, ςυ μφωνα με τα προβλεπο μενα ςτην παρ. 2 περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κω δικασ Διοικητικη σ Διαδικαςι ασ”, αντικαταςτα θηκε ωσ α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  η  μη – με ειδικο  τεχνικο  περιεχο μενο 
μπορου ν να υποβα λλονται ςε α λλη γλω ςςα, χωρι σ να ςυνοδευ ονται απο  μετα φραςη ςτην ελληνικη  

6.5. Η  επικοινωνι α με την αναθε τουςα αρχη , καθω σ και μεταξυ  αυτη σ και του αναδο χου, θα γι νονται 
υποχρεωτικα  ςτην ελληνικη  γλω ςςα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1 Για τη δημοπρα τηςη του ε ργου, την εκτε λεςη τησ ςυ μβαςησ και την καταςκευη  του, εφαρμο ζονται οι 

διατα ξεισ των παρακα τω νομοθετημα των: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του 
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» 4 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ εργοληπτικών 
επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,5 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» 
(ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )6 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων 
και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ 
και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
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Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων 
κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), ο πωσ τροποποιη θηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταυ ρωςη των ςτοιχει ων του αναδο χου με τα ςτοιχει α του  Ε..Ρ.,  
το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων 
του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινη  απο φαςη των Τπουργω ν Ανα πτυξησ και Επικρατει ασ υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικα  με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, 7, καθω σ και η απο φαςη του Τφυπουργου  
Οικονομι ασ και Οικονομικω ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών 
ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατα ξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωςη Κω δικα Υο ρου Προςτιθε μενησ Αξι ασ». 

 
 

7.4 Οι ςε εκτε λεςη των ανωτε ρω διατα ξεων εκδοθει ςεσ κανονιςτικε σ πρα ξεισ8, καθω σ και λοιπε σ 
διατα ξεισ που αναφε ρονται ρητα  η  απορρε ουν απο  τα οριζο μενα ςτα ςυμβατικα  τευ χη τησ 
παρου ςασ καθω σ και το ςυ νολο των διατα ξεων του αςφαλιςτικου , εργατικου , περιβαλλοντικου  και 
φορολογικου  δικαι ου και γενικο τερα κα θε δια ταξη (Νο μοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικη  εγκυ κλιοσ 
που διε πει την ανα θεςη και εκτε λεςη του ε ργου τησ παρου ςασ ςυ μβαςησ, ε ςτω και αν δεν 
αναφε ρονται ρητα .  
 

7.5 Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη 
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται και 
να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ 
νομοθεςύα. 
 

Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ε ργο χρηματοδοτει ται απο  το τον Σακτικο  Πρου πολογιςμο  του Δη μου ε τουσ 2018 (ΑΣΑ 2017) 
 Σο ε ργο υπο κειται ςτισ κρατη ςεισ που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα , περιλαμβανομε νησ τησ 

κρα τηςησ υ ψουσ 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τησ Ενιαι ασ Ανεξα ρτητησ Αρχη σ 
Δημοςι ων υμβα ςεων, ςυ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τησ κρα τηςησ υ ψουσ 
0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν τησ Αρχη σ Εξε ταςησ Προδικαςτικω ν Προςφυγω ν, 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθω σ και τησ κρα τηςησ 6%0, ςυ μφωνα με 
τισ διατα ξεισ του α ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. 
ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απο φαςησ του Τπουργου  Τποδομω ν και Μεταφορω ν (Β' 
2235).   

 
8.2. Σα γενικα  ε ξοδα, ο φελοσ κ.λ.π. του Αναδο χου και οι επιβαρυ νςεισ απο  φο ρουσ, δαςμου σ κ.λ.π. 

καθορι ζονται ςτο αντι ςτοιχο α ρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρυ νει τον Κυ ριο του Έργου.  
  
8.3. Οι πληρωμε σ θα γι νονται ςυ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι ςτοιχο α ρθρο 

τησ Ε..Τ. Η πληρωμη  του εργολαβικου  τιμη ματοσ θα γι νεται ςε EURO. 
 
Άρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τουςα αρχη 9 μπορει , κατα  τη διαδικαςι α αξιολο γηςησ των προςφορω ν, να καλε ςει τουσ 
οικονομικου σ φορει σ, με ςω τησ  λειτουργικο τητασ τησ ‘’Επικοινωνι ασ” του υποςυςτη ματοσ να 
ςυμπληρω ςουν η  να διευκρινι ςουν τα ε γγραφα η  δικαιολογητικα  που ε χουν υποβα λει, 
ςυμπεριλαμβανομε νησ και τησ οικονομικη σ τουσ προςφορα σ, με ςα ςε ευ λογη προθεςμι α, η οποι α δεν 
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μπορει  να ει ναι μικρο τερη απο  επτα  (7) ημε ρεσ απο  την ημερομηνι α κοινοποι ηςησ ςε αυτου σ τησ ςχετικη σ 
προ ςκληςησ, ςυ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα ςτισ διατα ξεισ των α ρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016 και του α ρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδη ποτε διευκρι νιςη η  ςυμπλη ρωςη που υποβα λλεται απο  τουσ προςφε ροντεσ η  υποψηφι ουσ, χωρι σ 
να ε χει ζητηθει  απο  την αναθε τουςα αρχη 10, δεν λαμβα νεται υπο ψη. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρου ςα διαδικαςι α ε χει εκδοθει  η απο φαςη με αρ.πρωτ.  10198/03.10.2018 για την ανα ληψη 
υποχρε ωςησ/ε γκριςη δε ςμευςησ πι ςτωςησ για το οικονομικο  ε τοσ 2018 και με αρ.  248 καταχω ρηςη ςτο 
βιβλι ο εγκρι ςεων και εντολω ν πληρωμη σ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρω νεται και ο αριθμο σ τησ απο φαςησ ε γκριςησ 
τησ πολυετου σ ανα ληψησ ςε περι πτωςη που η δαπα νη εκτει νεται ςε περιςςο τερα του ενο σ οικονομικα  ε τη, 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).11 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τι τλοσ του ε ργου ει ναι: 
                    «Έργα ςχολικών κτιρύων Δ.Ε. Βόχασ»  
   
11.1    Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 
 

Ο πρου πολογιςμο σ δημοπρα τηςησ του ε ργου ανε ρχεται ςε12  22.495,78 Ευρώ και αναλυ εται ςε: 
Δαπα νη Εργαςιω ν                                                                                    : 13.369,02 € 
Γενικα  ε ξοδα και Όφελοσ εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                              :   2.406,42 € 
Απρο βλεπτα13 (ποςοςτου  15%  επι  τησ δαπα νησ εργαςιω ν και του κονδυλι ου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.)                                                                                                      :  2.366,32 € 
που αναλω νονται ςυ μφωνα με τουσ ο ρουσ του α ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
το ανωτε ρω ποςο  προβλε πεται αναθεω ρηςη ςτισ τιμε σ ποςου     : 0,00 €  
 ςυ μφωνα με το α ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Υο ροσ Προςτιθε μενησ Αξι ασ (ΥΠΑ) 24%                                               : 4.354,02 € 
Δεν προβλε πεται ρη τρα προ ςθετησ καταβολη σ (πριμ), ςυ μφωνα με το α ρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 
 

11.2        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Ο Δη μοσ Βε λου Βο χασ 
 
11.3    Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
Θα εκτελεςτου ν εργαςι εσ καηαζκεςήρ κιγκλιδωμάηων πεπίθπαξηρ ηύπος ΟΚ, αποξηλώζειρ επενδύζεων 

δαπέδων και καθαιπέζειρ επιζηπώζεων ηοίσων, επενδύζειρ ηοίσων με πλακίδια, σπωμαηιζμοί επιθανειών 

και ελαιοσπωμαηιζμοί ζιδηπών επιθανειών, ζςνηήπηζη ςδπαςλικών εγκαηαζηάζεων, ηοποθέηηζη 

οπγάνων παισνιδιού ζηο αύλειο σώπο. 

 
Επιςημαύνεται ο τι, το φυςικο  και οικονομικο  αντικει μενο των δημοπρατου μενων ε ργων  δεν πρε πει να 
μεταβα λλεται ουςιωδω σ κατα  τη δια ρκεια εκτε λεςησ τησ ςυ μβαςησ, κατα  τα οριζο μενα ςτην παρ. 4 του 
α ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο τητα μεταβολη σ υφι ςταται, μο νο υπο  τισ πρου ποθε ςεισ των α ρθρων 132 
και 156 ν. 4412/2016.  
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Επιτρε πεται η χρη ςη των «επι  ε λαςςον» δαπανω ν με τουσ ακο λουθουσ ο ρουσ και περιοριςμου σ: 

 Δεν τροποποιει ται το «βαςικο  ςχε διο» τησ προκη ρυξησ, ου τε οι προδιαγραφε σ του ε ργου, ο πωσ 
περιγρα φονται ςτα ςυμβατικα  τευ χη, ου τε καταργει ται ομα δα εργαςιω ν τησ αρχικη σ ςυ μβαςησ.  

 Δεν θι γεται η πληρο τητα, ποιο τητα και λειτουργικο τητα του ε ργου.  

 Δεν χρηςιμοποιει ται για την πληρωμη  νε ων εργαςιω ν που δεν υπη ρχαν ςτην αρχικη  ςυ μβαςη.  

 Δεν υπερβαι νει η δαπα νη αυτη , κατα  τον τελικο  εγκεκριμε νο Ανακεφαλαιωτικο  Πι νακα Εργαςιω ν του 
ε ργου, ποςοςτο  ει κοςι τοισ εκατο  (20%) τησ ςυμβατικη σ δαπα νησ ομα δασ εργαςιω ν του ε ργου ου τε, 
αθροιςτικα , ποςοςτο  δε κα τοισ εκατο  (10%) τησ δαπα νησ τησ αρχικη σ αξι ασ ςυ μβαςησ χωρι σ Υ.Π.Α., 
αναθεω ρηςη τιμω ν και απρο βλεπτεσ δαπα νεσ. την αθροιςτικη  αυτη  ανακεφαλαι ωςη λαμβα νονται 
υπο ψη μο νο οι μεταφορε σ δαπα νησ απο  μι α ομα δα εργαςιω ν ςε α λλη. 
Σα ποςα  που εξοικονομου νται, εφο ςον υπερβαι νουν τα ανωτε ρω ο ρια (20% η  και 10%), μειω νουν 
ιςο ποςα τη δαπα νη τησ αξι ασ ςυ μβαςησ χωρι σ Υ.Π.Α., αναθεωρη ςεισ και απρο βλεπτεσ δαπα νεσ. Για τη 
χρη ςη των «επι  ε λαςςον δαπανω ν» απαιτει ται ςε κα θε περι πτωςη η ςυ μφωνη γνω μη του Σεχνικου  
υμβουλι ου, υ ςτερα απο  ειςη γηςη του φορε α υλοποι ηςησ. 
Ο πρου πολογιςμο σ των ε ργων ςτα οποι α εφαρμο ζεται η παρα γραφοσ αυτη  αναλυ εται ςε ομα δεσ 
εργαςιω ν, οι οποι εσ ςυντι θενται απο  εργαςι εσ που υπα γονται ςε ενιαι α υποςυ νολα του τεχνικου  
αντικειμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοιο τρο πο καταςκευη σ και επιδε χονται το ι διο ποςοςτο  
ε κπτωςησ ςτισ τιμε σ μονα δασ τουσ. Με απο φαςη του Τπουργου  Τποδομω ν και Μεταφορω ν, η οποι α 
μετα  την ε κδοςη  τησ θα ε χει εφαρμογη  ςε ο λα τα ωσ α νω ε ργα, προςδιορι ζονται οι ομα δεσ εργαςιω ν 
ανα  κατηγορι α ε ργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικη  προθεςμι α εκτε λεςησ του ε ργου, ορι ζεται ςε τρεισ (3) μόνεσ απο  την ημε ρα υπογραφη σ 
τησ ςυ μβαςησ14.  
Οι αποκλειςτικε σ και ενδεικτικε σ τμηματικε σ προθεςμι εσ του ε ργου αναφε ρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογη  του Αναδο χου, θα γι νει ςυ μφωνα με «ςυνοπτικο  διαγωνιςμο  » του α ρθρου 117 

του ν. 4412/2016 και υπο  τισ πρου ποθε ςεισ του νο μου αυτου .  
  
13.2 Η οικονομικη  προςφορα  των διαγωνιζομε νων, θα ςυνταχθει  και υποβληθει  ςυ μφωνα με τα 

οριζο μενα ςτο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κα θε προςφε ρων μπορει  να υποβα λει μο νο μι α προςφορα . 15 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται η υποβολη  εναλλακτικω ν προςφορω ν.16 
 
13.5 Δε γι νονται δεκτε σ προςφορε σ για με ροσ του αντικειμε νου τησ ςυ μβαςησ.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτη ριο για την ανα θεςη τησ ςυ μβαςησ ει ναι η πλε ον ςυμφε ρουςα απο  οικονομικη  α ποψη προςφορα  
μο νο βα ςει τιμη σ (χαμηλο τερη τιμη ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
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15.1 Για την ςυμμετοχη  ςτον διαγωνιςμο  δεν απαιτει ται η κατα θεςη,  απο  τουσ ςυμμετε χοντεσ 
οικονομικου σ φορει σ, εγγυητικη σ επιςτολη σ ςυμμετοχη σ,  

 
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)17 
 
16.1 Δεν18  προβλε πεται η χορη γηςη προκαταβολη σ ςτον Ανα δοχο19 
 
16.2 Δεν προβλε πεται  η πληρωμη  πριμ ςτην παρου ςα ςυ μβαςη  

 
 
Άρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφη  τησ ςυ μβαςησ απαιτει ται η παροχη  εγγυ ηςησ καλη σ εκτε λεςησ, ςυ μφωνα με το 

α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψοσ τησ οποι ασ καθορι ζεται ςε ποςοςτο   5%  επι  τησ αξι ασ 

τησ ςυ μβαςησ, χωρι σ Υ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η  κατα  την υπογραφη  τησ ςυ μβαςησ.  

Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ καταπι πτει ςτην περι πτωςη παρα βαςησ των ο ρων τησ ςυ μβαςησ, ο πωσ 

αυτη  ειδικο τερα ορι ζει. 

ε περι πτωςη τροποποι ηςησ τησ ςυ μβαςησ κατα  το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α ςυνεπα γεται 

αυ ξηςη τησ ςυμβατικη σ αξι ασ, ο ανα δοχοσ ει ναι υποχρεωμε νοσ να καταθε ςει πριν την τροποποι ηςη, 

ςυμπληρωματικη  εγγυ ηςη το υ ψοσ τησ οποι ασ ανε ρχεται ςε ποςοςτο  5% επι  του ποςου  τησ αυ ξηςησ 

χωρι σ ΥΠΑ. 

Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ τησ ςυ μβαςησ καλυ πτει ςυνολικα  και χωρι σ διακρι ςεισ την εφαρμογη  

ο λων των ο ρων τησ ςυ μβαςησ και κα θε απαι τηςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ η  του κυρι ου του ε ργου 

ε ναντι του αναδο χου. 

Η εγγυ ηςη καλη σ εκτε λεςησ καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογημε νη απο φαςη του 

Προι ςταμε νου τησ Διευθυ νουςασ Τπηρεςι ασ, ιδι ωσ μετα  την οριςτικοποι ηςη τησ ε κπτωςησ του 

αναδο χου. Η ε νςταςη του αναδο χου κατα  τησ αποφα ςεωσ δεν αναςτε λλει την ει ςπραξη του ποςου  τησ 

εγγυη ςεωσ. 

Οι εγγυητικε σ επιςτολε σ καλη σ εκτε λεςησ περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιςτον τα αναφερο μενα : 

α) την ημερομηνι α ε κδοςησ,  
β) τον εκδο τη,  
γ) Σον ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ  προσ τον οποι ο απευθυ νονται,  
δ) τον αριθμο  τησ εγγυ ηςησ,  
ε) το ποςο  που καλυ πτει η εγγυ ηςη,  
ςτ) την πλη ρη επωνυμι α, τον Α.Υ.Μ. και τη διευ θυνςη του οικονομικου  φορε α υπε ρ του οποι ου 
εκδι δεται η εγγυ ηςη (ςτην περι πτωςη ε νωςησ αναγρα φονται ο λα τα παραπα νω για κα θε με λοσ τησ 
ε νωςησ),  
ζ) τουσ ο ρουσ ο τι: αα) η εγγυ ηςη παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ο δε εκδο τησ παραιτει ται 
του δικαιω ματοσ τησ διαιρε ςεωσ και τησ διζη ςεωσ, και ββ) ο τι ςε περι πτωςη κατα πτωςησ αυτη σ, το 
ποςο  τησ κατα πτωςησ υπο κειται ςτο εκα ςτοτε ιςχυ ον τε λοσ χαρτοςη μου,  
η) τα ςτοιχει α τησ ςχετικη σ διακη ρυξησ η  προ ςκληςησ εκδη λωςησ ενδιαφε ροντοσ και την 
καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη σ προςφορω ν του διαγωνιςμου ,  
θ) την ημερομηνι α λη ξησ η  τον χρο νο ιςχυ οσ τησ εγγυ ηςησ,  
ι) την ανα ληψη υποχρε ωςησ απο  τον εκδο τη τησ εγγυ ηςησ να καταβα λει το ποςο  τησ εγγυ ηςησ 
ολικα  η  μερικα  εντο σ πε ντε (5) ημερω ν μετα  απο  απλη  ε γγραφη ειδοποι ηςη εκει νου προσ τον οποι ο 
απευθυ νεται.  
   ια) τον αριθμο  και τον τι τλο τησ ςχετικη σ ςυ μβαςησ .  
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17.2 Εγγυ ηςη καλη σ λειτουργι ασ  

         Δεν απαιτει ται εγγυ ηςη καλη σ λειτουργι ασ. 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικε σ επιςτολε σ των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δονται απο  πιςτωτικα  ό χρηματοδοτικϊ 
ιδρυ ματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργου ν νο μιμα ςτα κρα τη- με λη τησ Ενωςησ η  του Ευρωπαι κου  
Οικονομικου  Φω ρου η  ςτα κρα τη-με ρη τησ Δ και ε χουν, ςυ μφωνα με τισ ιςχυ ουςεσ διατα ξεισ, το δικαι ωμα 
αυτο . Μπορου ν, επι ςησ, να εκδι δονται απο  το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χονται με γραμμα τιο του 
Σαμει ου Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, με παρακατα θεςη ςε αυτο  του αντι ςτοιχου χρηματικου  ποςου . 20  

Αν ςυςταθει  παρακαταθη κη με γραμμα τιο παρακατα θεςησ χρεογρα φων ςτο Σαμει ο Παρακαταθηκω ν 
και Δανει ων, τα τοκομερι δια η  μερι ςματα που λη γουν κατα  τη δια ρκεια τησ εγγυ ηςησ επιςτρε φονται 
μετα  τη λη ξη τουσ ςτον υπε ρ ου η εγγυ ηςη οικονομικο  φορε α. 

 
17.Α.2 Οι εγγυητικε σ επιςτολε σ εκδι δονται κατ’ επιλογη  του οικονομικου  φορε α/ αναδο χου απο  ε ναν 

η  περιςςο τερουσ εκδο τεσ τησ παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τωσ του υ ψουσ των.   

Εα ν η εγγυ ηςη εκδοθει  απο  αλλοδαπο  πιςτωτικο  ι δρυμα μπορει  να ςυνταχθει  ςε μι α απο  τισ επι ςημεσ 
γλω ςςεσ τησ Ευρωπαι κη σ Ένωςησ, αλλα  θα ςυνοδευ εται απαραι τητα απο  μετα φραςη ςτην ελληνικη  
γλω ςςα, ςυ μφωνα και με τα ειδικο τερα οριζο μενα ςτο α ρθρο 6.3. τησ παρου ςασ. 
Η αναθε τουςα αρχη  επικοινωνει  με τουσ φορει σ που φε ρονται να ε χουν εκδω ςει τισ εγγυητικε σ επιςτολε σ, 
προκειμε νου να διαπιςτω ςει την εγκυρο τητα  τουσ21.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών - αποςφρϊγιςησ 
 

Ωσ καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη σ προςφορω ν ορι ζεται η 13η Νοεμβρύου 2018, ημε ρα Σρύτη. Ω ρα 

λη ξησ τησ υποβολη σ προςφορω ν ορι ζεται η 10:00 π.μ.  

Αν, για λο γουσ ανωτε ρασ βι ασ, δεν διενεργηθει  η αποςφρα γιςη κατα  την οριςθει ςα ημε ρα η  αν με χρι τη 

με ρα αυτη  δεν ε χει υποβληθει  καμι α προςφορα , η αποςφρα γιςη και η καταληκτικη  ημερομηνι α αντι ςτοιχα 

μετατι θενται ςε οποιαδη ποτε α λλη ημε ρα, με απο φαςη τησ αναθε τουςασ αρχη σ. Η απο φαςη αυτη  

κοινοποιει ται εγγρα φωσ, πε ντε (5) τουλα χιςτον εργα ςιμεσ ημε ρεσ πριν τη νε α ημερομηνι α, ςε ο ςουσ 

οικονομικου σ φορει σ ε λαβαν τα ε γγραφα τησ ςυ μβαςησ και αναρτα ται ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελι δα 

τησ αναθε τουςασ αρχη σ, εφο ςον διαθε τει. Αν και ςτη νε α αυτη  ημερομηνι α δεν καταςτει  δυνατη  η 

αποςφρα γιςη των προςφορω ν η  δεν υποβληθου ν προςφορε σ, μπορει  να οριςθει  και νε α ημερομηνι α, 

εφαρμοζομε νων κατα  τα λοιπα  των διατα ξεων των δυ ο προηγου μενων εδαφι ων. 

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κα θε υποβαλλο μενη προςφορα  δεςμευ ει τον ςυμμετε χοντα ςτον διαγωνιςμο  κατα  τη δια ταξη του α ρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για δια ςτημα ϋξι (6) μηνών22, απο  την ημερομηνι α λη ξησ τησ προθεςμι ασ υποβολη σ 

των προςφορω ν. 

Η αναθε τουςα αρχη  μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ιςχυ οσ τησ προςφορα σ, να ζητα  απο  τουσ 
προςφε ροντεσ να παρατει νουν τη δια ρκεια ιςχυ οσ τησ προςφορα σ τουσ και τησ εγγυ ηςησ ςυμμετοχη σ.  
 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 

ΑΔΑ: ΩΦ33Ω9Π-0Ξ2





15 

1. Η προκη ρυξη ςυ μβαςησ 23 και η παρου ςα Διακη ρυξη δημοςιευ θηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ…………..). 

2. Η Προκη ρυξη και η Διακη ρυξη αναρτα ται και ςτην ιςτοςελι δα τησ αναθε τουςασ αρχη σ (www. velo-
vocha       .gr), ςυ μφωνα με το α ρθρο 2 τησ παρου ςασ. 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η ςυ μβαςη ανατι θεται βα ςει του κριτηρι ου του α ρθρου 14 τησ παρου ςασ, ςε προςφε ροντα ο οποι οσ δεν 
αποκλει εται απο  τη ςυμμετοχη  βα ςει τησ παρ. Α του α ρθρου 22 τησ παρου ςασ και πληροι  τα κριτη ρια 
επιλογη σ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α ρθρου 22 τησ παρου ςασ. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21. 1 Δικαι ωμα ςυμμετοχη σ ε χουν φυςικα  η  νομικα  προ ςωπα, η  ενω ςεισ αυτω ν 24 που δραςτηριοποιου νται 
ςε ε ργα κατηγορι ασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   25και που ει ναι εγκατεςτημε να ςε: 
α) ςε κρα τοσ-με λοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρα τοσ-με λοσ του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Φω ρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρι τεσ χω ρεσ που ε χουν υπογρα ψει και κυρω ςει τη Δ, ςτο βαθμο  που η υπο  ανα θεςη δημο ςια 
ςυ μβαςη καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικε σ ςημειω ςεισ του ςχετικου  με την 
Ένωςη Προςαρτη ματοσ I τησ ωσ α νω υμφωνι ασ, καθω σ και 
δ) ςε τρι τεσ χω ρεσ που δεν εμπι πτουν ςτην περι πτωςη γ΄ τησ παρου ςασ παραγρα φου και ε χουν ςυνα ψει 
διμερει σ η  πολυμερει σ ςυμφωνι εσ με την Ένωςη ςε θε ματα διαδικαςιω ν ανα θεςησ δημοςι ων ςυμβα ςεων. 
 
21.2 Οικονομικο σ φορε ασ ςυμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ωσ με λοσ ε νωςησ.26, 
 
21.3 Οι ενω ςεισ οικονομικω ν φορε ων ςυμμετε χουν υπο  τουσ ο ρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του α ρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται απο  τισ εν λο γω ενω ςεισ να περιβληθου ν ςυγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την υποβολη  
προςφορα σ. ε περι πτωςη που η ε νωςη αναδειχθει  ανα δοχοσ η νομικη  τησ μορφη  πρε πει να ει ναι τε τοια 
που να εξαςφαλι ζεται η υ παρξη ενο σ και μοναδικου  φορολογικου  μητρω ου για την ε νωςη (πχ 
κοινοπραξι α). 
 
Άρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμε νοι προςφε ροντεσ πρε πει να ικανοποιου ν ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη σ επιλογη σ. την περι πτωςη 
ε νωςησ οικονομικω ν φορε ων, η πλη ρωςη των απαιτη ςεων του α ρθρου 22 Α και Β πρε πει να ικανοποιει ται 
απο  κα θε με λοσ τησ ε νωςησ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κα θε προςφε ρων αποκλεύεται απο  τη ςυμμετοχη  ςε διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ, εφο ςον ςυντρε χει ςτο 
προ ςωπο  του (αν προ κειται για μεμονωμε νο φυςικο  η  νομικο  προ ςωπο) η  ςε ε να απο  τα με λη του (αν 
προ κειται περι  ε νωςησ οικονομικω ν φορε ων) ε νασ απο  τουσ λο γουσ των παρακα τω περιπτω ςεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εισ βα ροσ του  αμετα κλητη27 καταδικαςτικη  απο φαςη για ε ναν απο  τουσ ακο λουθουσ 
λο γουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ο πωσ αυτη  ορι ζεται ςτο α ρθρο 2 τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλι ου τησ 24ησ Οκτωβρι ου 2008, για την καταπολε μηςη του οργανωμε νου 
εγκλη ματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, ο πωσ ορι ζεται ςτο α ρθρο 3 τησ ςυ μβαςησ περι  τησ καταπολε μηςησ τησ διαφθορα σ ςτην 
οποι α ενε χονται υπα λληλοι των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν-μελω ν τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρα γραφο 1 του α ρθρου 2 τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλι ου τησ 22ασ Ιουλι ου 2003, για την καταπολε μηςη τησ δωροδοκι ασ ςτον ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 192 
τησ 31.7.2003, ς. 54), καθω σ και ο πωσ ορι ζεται ςτην κει μενη νομοθεςι α η  ςτο εθνικο  δι καιο του 
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οικονομικου  φορε α, 

γ) απϊτη, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 1 τησ ςυ μβαςησ ςχετικα  με την προςταςι α των οικονομικω ν 
ςυμφερο ντων των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οποι α κυρω θηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικε σ δραςτηριο τητεσ, ο πωσ 
ορι ζονται, αντιςτοι χωσ, ςτα α ρθρα 1 και 3 τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλι ου τησ 13ησ 
Ιουνι ου 2002, για την καταπολε μηςη τησ τρομοκρατι ασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) η  ηθικη  αυτουργι α η  
ςυνε ργεια η  απο πειρα δια πραξησ εγκλη ματοσ, ο πωσ ορι ζονται ςτο α ρθρο 4 αυτη σ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ η  χρηματοδο τηςη τησ τρομοκρατι ασ, ο πωσ 
αυτε σ ορι ζονται ςτο α ρθρο 1 τησ Οδηγι ασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του υμβουλι ου 
τησ 26ησ Οκτωβρι ου 2005, ςχετικα  με την προ ληψη τησ χρηςιμοποι ηςησ του χρηματοπιςτωτικου  
ςυςτη ματοσ για τη νομιμοποι ηςη εςο δων απο  παρα νομεσ δραςτηριο τητεσ και τη χρηματοδο τηςη τησ 
τρομοκρατι ασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οποι α ενςωματω θηκε ςτην εθνικη  νομοθεςι α με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ο πωσ ορι ζονται ςτο α ρθρο 2 τησ Οδηγι ασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του υμβουλι ου τησ 5ησ Απριλι ου 2011, για την προ ληψη 
και την καταπολε μηςη τησ εμπορι ασ ανθρω πων και για την προςταςι α των θυμα των τησ, καθω σ και για την 
αντικατα ςταςη τησ απο φαςησ-πλαι ςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλι ου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η 
οποι α ενςωματω θηκε ςτην εθνικη  νομοθεςι α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικο σ φορε ασ αποκλει εται επι ςησ ο ταν το προ ςωπο εισ βα ροσ του οποι ου εκδο θηκε  αμετα κλητη 
καταδικαςτικη  απο φαςη ει ναι με λοσ του διοικητικου , διευθυντικου  η  εποπτικου  οργα νου του εν λο γω 
οικονομικου  φορε α η  ε χει εξουςι α εκπροςω πηςησ, λη ψησ αποφα ςεων η  ελε γχου ςε αυτο . 

τισ περιπτω ςεισ εταιρειω ν περιοριςμε νησ ευθυ νησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιουχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρε ωςη του προηγου μενου εδαφι ου, αφορα   τουσ 
διαχειριςτε σ. 

τισ περιπτω ςεισ ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η υποχρε ωςη του προηγου μενου εδαφι ου  αφορα   τον 
Διευθυ νοντα υ μβουλο, καθω σ και ο λα τα με λη του Διοικητικου  υμβουλι ου. 

τισ περιπτω ςεισ των ςυνεταιριςμω ν, η εν λο γω υποχρε ωςη αφορα  τα με λη του Διοικητικου  υμβουλι ου28. 

22.A.2 Όταν ο  προςφε ρων ε χει αθετη ςει τισ υποχρεω ςεισ του ο ςον αφορα  ςτην καταβολη  φο ρων η  
ειςφορω ν κοινωνικη σ αςφα λιςησ και αυτο  ε χει διαπιςτωθει  απο  δικαςτικη  η  διοικητικη  απο φαςη με 
τελεςι δικη και δεςμευτικη  ιςχυ , ςυ μφωνα με διατα ξεισ τησ χω ρασ ο που ει ναι εγκατεςτημε νοσ η  την εθνικη  
νομοθεςι α η /και η αναθε τουςα αρχη  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λληλα με ςα ο τι ο προςφε ρων ε χει 
αθετη ςει τισ υποχρεω ςεισ του ο ςον αφορα  την καταβολη  φο ρων η  ειςφορω ν κοινωνικη σ αςφα λιςησ. 

Αν ο προςφε ρων ει ναι Έλληνασ πολι τησ η  ε χει την εγκατα ςταςη  του ςτην Ελλα δα, οι υποχρεω ςεισ του που 
αφορου ν τισ ειςφορε σ κοινωνικη σ αςφα λιςησ καλυ πτουν, το ςο την κυ ρια, ο ςο και την επικουρικη  
αςφα λιςη. 

Δεν αποκλει εται ο προςφε ρων, ο ταν ε χει εκπληρω ςει τισ υποχρεω ςεισ του, ει τε καταβα λλοντασ τουσ 
φο ρουσ η  τισ ειςφορε σ κοινωνικη σ αςφα λιςησ που οφει λει, ςυμπεριλαμβανομε νων, κατα  περι πτωςη, των 
δεδουλευμε νων το κων η  των προςτι μων, ει τε υπαγο μενοσ ςε δεςμευτικο  διακανονιςμο  για την καταβολη  
τουσ. 

22.Α.2α  Η αναθε τουςα αρχη  γνωρι ζει η  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λληλα με ςα ο τι ε χουν επιβληθει  ςε 
βα ροσ του οικονομικου  φορε α, με ςα ςε χρονικο  δια ςτημα δυ ο (2) ετω ν πριν απο  την ημερομηνι α λη ξησ τησ 
προθεςμι ασ υποβολη σ προςφορα σ:  
αα) τρεισ (3) πρα ξεισ επιβολη σ προςτι μου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του ω ματοσ Επιθεω ρηςησ 
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Εργαςι ασ για παραβα ςεισ τησ εργατικη σ νομοθεςι ασ που χαρακτηρι ζονται, ςυ μφωνα με την υπουργικη  
απο φαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο πωσ εκα ςτοτε ιςχυ ει, ωσ «υψηλη σ» η  «πολυ  υψηλη σ» ςοβαρο τητασ, 
οι οποι εσ προκυ πτουν αθροιςτικα  απο  τρεισ (3) διενεργηθε ντεσ ελε γχουσ, η  ββ) δυ ο (2) πρα ξεισ επιβολη σ 
προςτι μου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του ω ματοσ Επιθεω ρηςησ Εργαςι ασ για παραβα ςεισ τησ 
εργατικη σ νομοθεςι ασ που αφορου ν την αδη λωτη εργαςι α, οι οποι εσ προκυ πτουν αθροιςτικα  απο  δυ ο (2) 
διενεργηθε ντεσ ελε γχουσ.  
Οι υπο  αα΄ και ββ΄ κυρω ςεισ πρε πει να ε χουν αποκτη ςει τελεςι δικη και δεςμευτικη  ιςχυ 29. 

22.A.3  α) Κατ’εξαι ρεςη, για τουσ πιο κα τω επιτακτικου σ λο γουσ δημο ςιου ςυμφε ροντοσ ............ 30( ο πωσ 
δημο ςιασ υγει ασ η  προςταςι ασ του περιβα λλοντοσ, οι οποι οι ςυμπληρω νονται απο  την αναθε τουςα αρχη  ) 
δεν εφαρμο ζονται οι παρα γραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαι ρεςη, ο ταν ο αποκλειςμο σ ει ναι ςαφω σ δυςανα λογοσ, ιδι ωσ ο ταν μο νο μικρα  ποςα  των φο ρων η  
των ειςφορω ν κοινωνικη σ αςφα λιςησ δεν ε χουν καταβληθει  η  ο ταν ο προςφε ρων ενημερω θηκε ςχετικα  με 
το ακριβε σ ποςο  που οφει λεται λο γω αθε τηςησ των υποχρεω ςεω ν του ο ςον αφορα  ςτην καταβολη  φο ρων 
η  ειςφορω ν κοινωνικη σ αςφα λιςησ ςε χρο νο κατα  τον οποι ο δεν ει χε τη δυνατο τητα να λα βει με τρα, 
ςυ μφωνα με το τελευται ο εδα φιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του α ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απο  την εκπνοη  
τησ προθεςμι ασ υποβολη σ προςφορα σ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ, δεν εφαρμο ζεται 31η παρα γραφοσ 
22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:32 

(α) ε χει αθετη ςει τισ υποχρεω ςεισ που προβλε πονται ςτην παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εα ν ο οικονομικο σ φορε ασ τελει  υπο  πτω χευςη η  ε χει υπαχθει  ςε διαδικαςι α εξυγι ανςησ η  ειδικη σ 
εκκαθα ριςησ η  τελει  υπο  αναγκαςτικη  διαχει ριςη απο  εκκαθαριςτη  η  απο  το δικαςτη ριο η  ε χει υπαχθει  ςε 
διαδικαςι α πτωχευτικου  ςυμβιβαςμου  η  ε χει αναςτει λει τισ επιχειρηματικε σ του δραςτηριο τητεσ η  εα ν 
βρι ςκεται ςε οποιαδη ποτε ανα λογη κατα ςταςη προκυ πτουςα απο  παρο μοια διαδικαςι α, προβλεπο μενη ςε 
εθνικε σ διατα ξεισ νο μου. Η αναθε τουςα αρχη  μπορει  να μην αποκλει ει ε ναν οικονομικο  φορε α, ο οποι οσ 
βρι ςκεται ςε μια εκ των καταςτα ςεων που αναφε ρονται ςτην παραπα νω περι πτωςη, υπο  την πρου πο θεςη 
ο τι η αναθε τουςα αρχη  ε χει αποδει ξει ο τι ο εν λο γω φορε ασ ει ναι ςε θε ςη να εκτελε ςει τη ςυ μβαςη, 
λαμβα νοντασ υπο ψη τισ ιςχυ ουςεσ διατα ξεισ και τα με τρα για τη ςυνε χιςη τησ επιχειρηματικη σ του 
λειτουργι ασ (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπα ρχουν επαρκω σ ευ λογεσ ενδει ξεισ που οδηγου ν ςτο ςυμπε ραςμα ο τι ο οικονομικο σ φορε ασ ςυνη ψε 
ςυμφωνι εσ με α λλουσ οικονομικου σ φορει σ με ςτο χο τη ςτρε βλωςη του ανταγωνιςμου , 

δ) εα ν μι α κατα ςταςη ςυ γκρουςησ ςυμφερο ντων κατα  την ε ννοια του α ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορει  να θεραπευθει  αποτελεςματικα  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , με ςα, 

(ε) εα ν μι α κατα ςταςη ςτρε βλωςησ του ανταγωνιςμου  απο  την προ τερη ςυμμετοχη  των οικονομικω ν 
φορε ων κατα  την προετοιμαςι α τησ διαδικαςι ασ ςυ ναψησ ςυ μβαςησ, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , με ςα, 

(ςτ) εα ν ο οικονομικο σ φορε ασ ε χει επιδει ξει ςοβαρη  η  επαναλαμβανο μενη πλημμε λεια κατα  την εκτε λεςη 
ουςιω δουσ απαι τηςησ ςτο πλαι ςιο προηγου μενησ δημο ςιασ ςυ μβαςησ, προηγου μενησ ςυ μβαςησ με 
αναθε τοντα φορε α η  προηγου μενησ ςυ μβαςησ παραχω ρηςησ που ει χε ωσ αποτε λεςμα την προ ωρη 
καταγγελι α τησ προηγου μενησ ςυ μβαςησ, αποζημιω ςεισ η  α λλεσ παρο μοιεσ κυρω ςεισ,  

(ζ) εα ν ο οικονομικο σ φορε ασ ε χει κριθει  ε νοχοσ ςοβαρω ν ψευδω ν δηλω ςεων κατα  την παροχη  των 
πληροφοριω ν που απαιτου νται για την εξακρι βωςη τησ απουςι ασ των λο γων αποκλειςμου  η  την πλη ρωςη 
των κριτηρι ων επιλογη σ, ε χει αποκρυ ψει τισ πληροφορι εσ αυτε σ η  δεν ει ναι ςε θε ςη να προςκομι ςει τα 
δικαιολογητικα  που απαιτου νται κατ’ εφαρμογη  του α ρθρου 23 τησ παρου ςασ,  
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(η) εα ν ο οικονομικο σ φορε ασ επιχει ρηςε να επηρεα ςει με αθε μιτο τρο πο τη διαδικαςι α λη ψησ αποφα ςεων 
τησ αναθε τουςασ αρχη σ, να αποκτη ςει εμπιςτευτικε σ πληροφορι εσ που ενδε χεται να του αποφε ρουν 
αθε μιτο πλεονε κτημα ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ η  να παρα ςχει εξ αμελει ασ παραπλανητικε σ 
πληροφορι εσ που ενδε χεται να επηρεα ςουν ουςιωδω σ τισ αποφα ςεισ που αφορου ν τον αποκλειςμο , την 
επιλογη  η  την ανα θεςη, 

(θ) εα ν ο οικονομικο σ φορε ασ ε χει διαπρα ξει ςοβαρο  επαγγελματικο  παρα πτωμα, το οποι ο θε τει ςε 
αμφιβολι α την ακεραιο τητα  του. 

22.Α.5. Η αναθε τουςα αρχη  αποκλει ει οικονομικο  φορε α ςε οποιοδη ποτε χρονικο  ςημει ο κατα  τη δια ρκεια 
τησ διαδικαςι ασ ςυ ναψησ ςυ μβαςησ, ο ταν αποδεικνυ εται ο τι αυτο σ βρι ςκεται λο γω πρα ξεων η  
παραλει ψεων αυτου  ει τε πριν ει τε κατα  τη διαδικαςι α, ςε μι α απο  τισ περιπτω ςεισ των προηγου μενων 
παραγρα φων.  

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ τησ 
παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα (3) ϋτη 
από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.33 

22.Α.6. Οικονομικο σ φορε ασ που εμπι πτει ςε μια απο  τισ καταςτα ςεισ που αναφε ρονται ςτισ παραγρα φουσ 
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.434  μπορει  να προςκομι ζει ςτοιχει α προκειμε νου να αποδει ξει ο τι τα με τρα που 
ε λαβε επαρκου ν για να αποδει ξουν την αξιοπιςτι α του, παρο τι ςυντρε χει ο ςχετικο σ λο γοσ αποκλειςμου . 
Εα ν τα ςτοιχει α κριθου ν επαρκη , ο εν λο γω οικονομικο σ φορε ασ δεν αποκλει εται απο  τη διαδικαςι α 
ςυ ναψησ ςυ μβαςησ. Σα με τρα που λαμβα νονται απο  τουσ οικονομικου σ φορει σ αξιολογου νται ςε 
ςυνα ρτηςη με τη ςοβαρο τητα και τισ ιδιαι τερεσ περιςτα ςεισ του ποινικου  αδικη ματοσ η  του 
παραπτω ματοσ. Αν τα με τρα κριθου ν ανεπαρκη , γνωςτοποιει ται ςτον οικονομικο  φορε α το ςκεπτικο  τησ 
απο φαςησ αυτη σ. Οικονομικο σ φορε ασ που ε χει αποκλειςτει , με τελεςι δικη απο φαςη, απο  τη ςυμμετοχη  ςε 
διαδικαςι εσ ςυ ναψησ ςυ μβαςησ η  ανα θεςησ παραχω ρηςησ δεν μπορει  να κα νει χρη ςη τησ ανωτε ρω 
δυνατο τητασ κατα  την περι οδο του αποκλειςμου  που ορι ζεται ςτην εν λο γω απο φαςη ςτο κρα τοσ - με λοσ 
ςτο οποι ο ιςχυ ει η απο φαςη. 

22.Α.8. Η απο φαςη για την διαπι ςτωςη τησ επα ρκειασ η  μη των επανορθωτικω ν με τρων κατα  την 
προηγου μενη παρα γραφο εκδι δεται ςυ μφωνα με τα οριζο μενα ςτισ παρ. 8 και 9 του α ρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικο σ φορε ασ που του ε χει επιβληθει , με την κοινη  υπουργικη  απο φαςη του α ρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινη  του αποκλειςμου  αποκλει εται αυτοδι καια και απο  την παρου ςα διαδικαςι α ςυ ναψησ 
δημο ςιασ ςυ μβαςησ . 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 35 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορα  την καταλληλο τητα για την α ςκηςη τησ επαγγελματικη σ δραςτηριο τητασ, απαιτει ται  οι 
οικονομικοι  φορει σ να ει ναι εγγεγραμμε νοι ςτο ςχετικο  επαγγελματικο  μητρω ο που τηρει ται ςτο κρα τοσ 
εγκατα ςταςη σ τουσ. Ειδικα  οι προςφε ροντεσ που ει ναι εγκατεςτημε νοι ςτην Ελλα δα απαιτει ται να ει ναι 
εγγεγραμμε νοι ςτο Μητρω ο Εργοληπτικω ν Επιχειρη ςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η  ςτα Νομαρχιακα  Μητρω α ςτην 
κατηγορι α/-ιεσ ε ργου του α ρθρου 21 τησ παρου ςασ36. Οι προςφε ροντεσ που ει ναι εγκατεςτημε νοι ςε 
κρα τοσ με λοσ τησ Ευρωπαι κη σ Ένωςησ απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νοι ςτα Μητρω α του παραρτη ματοσ 
ΦΙ του Προςαρτη ματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια37  

α)  Βεβαι ωςη εγγραφη σ ςτο ΜΕΕΠ 

β) Ειδικα  οι εργοληπτικε σ επιχειρη ςεισ που ει ναι εγγεγραμμε νεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρε πει να υπερβαι νουν 
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τα ανω τατα επιτρεπτα  ο ρια ανεκτε λεςτου υπολοι που εργολαβικω ν ςυμβα ςεων, ςυ μφωνα με τα ειδικο τερα 
οριζο μενα ςτο α ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ο πωσ ιςχυ ει. 

 
22.Δ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορα  τα κριτη ρια τησ οικονομικη σ και χρηματοοικονομικη σ επα ρκειασ και τα κριτη ρια ςχετικα  με 
την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα, ε νασ οικονομικο σ φορε ασ μπορει , να ςτηρι ζεται ςτισ ικανο τητεσ 
α λλων φορε ων, αςχε τωσ τησ νομικη σ φυ ςησ των δεςμω ν του με αυτου σ. 

Η αναθε τουςα αρχη  ελε γχει, ςυ μφωνα με τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 23 τησ παρου ςασ, εα ν οι φορει σ, ςτισ 
ικανο τητεσ των οποι ων προτι θεται να ςτηριχθει  ο προςφε ρων, πληρου ν τα ςχετικα  κριτη ρια επιλογη σ και 
εα ν ςυντρε χουν λο γοι αποκλειςμου  κατα  τα οριζο μενα ςτην παρου ςα διακη ρυξη. Όςον αφορα  τα κριτη ρια 
που ςχετι ζονται με τουσ τι τλουσ ςπουδω ν και τα επαγγελματικα  προςο ντα που ορι ζονται ςτην περι πτωςη 
ςτ του Με ρουσ ΙΙ του Παραρτη ματοσ ΦΙΙ του Προςαρτη ματοσ Α ν. 4412/2016 η  με την ςχετικη  
επαγγελματικη  εμπειρι α, οι οικονομικοι  φορει σ, μπορου ν να βαςι ζονται ςτισ ικανο τητεσ α λλων φορε ων 
μο νο εα ν οι τελευται οι θα εκτελε ςουν τισ εργαςι εσ η  τισ υπηρεςι εσ για τισ οποι εσ απαιτου νται οι 
ςυγκεκριμε νεσ ικανο τητεσ. 

Όταν ο οικονομικο σ φορε ασ ςτηρι ζεται ςτισ ικανο τητεσ α λλων φορε ων ο ςον αφορα  τα κριτη ρια που 
ςχετι ζονται με την οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  επα ρκεια, ο οικονομικο σ φορε ασ και αυτοι  οι φορει σ 
ει ναι απο  κοινου  υπευ θυνοι38  για την εκτε λεςη τησ ςυ μβαςησ. 

την περι πτωςη ε νωςησ οικονομικω ν φορε ων, η ε νωςη μπορει  να ςτηρι ζεται ςτισ ικανο τητεσ των 
ςυμμετεχο ντων ςτην ε νωςη η  α λλων φορε ων (για τα κριτη ρια τησ οικονομικη σ και χρηματοοικονομικη σ 
επα ρκειασ και τα κριτη ρια ςχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα).  

Η εκτε λεςη ο λων των εργαςιω ν39 γι νεται υποχρεωτικα  απο  τον προςφε ροντα η , αν η προςφορα  
υποβα λλεται απο  ε νωςη οικονομικω ν φορε ων, απο  ε ναν απο  τουσ ςυμμετε χοντεσ ςτην ε νωςη αυτη . 

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ40 
 

23.1 Κατα  την υποβολη  προςφορω ν οι οικονομικοι  φορει σ υποβα λλουν το Συποποιημε νο Έντυπο 
Τπευ θυνησ Δη λωςησ (ΣΕΤΔ) του α ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποι ο αποτελει  ενημερωμε νη 
υπευ θυνη δη λωςη, με τισ ςυνε πειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατα ςταςη των πιςτοποιητικω ν που εκδι δουν δημο ςιεσ αρχε σ η  τρι τα με ρη, επιβεβαιω νοντασ ο τι ο εν 
λο γω οικονομικο σ φορε ασ πληροι  τισ ακο λουθεσ πρου ποθε ςεισ: 
α) δεν βρι ςκεται ςε μι α απο  τισ καταςτα ςεισ του α ρθρου 22 Α τησ παρου ςασ, 
β) πληροι  τα ςχετικα  κριτη ρια επιλογη σ τα οποι α ε χουν καθοριςτει , ςυ μφωνα με το α ρθρο 22 Β τησ 
παρου ςασ. 
 
ε οποιοδη ποτε χρονικο  ςημει ο κατα  τη δια ρκεια τησ διαδικαςι ασ, μπορει  να ζητηθει  απο  τουσ 
προςφε ροντεσ να υποβα λλουν ο λα η  οριςμε να δικαιολογητικα  τησ επο μενησ παραγρα φου, ο ταν αυτο  
απαιτει ται για την ορθη  διεξαγωγη  τησ διαδικαςι ασ. 
 
Κατα  την υποβολη  του ΣΕΤΔ, ει ναι δυνατη , με μο νη την υπογραφη  του κατα  περι πτωςη εκπροςω που του 
οικονομικου  φορε α, η προκαταρκτικη  απο δειξη των λο γων αποκλειςμου  που αναφε ρονται ςτο α ρθρο 
22.Α.1 τησ παρου ςασ, για το ςυ νολο των φυςικω ν προςω πων που ει ναι με λη του διοικητικου , διευθυντικου  
η  εποπτικου  οργα νου του η  ε χουν εξουςι α εκπροςω πηςησ, λη ψησ αποφα ςεων η  ελε γχου ςε αυτο ν 41. 
 
Ωσ εκπρο ςωποσ του οικονομικου  φορε α, για την εφαρμογη  του παρο ντοσ, νοει ται ο νο μιμοσ εκπρο ςωποσ 
αυτου , ο πωσ προκυ πτει απο  το ιςχυ ον καταςτατικο  η  το πρακτικο  εκπροςω πηςη σ του κατα  το χρο νο 
υποβολη σ τησ προςφορα σ η  το αρμοδι ωσ εξουςιοδοτημε νο φυςικο  προ ςωπο να εκπροςωπει  τον 
οικονομικο  φορε α για διαδικαςι εσ ςυ ναψησ ςυμβα ςεων η  για τη ςυγκεκριμε νη διαδικαςι α ςυ ναψησ 
ςυ μβαςησ42. 
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την περι πτωςη υποβολη σ προςφορα σ απο  ε νωςη οικονομικω ν φορε ων, το Συποποιημε νο Έντυπο 
Τπευ θυνησ Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβα λλεται χωριςτα  απο  κα θε με λοσ τησ ε νωςησ. 
 
την περι πτωςη που προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ δηλω νει ςτο Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ 
Δη λωςησ ( ΣΕΤΔ) την προ θεςη  του για ανα θεςη υπεργολαβι ασ, υποβα λλει μαζι  με το δικο  του ΣΕΤΔ και το  
ΣΕΤΔ του υπεργολα βου. 

 
την περι πτωςη που προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ ςτηρι ζεται ςτισ ικανο τητεσ ενο σ η  περιςςο τερων 
φορε ων υποβα λλει μαζι  με το δικο  του το δικο  του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κα θε φορε α ςτισ ικανο τητεσ του 
οποι ου ςτηρι ζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δικαι ωμα ςυμμετοχη σ και οι ο ροι και πρου ποθε ςεισ ςυμμετοχη σ, ο πωσ ορι ςτηκαν ςτα α ρθρα 21 και 22 
τησ παρου ςασ, κρι νονται κατα  την υποβολη  τησ προςφορα σ, κατα  την υποβολη  των δικαιολογητικω ν, 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατα  τη ςυ ναψη τησ ςυ μβαςησ, ςυ μφωνα με το α ρθρο 4.2 (ε) τησ 
παρου ςασ 
 
την περι πτωςη που προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ η  ε νωςη αυτω ν ςτηρι ζεται ςτισ ικανο τητεσ α λλων 
φορε ων, ςυ μφωνα με το α ρθρο 22.Σ τησ παρου ςασ, οι φορει σ ςτην ικανο τητα των οποι ων ςτηρι ζεται ο 
προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ η  ε νωςη αυτω ν, υποχρεου νται ςτην υποβολη  των δικαιολογητικω ν που 
αποδεικνυ ουν ο τι δεν ςυντρε χουν οι λο γοι αποκλειςμου  του α ρθρου 22 Α τησ παρου ςασ και ο τι πληρου ν τα 
ςχετικα  κριτη ρια επιλογη σ κατα  περι πτωςη (α ρθρου 22 Β – Δ). 
 
Ο οικονομικο σ φορε ασ υποχρεου ται να αντικαταςτη ςει ε ναν φορε α ςτην ικανο τητα του οποι ου ςτηρι ζεται, 
εφο ςον ο τελευται οσ δεν πληροι  το ςχετικο  κριτη ριο επιλογη σ η  για τον οποι ο ςυντρε χουν λο γοι 
αποκλειςμου  των παραγρα φων 1, 2, 2α και 443  του α ρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοι  φορει σ δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  ςτοιχει α, αν 
και ςτο με τρο που η αναθε τουςα αρχη  ε χει τη δυνατο τητα να λαμβα νει τα πιςτοποιητικα  η  τισ ςυναφει σ 
πληροφορι εσ απευθει ασ με ςω προ ςβαςησ ςε εθνικη  βα ςη δεδομε νων ςε οποιοδη ποτε κρα τοσ - με λοσ τησ 
Ένωςησ, η οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πωσ εθνικο  μητρω ο ςυμβα ςεων, εικονικο  φα κελο επιχει ρηςησ, 
ηλεκτρονικο  ςυ ςτημα αποθη κευςησ εγγρα φων η  ςυ ςτημα προεπιλογη σ. Η δη λωςη για την προ ςβαςη ςε 
εθνικη  βα ςη δεδομε νων εμπεριε χεται ςτο Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικοι  φορει σ δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογητικα , ο ταν η αναθε τουςα αρχη  που ε χει 
αναθε ςει τη ςυ μβαςη διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αυτα . 

 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
Για την απο δειξη τησ μη ςυνδρομη σ των λο γων αποκλειςμου  του ϊρθρου 22Α οι οικονομικοι  φορει σ 
προςκομι ζουν αντι ςτοιχα τα παρακα τω δικαιολογητικα :  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απο ςπαςμα του ποινικού μητρώου η , 
ελλει ψει αυτου , ιςοδυ ναμου εγγρα φου που εκδι δεται απο  αρμο δια δικαςτικη  η  διοικητικη  αρχη  του 
κρα τουσ-με λουσ η  τησ χω ρασ καταγωγη σ η  τησ χω ρασ ο που ει ναι εγκατεςτημε νοσ ο εν λο γω οικονομικο σ 
φορε ασ, απο  το οποι ο προκυ πτει ο τι πληρου νται αυτε σ οι πρου ποθε ςεισ. Η υποχρε ωςη προςκο μιςησ του ωσ 
α νω αποςπα ςματοσ αφορα  και τα προ ςωπα των τελευται ων δυ ο εδαφι ων  τησ παραγρα φου Α.1 του 
α ρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  την αρμο δια αρχη  του 
οικει ου κρα τουσ - με λουσ η  χω ρασ, περι  του ο τι ε χουν εκπληρωθει  οι υποχρεω ςεισ του οικονομικου  φορε α, 
ο ςον αφορα  ςτην καταβολη  φο ρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολη  των ειςφορω ν 
κοινωνικη σ αςφα λιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα) ςυ μφωνα με την ιςχυ ουςα νομοθεςι α του κρα τουσ 
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εγκατα ςταςησ η  την ελληνικη  νομοθεςι α αντι ςτοιχα.  

Για τουσ προςφε ροντεσ που ει ναι εγκατεςτημε νοι η  εκτελου ν ε ργα ςτην Ελλα δα τα ςχετικα  δικαιολογητικα  
που υποβα λλονται ει ναι  

- φορολογικη  ενημερο τητα που εκδι δεται απο  το Τπουργει ο Οικονομικω ν (αρμο δια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικο  φορε α και για τισ κοινοπραξι εσ ςτισ οποι εσ ςυμμετε χει για τα δημο ςια ε ργα που ει ναι ςε εξε λιξη. 
Οι αλλοδαποι  προςφε ροντεσ θα υποβα λλουν υπευ θυνη δη λωςη περι  του ο τι δεν ε χουν υποχρε ωςη 
καταβολη σ φο ρων ςτην Ελλα δα. ε περι πτωςη που ε χουν τε τοια υποχρε ωςη θα υποβα λλουν ςχετικο  
αποδεικτικο  τησ οικει ασ Δ.Ο.Τ. 

- αςφαλιςτικη  ενημερο τητα που εκδι δεται απο  τον αρμο διο αςφαλιςτικο  φορε α. Η αςφαλιςτικη  
ενημερο τητα καλυ πτει τισ αςφαλιςτικε σ υποχρεω ςεισ του προςφε ροντοσ οικονομικου  φορε α α) ωσ φυςικο  
η  νομικο  προ ςωπο για το προςωπικο  τουσ με ςχε ςη εξαρτημε νησ εργαςι ασ, β) για ε ργα που εκτελει  μο νοσ 
του η  ςε κοινοπραξι α καθω σ και γ)  για τα ςτελε χη του που ε χουν υποχρε ωςη αςφα λιςησ ςτο ΕΣΑΑ – 
ΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτημε νοι ςτην Ελλα δα οικονομικοι  φορει σ υποβα λλουν αποδεικτικο  αςφαλιςτικη σ 
ενημερο τητασ (κυ ριασ και επικουρικη σ αςφα λιςησ) για το προςωπικο  τουσ με ςχε ςη εξαρτημε νησ εργαςι ασ 
(ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμε νουσ – με λη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο  προςωπικο ). Δεν γι νονται αποδεκτα  ωσ 
απο δειξη ενημερο τητασ τησ προςφε ρουςασ εταιρι ασ, αποδεικτικα  ενημερο τητασ για τα ςτελε χη που 
ςτελεχω νουν το πτυχι ο τησ εταιρι ασ ωσ εται ροι. Οι αλλοδαποι  προςφε ροντεσ (φυςικα  και νομικα  
προ ςωπα), που δεν υποβα λουν τα α νω αποδεικτικα , υποβα λλουν υπευ θυνη δη λωςη περι  του ο τι δεν 
απαςχολου ν προςωπικο , για το οποι ο υπα ρχει υποχρε ωςη αςφα λιςησ ςε ημεδαπου σ αςφαλιςτικου σ 
οργανιςμου σ. Αν απαςχολου ν τε τοιο προςωπικο , πρε πει να υποβα λλουν ςχετικο  αποδεικτικο  αςφαλιςτικη σ 
ενημερο τητασ. . 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικο  απο  τη Διευ θυνςη Προγραμματιςμου  και 
υντονιςμου  τησ Επιθεω ρηςησ Εργαςιακω ν χε ςεων, απο  το οποι ο να προκυ πτουν οι πρα ξεισ επιβολη σ 
προςτι μου που ε χουν εκδοθει  ςε βα ροσ του οικονομικου  φορε α ςε χρονικο  δια ςτημα δυ ο (2) ετω ν πριν απο  
την ημερομηνι α λη ξησ τησ προθεςμι ασ υποβολη σ προςφορα σ.  

 (γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  την αρμο δια δικαςτικη  η  
διοικητικη  αρχη  του οικει ου κρα τουσ - με λουσ η  χω ρασ. Για τουσ οικονομικου σ φορει σ που ει ναι 
εγκαταςτημε νοι η  εκτελου ν ε ργα ςτην Ελλα δα το πιςτοποιητικο  ο τι δεν τελου ν υπο  πτω χευςη, , 
πτωχευτικο  ςυμβιβαςμο , αναγκαςτικη  διαχει ριςη, δεν ε χουν υπαχθει  ςε διαδικαςι α εξυγι ανςησ εκδι δεται 
απο  το αρμο διο πρωτοδικει ο τησ ε δρασ του οικονομικου  φορε α. Σο πιςτοποιητικο   ο τι το νομικο  προ ςωπο 
δεν ε χει τεθει  υπο  εκκαθα ριςη με δικαςτικη  απο φαςη εκδι δεται απο  το οικει ο Πρωτοδικει ο τησ ε δρασ του 
οικονομικου  φορε α, το δε πιςτοποιητικο  ο τι δεν ε χει τεθει  υπο  εκκαθα ριςη με απο φαςη των εται ρων 
εκδι δεται απο  το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςυ μφωνα με τισ κει μενεσ διατα ξεισ, ωσ κα θε φορα  ιςχυ ουν. Ειδικα  η μη αναςτολη  
των επιχειρηματικω ν δραςτηριοτη των του οικονομικου  φορε α, για τουσ εγκατεςτημε νουσ ςτην Ελλα δα 
οικονομικου σ φορει σ, αποδεικνυ εται με ςω τησ ηλεκτρονικη σ πλατφο ρμασ τησ Ανεξα ρτητησ Αρχη σ Δημοςι ων 
Εςο δων 

 (δ) Αν το κρα τοσ-με λοσ η  χω ρα δεν εκδι δει τα υπο  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικα  η  ο που τα 
πιςτοποιητικα  αυτα  δεν καλυ πτουν ο λεσ τισ περιπτω ςεισ υπο   1 και 2 και 4 (β) του α ρθρου 22 Α., το 
ε γγραφο η  το πιςτοποιητικο  μπορει  να αντικαθι ςταται απο  ε νορκη βεβαι ωςη η , ςτα κρα τη - με λη η  ςτισ 
χω ρεσ ο που δεν προβλε πεται ε νορκη βεβαι ωςη, απο  υπευ θυνη δη λωςη του ενδιαφερομε νου ενω πιον 
αρμο διασ δικαςτικη σ η  διοικητικη σ αρχη σ, ςυμβολαιογρα φου η  αρμο διου επαγγελματικου  η  εμπορικου  
οργανιςμου  του κρα τουσ με λουσ η  τησ χω ρασ καταγωγη σ η  τησ χω ρασ ο που ει ναι εγκατεςτημε νοσ ο 
οικονομικο σ φορε ασ.  

την περι πτωςη αυτη  οι αρμο διεσ δημο ςιεσ αρχε σ παρε χουν επι ςημη δη λωςη ςτην οποι α αναφε ρεται ο τι 
δεν εκδι δονται τα πιςτοποιητικα  τησ παρου ςασ παραγρα φου η  ο τι τα πιςτοποιητικα  αυτα  δεν καλυ πτουν 
ο λεσ τισ περιπτω ςεισ που αναφε ρονται ςτα υπο  1 και 2 και 4 (β) του α ρθρου 22 Α τησ παρου ςασ. 

Αν διαπιςτωθει  με οποιονδη ποτε τρο πο ο τι, ςτην εν λο γω χω ρα εκδι δονται τα υπο ψη πιςτοποιητικα , η 
προςφορα  του διαγωνιζο μενου απορρι πτεται.  

(ε) Για τισ λοιπε σ περιπτω ςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, υποβα λλεται υπευ θυνη δη λωςη του 
προςφε ροντοσ ο τι δεν ςυντρε χουν ςτο προ ςωπο  του οι οριζο μενοι λο γοι αποκλειςμου . 
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Ειδικα  για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικε σ επιχειρη ςεισ που 
ει ναι εγγεγραμμε νεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβα λλονται πιςτοποιητικα  χορηγου μενα απο  τα αρμο δια επιμελητη ρια 
και φορει σ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) απο  τα οποι α αποδεικνυ εται ο τι τα προ ςωπα με βεβαι ωςη του Μ.Ε.Κ. 
που ςτελεχω νουν την εργοληπτικη  επιχει ρηςη, δεν ε χουν διαπρα ξει ςοβαρο  επαγγελματικο  παρα πτωμα. 

 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορα  την καταλληλο τητα για την α ςκηςη τησ επαγγελματικη σ δραςτηριο τητασ, οι 
προςφε ροντεσ που ει ναι εγκατεςτημε νοι ςτην Ελλα δα υποβα λλουν βεβαι ωςη εγγραφη σ ςτο Μ.Ε.ΕΠ44 για 
ε ργα κατηγορι ασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθω σ και εγγεγραμμε νοι ςτα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτότων για 
ε ργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ . 
 
(β) Οι προςφε ροντεσ που ει ναι εγκατεςτημε νοι  ςε λοιπα  κρα τη με λη τησ Ευρωπαι κη σ Ένωςησ 
προςκομι ζουν τισ δηλω ςεισ και πιςτοποιητικα  που περιγρα φονται ςτο Παρα ρτημα XI του Προςαρτη ματοσ 
Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφε ροντεσ που ει ναι εγκατεςτημε νοι ςε κρα τοσ με λοσ του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Φω ρου 
(Ε.Ο.Φ) η  ςε τρι τεσ χω ρεσ που ε χουν υπογρα ψει και κυρω ςει τη Δ, ςτο βαθμο  που η υπο  ανα θεςη δημο ςια 
ςυ μβαςη καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικε σ ςημειω ςεισ του ςχετικου  με την 
Ένωςη Προςαρτη ματοσ I τησ ωσ α νω υμφωνι ασ, η  ςε τρι τεσ χω ρεσ που δεν εμπι πτουν ςτην προηγου μενη  
περι πτωςη και ε χουν ςυνα ψει διμερει σ η  πολυμερει σ ςυμφωνι εσ με την Ένωςη ςε θε ματα διαδικαςιω ν 
ανα θεςησ δημοςι ων ςυμβα ςεων,  προςκομι ζουν πιςτοποιητικο  αντι ςτοιχου επαγγελματικου  η  εμπορικου  
μητρω ου. την περι πτωςη που χω ρα δεν τηρει  τε τοιο μητρω ο, το ε γγραφο η  το πιςτοποιητικο  μπορει  να 
αντικαθι ςταται απο  ε νορκη βεβαι ωςη η , ςτα κρα τη - με λη η  ςτισ χω ρεσ ο που δεν προβλε πεται ε νορκη 
βεβαι ωςη, απο  υπευ θυνη δη λωςη του ενδιαφερομε νου ενω πιον αρμο διασ δικαςτικη σ η  διοικητικη σ αρχη σ, 
ςυμβολαιογρα φου η  αρμο διου επαγγελματικου  η  εμπορικου  οργανιςμου  τησ χω ρασ καταγωγη σ η  τησ χω ρασ 
ο που ει ναι εγκατεςτημε νοσ ο οικονομικο σ φορε ασ ο τι δεν τηρει ται τε τοιο μητρω ο και ο τι αςκει  τη 
δραςτηριο τητα του α ρθρου 21 τησ παρου ςασ. 
 
 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  επα ρκεια των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμε νεσ εργοληπτικε σ επιχειρη ςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
 απο  τη βεβαι ωςη εγγραφη σ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι α αποτελει  τεκμη ριο των πληροφοριω ν που περιε χει  

 
Ειδικα , για την απο δειξη τησ απαι τηςησ τησ μη υπε ρβαςησ των ανω τατων επιτρεπτω ν ορι ων ανεκτε λεςτου 
υπολοι που εργολαβικω ν ςυμβα ςεων: 

 με την υποβολη  ενημερο τητασ πτυχι ου εν ιςχυ ει η  
 με την υποβολη  υπευ θυνησ δη λωςησ του προςωρινου  αναδο χου, ςυνοδευο μενησ απο  

πι νακα ο λων των υπο  εκτε λεςη ε ργων (ει τε ωσ μεμονωμε νοσ ανα δοχοσ ει τε ςτο πλαι ςιο 
κοινοπραξι ασ η  υπεργολαβι ασ) και αναφορα  για το ανεκτε λεςτο υπο λοιπο ανα  ε ργο και το 
ςυνολικο  ανεκτε λεςτο, για τισ εργοληπτικε σ επιχειρη ςεισ που δεν διαθε τουν ενημερο τητα 
πτυχι ου κατα  τισ κει μενεσ διατα ξεισ  

 
(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ η  διαθε τουν 
πιςτοποιητικο  απο  οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ που ςυμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα 
πιςτοποι ηςησ, κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν 
να προςκομι ζουν ςτισ αναθε τουςεσ αρχε σ πιςτοποιητικο  εγγραφη σ, εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το 
πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανιςμο  πιςτοποι ηςησ, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 83 ν. 
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4412/2016 και ςτην παρα γραφο 9 του παρο ντοσ α ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει σ που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλο γουσ η  διαθε τουν 
πιςτοποιητικο  απο  οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ωσ δικαιολογητικα  ε να η  
περιςςο τερα απο  τα αποδεικτικα  με ςα που προβλε πονται ςτο Με ροσ Ι του Παραρτη ματοσ ΦΙΙ του ν. 
4412/2016.  
 
 
23.6. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
 
ε περι πτωςη νομικου  προςω που, υποβα λλονται τα νομιμοποιητικα  ε γγραφα απο  τα οποι α προκυ πτει η 
εξουςι α υπογραφη σ του νομι μου εκπροςω που. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςυ ςταςησ, 
2. Αντι γραφο του ιςχυ οντοσ καταςτατικου  με το ΥΕΚ ςτο οποι ο ε χουν δημοςιευτει  ο λεσ οι με χρι 
ςη μερα τροποποιη ςεισ αυτου  η  επικυρωμε νο αντι γραφο κωδικοποιημε νου καταςτατικου  (εφο ςον 
υπα ρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οποι ο ε χει δημοςιευτει  το πρακτικο  Δ εκπροςω πηςησ του νομικου  προςω που, 
4. Πρακτικο  Δ. περι  ε γκριςησ ςυμμετοχη σ ςτο διαγωνιςμο , ςτο οποι ο μπορει  να περιε χεται και 
εξουςιοδο τηςη (εφο ςον αυτο  προβλε πεται απο  το καταςτατικο  του υποψηφι ου αναδο χου) για 
υπογραφη  και υποβολη  προςφορα σ ςε περι πτωςη που δεν υπογρα φει ο ι διοσ ο νο μιμοσ 
εκπρο ςωποσ του φορε α την προςφορα  και τα λοιπα  απαιτου μενα ε γγραφα του διαγωνιςμου  και 
ορι ζεται ςυγκεκριμε νο α τομο,  
5. Πιςτοποιητικο  αρμο διασ δικαςτικη σ η  διοικητικη σ αρχη σ περι  τροποποιη ςεων του 
καταςτατικου  / μη λυ ςησ τησ εταιρει ασ, το οποι ο πρε πει να ε χει εκδοθει  το πολυ  τρει σ (3) μη νεσ 
πριν απο  την ημερομηνι α υποβολη σ προςφορω ν. 
 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο του καταςτατικου , με ο λα τα με χρι ςη μερα τροποποιητικα , η  φωτοαντι γραφο 
επικυρωμε νου, απο  δικηγο ρο, κωδικοποιημε νου καταςτατικου , εφο ςον υπα ρχει. 
2. Πιςτοποιητικα  αρμο διασ δικαςτικη σ η  διοικητικη σ αρχη σ περι  των τροποποιη ςεων του 
καταςτατικου . 
ε περι πτωςη εγκατα ςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπη , τα δικαιολογητικα  ςυ ςταςη σ τουσ εκδι δονται 
με βα ςη την ιςχυ ουςα νομοθεςι α τησ χω ρασ που ει ναι εγκατεςτημε να, απο  την οποι α και 
εκδι δεται το ςχετικο  πιςτοποιητικο . 
 

23.7. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλο γουσ η  διαθε τουν 
πιςτοποι ηςη απο  οργανιςμου σ πιςτοποι ηςησ που ςυμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα 
πιςτοποι ηςησ, κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματοσ VII του Προςαρτη ματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να  υποβα λλουν ςτισ αναθε τουςεσ αρχε σ πιςτοποιητικο  εγγραφη σ εκδιδο μενο απο  την 
αρμο δια αρχη  η  το πιςτοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανιςμο  πιςτοποι ηςησ.  
τα πιςτοποιητικα  αυτα  αναφε ρονται τα δικαιολογητικα  βα ςει των οποι ων ε γινε η εγγραφη  των εν 
λο γω οικονομικω ν φορε ων ςτον επι ςημο κατα λογο η  η πιςτοποι ηςη και η κατα ταξη ςτον εν λο γω 
κατα λογο. 
Η πιςτοποιου μενη εγγραφη  ςτουσ επι ςημουσ καταλο γουσ απο  τουσ αρμο διουσ οργανιςμου σ η  το 
πιςτοποιητικο , που εκδι δεται απο  τον οργανιςμο  πιςτοποι ηςησ, ςυνιςτα  τεκμη ριο καταλληλο τητασ 
ο ςον αφορα  τισ απαιτη ςεισ ποιοτικη σ επιλογη σ, τισ οποι εσ καλυ πτει ο επι ςημοσ κατα λογοσ η  το 
πιςτοποιητικο . 
Οι οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςε επι ςημουσ καταλο γουσ απαλλα ςςονται απο  την 
υποχρε ωςη υποβολη σ των δικαιολογητικω ν που αναφε ρονται ςτο πιςτοποιητικο  εγγραφη σ τουσ.  
(β) Οι οικονομικοι  φορει σ που ει ναι εγγεγραμμε νοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφο ςον υποβα λλουν «Ενημερο τητα 
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Πτυχι ου» εν ιςχυ , απαλλα ςςονται απο  την υποχρε ωςη υποβολη σ των δικαιολογητικω ν 45: 
- απο ςπαςμα ποινικου  μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) τησ παρου ςασ για τον Προ εδρο και Διευθυ νοντα 
υ μβουλο εργοληπτικη σ επιχει ρηςησ.  Για τα λοιπα  με λη του Δ. τησ εταιρει ασ, θα πρε πει να 
υποβληθει  αυτοτελω σ απο ςπαςμα ποινικου  μητρω ου, καθο ςον τα προ ςωπα αυτα  δεν καλυ πτονται 
απο  την Ενημερο τητα Πτυχι ου.  
- φορολογικη  και αςφαλιςτικη  ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) τησ παρου ςασ.46 
- τα πιςτοποιητικα  απο  το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) τησ παρου ςασ υπο  
την πρου πο θεςη ο μωσ ο τι καλυ πτονται πλη ρωσ (ο λεσ οι προβλεπο μενεσ περιπτω ςεισ) απο  την 
Ενημερο τητα Πτυχι ου. 
- το πιςτοποιητικο  απο  το αρμο διο επιμελητη ριο ο ςον αφορα  το λο γο αποκλειςμου  του α ρθρου 22. 
Α.4. (θ).47 
- το πιςτοποιητικο  τησ αρμο διασ αρχη σ για την ονομαςτικοποι ηςη των μετοχω ν του α ρθρου 23.3. (ςτ) . 
- τα  αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ηςησ  τησ εργοληπτικη σ επιχει ρηςησ.  
   
ε περι πτωςη που κα ποιο απο  τα ανωτε ρω δικαιολογητικα  ε χει λη ξει, προςκομι ζεται το ςχετικο  
δικαιολογητικο  εν ιςχυ . Εφο ςον ςτην Ενημερο τητα Πτυχι ου δεν αναφε ρεται ρητα  ο τι τα ςτελε χη του 
πτυχι ου του προςφε ροντα ει ναι αςφαλιςτικω σ ενη μερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφε ρων 
προςκομι ζει επιπλε ον τησ Ενημερο τητασ Πτυχι ου, αςφαλιςτικη  ενημερο τητα για τα ςτελε χη αυτα .  
 
 
 
23.8. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (δϊνειασ 
εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Δ 
  
την περι πτωςη που οικονομικο σ φορε ασ επιθυμει  να ςτηριχθει  ςτισ ικανο τητεσ α λλων φορε ων, η 
απο δειξη ο τι θα ε χει ςτη δια θεςη  του τουσ αναγκαι ουσ πο ρουσ, γι νεται με την υποβολη   ςχετικου  
ςυμφωνητικου  των φορε ων αυτω ν για τον ςκοπο  αυτο . 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φα κελοσ προςφορα σ (προςφορα ) των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει, επι  ποινη  αποκλειςμου , 
τα ακο λουθα: 
(α) ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ» 
 (β) ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη  Προςφορα » 
ςυ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο φα κελοσ «Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ» πρε πει, επι  ποινη  αποκλειςμου , να περιε χει τα 
ακο λουθα:  

 -  Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ) 
 

Οι ενω ςεισ οικονομικω ν φορε ων που υποβα λλουν κοινη  προςφορα , υποβα λλουν το ΣΕΤΔ για κα θε 
οικονομικο  φορε α που ςυμμετε χει ςτην ε νωςη. 
24.3 Ο φα κελοσ «Οικονομικη  Προςφορα » περιε χει ςυμπληρωμε νο το χορηγηθε ν  απο  την 
αναθε τουςα αρχη  ε ντυπο Οικονομικη σ Προςφορα σ του α ρθρου 2 (δ)  τησ παρου ςασ. 

 
Επιςημαύνεται ότι:  
α) αποκλει ονται απο  τον διαγωνιςμο  προςφορε σ, ςτισ οποι εσ δεν αναγρα φεται ε ςτω και ε να επιμε ρουσ 
ποςοςτο  ε κπτωςησ ομα δασ εργαςιω ν του εντυ που τησ οικονομικη σ προςφορα σ ςτην περιπτ. (α) τησ παρ. 2 
του α ρθρου 95 του ν.4412/2016 η  το ενιαι ο ποςοςτο  ε κπτωςησ ςτην περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του α ρθρου 95 
του ν. 4412/2016, ολογρα φωσ και αριθμητικω σ.  
β) η ολο γραφη αναγραφη  των επιμε ρουσ ποςοςτω ν ε κπτωςησ υπεριςχυ ει τησ αντι ςτοιχησ αριθμητικη σ. 
γ) Αν παρουςιαςτου ν ελλει ψεισ ςτην αναγραφη  των ςτοιχει ων τησ οικονομικη σ προςφορα σ (πλην εκει νων 
που επιφε ρουν αποκλειςμο ), διαφορε σ μεταξυ  τησ ολο γραφησ και τησ αριθμητικη σ τιμη σ η  λογιςτικα  
ςφα λματα ςτα αθροι ςματα, τα γινο μενα η  τη ςτρογγυλοποι ηςη, η Επιτροπη  Διαγωνιςμου  διορθω νει τα 
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ςφα λματα και αναγρα φει την ορθη  οικονομικη  προςφορα .   
 
24.4  Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε 
περι πτωςη νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων 
υποβα λλει κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα  ει τε απο  ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ 
που αποτελου ν την ε νωςη ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ εξουςιοδοτημε νο. 
 
   

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
Άρθρο 25:  Τπεργολαβύα 

 
25.1. Ο προςφε ρων οικονομικο σ φορε ασ αναφε ρει ςτην προςφορα  του το τμη μα τησ ςυ μβαςησ που 
προτι θεται να αναθε ςει υπο  μορφη  υπεργολαβι ασ ςε τρι τουσ, καθω σ και τουσ υπεργολα βουσ που προτει νει. 
 
25.2. Η τη ρηςη των υποχρεω ςεων τησ παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο  υπεργολα βουσ δεν αι ρει 
την ευθυ νη του κυρι ου αναδο χου. 
 
25.3. .................................................................... 48 
 
25.4 Η αναθε τουςα αρχη : 
α) επαληθευ ει υποχρεωτικα  τη ςυνδρομη  των λο γων αποκλειςμου  του α ρθρου 22 Α τησ παρου ςασ για τουσ 
υπεργολα βουσ και ο τι διαθε τουν τα αντι ςτοιχα προςο ντα για την εκτε λεςη του ε ργου που αναλαμβα νουν 
ςυ μφωνα με το α ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημε νο Έντυπο Τπευ θυνησ Δη λωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαιτει  υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α να αντικαταςτη ςει ε ναν υπεργολα βο, ο ταν απο  την ωσ 
α νω επαλη θευςη προκυ πτει ο τι ςυντρε χουν λο γοι αποκλειςμου  του και ο τι δεν καλυ πτει τα αντι ςτοιχα 
προςο ντα για την εκτε λεςη του ε ργου που αναλαμβα νει ςυ μφωνα με το α ρθρο 165 του ν. 4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ε γκριςη καταςκευη σ του δημοπρατου μενου ε ργου, αποφαςι ςτηκε με την αριθμ. 198/2017  

Απο φαςη Δημοτικου  υμβουλι ου. 
Ζευγολατιό, 23/10/2018 

 

                ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

                Πϋτροσ Πεντϋρησ 

Αγρον. & Σοπογρϊφοσ Μηχ/κόσ ΠΕ 

 

 

     Ο Προιςτϊμενοσ Δ/νςησ  

          Σ.Τ. & Πολεοδομύασ 

 

           Δημότριοσ Πολύτησ 

    Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ3 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμο  πρωτ. 170/2018 απο φαςη Οικονομικη σ Επιτροπη σ  

 

Ο ΓΗΜΑΡΧΟ ΒΔΛΟΥ-ΒΟΧΑ 

 

 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ ΑΝΝΙΒΑ 
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