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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ)   

 
 

 

 

 

Γούπνερ  21-7-2014 

Απιθμόρ ππωη.  19183 

 

 

4
η  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ  ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007 -2013) 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΑ  2007 – 2013» 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  4  « ΠΡΟΔΓΓΙΗ  LEADER» 

 

 

ΜΔΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΔΣΡΟ L313 

 

Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ 

Ελλάδαρ 2007  - 2013" με ποζοζηό ζςγσπημαηοδόηηζηρ 95% από ηο 

Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Απιθμόρ ΑΕ082/08280000) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    ΚΡΗΣΗ     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ   

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   ΔΗΜΟ   ΥΕΡΟΝΗΟΤ 

 

 

ΠΠΠΔΔΔΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΦΦΦΗΗΗ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ    ΓΓΓΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΙΙΙΑΑΑ    ΔΔΔΡΡΡΓΓΓΑΑΑΙΙΙΧΧΧΝΝΝ    

   

   
1. Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ννκνχ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ 

δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ΙΓΡΤΗ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΗΜΟΤ 

ΥΔΡΟΝΗΟΤ (κωδ.ΟΠΑΑ 180790), κε πξνυπνινγηζκφ 16.499,99,00 €.  

Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ κε πξνυπνινγηζκφ 12.887,59€, (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη 

ΟΔ θαη απξφβιεπηα).  

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ κέρξη ηιρ  14 Αςγούζηος 2014, 

ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο, απφ ηα Γξαθεία Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, νδφο 

Διεπζεξίαο 50, Πιεξνθνξίεο Ιαηξνχδε Βαζηιεία ηει.: 28973-40042. Δθφζνλ 
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δεηεζεί εκπξφζεζκα ρνξεγείηαη ην  αξγφηεξν  εληφο  ηεο  επνκέλεο  εξγάζηκεο  

εκέξαο  απφ  ηελ  ππνβνιή  ηεο  αίηεζεο  ρνξήγεζεο.  (ε  πεξίπησζε  πνπ  

δελ  ην  παξαιάβεη  ν  ίδηνο  ν  δηαγσληδφκελνο, απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ζα ην παξαιάβεη). Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έληππνπ πξνζθνξάο, 

νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ην πνζφ ησλ  0,00 €. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε καδί 

κε ηα ηπρφλ ζπλνδεπηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ, ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 

www.hersonisos.gr, ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη 

ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ. ππφδεηγκα 

ηχπνπ Β. 

 

3. Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ζηηο 19 Αςγούζηος 2014, εκέξα Σπίηη και 

ώπα 10:00 π.μ. ζηα γπαθεία ηος Γήμος Υεπζονήζος ζηιρ Γούπνερ (ππώην 

Αμεπικανική Βάζη Γοςπνών) θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη  

επι μέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ ζε ακέπαιερ μονάδερ επι ηηρ εκαηό (%) 

καηά καηηγοπία επγαζιών (πεπίπη. Απθπος 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα 

εκεξνκελία, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία, πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε 

ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε αλαθνίλσζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.hersonisos.gr) 

4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί 

α) Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη 

ζην Μ.Δ.ΔΠ, πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, δειαδή 

ηάμεηο Α1,Α2 και 1η ζηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ σο θαη εξγνιαβηθέο 

επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά κεηξψα. 

β) Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε Α1,Α2 

και 1η ηνπ ΜΔΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) (αναβάθμιζη 

οπίος ιφγσ θνηλνπξαμίαο). 

γ) Αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην 

δεκνπξαηνχκελν.  

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο χςνπο 258,00 € θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 210 ημεπών, κεηά ηελ εκέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 

ημέπερ. 

6. Σν έξγν ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα 

«Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Δλλάδαρ 2007-2013» με ποζοζηό 

ζςγσπημαηοδόηηζηρ 95% από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Δθνική Γαπάνη, 

έρεη εγγξαθεί ζηη ΑΔ082/08280000 με Κ.Α. ΟΠΑΑ 180790 θαη ε δηάζεζε 

πίζησζεο εγθξίζεθε κε ην ππ. αξηζκ. 653/31-07-2013 έγγξαθν ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Ηξαθιείνπ ΑΑΔ ΟΣΑ. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί  

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ. 
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                     Μ.Δ.Γ  

                                                                      Ο Ανηιδήμαπσορ 

                                                               Οικονομικών Τπηπεζιών 

 

 

                                                               Δμμανοςήλ Γιαμανηάκηρ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΠΡΟ  ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Δζληθφ Σππνγξαθείν Σεχρνο δηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

2. Δθεκεξίδεο Αζελψλ – Θεζζαινλίθεο 

 ΗΥΩ 

 Γεκνπξαζηψλ θαη Πιεηζηεξηαζκψλ  

3. Δθεκεξίδεο Ννκνχ Ηξαθιείνπ 

 Παηξίδα            (εκεξήζηα) 

 Νέα Κξήηε       (εκεξήζηα) 

 Άπνςε ηνπ Νφηνπ     (εβδνκαδηαία) 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

2. Φ.Β3 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ)   

 

 

 

  

Γνχξλεο 21-7-2014 

Αξηζκφο πξση.19183 
4η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ ( 2007 -2013) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ  2007 – 2013» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  4  « ΠΡΟΕΓΓΙΗ  LEADER» 

 
 

ΜΕΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΕΣΡΟ L313 
 

Η πίςτωςη προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2007  
- 2013" με ποςοςτό ςυγχρηματοδότηςησ 95% από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και 5% από Εθνική 
Δαπάνη (Αριθμόσ ΑΕ082/08280000) 

 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ    ΚΡΗΣΗ     ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   ΔΗΜΟ   

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
 
    

 

 

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ   ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΣΣΣΗΗΗ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΓΓΓΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   

(((ΣΣΣχχχπππνννοοο   ΒΒΒ)))   

   
(Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 

θαη 2004/172) 
 
 

Λ. Υεξζνλήζνπ 
09/12/2013 

 
 
 

_________________________    
1 Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (πρ θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ 

ή θσδηθφο πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ Π/Τ. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. 
λα αλαγξάθεηαη θαη ν ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ ή άιινπ θνηλνηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 

2 χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ 1251/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30 Ννεκβξίνπ 2011, ην θαηψηαην φξην 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 
2004/17 απφ 1-1-2012 θαη γηα ηα έηε 2012 θαη 2013, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000.000 ΔΤΡΩ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.). Σν πνζφ απηφ επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά δηεηία θαη αλαζεσξείηαη εάλ 
ρξεηαζηεί. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθά) ππεξβαίλεη ην πνζφλ απηφ, λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ν ηχπνο Α. 
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ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΤΤΤΞΞΞΗΗΗ   ΑΑΑΝΝΝΟΟΟΙΙΙΚΚΚΣΣΣΗΗΗ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑΓΓΓΙΙΙΚΚΚΑΑΑΙΙΙΑΑΑ   

ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΣΣΣΗΗΗΝΝΝ   ΔΔΔΠΠΠΙΙΙΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΓΓΓΟΟΟΥΥΥΟΟΟΤΤΤ   ΚΚΚΑΑΑΣΣΣΑΑΑΚΚΚΔΔΔΤΤΤΗΗΗ   ΔΔΔΡΡΡΓΓΓΟΟΟΤΤΤ   

   

   

   
Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ννκνχ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

 
 

δ η α θ ε ξ χ ζ ζ ε η 
 

 
ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

 
ΙΓΡΤΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΗΜΟΤ 

ΥΔΡΟΝΗΟΤ(θσδ.ΟΠΑΑ 180790) 
 

Πξνυπνινγηζκνχ  Δπξψ 16.499,99€ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), 
 
 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ λ. 3669/08 «Κχξσζε ηεο 
θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΚΓΔ) θαη β) ηνπο φξνπο 
ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη 

θαιεί 
 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________    
3 Όπσο Τπνζεκείσζε 1 
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ΠΠΠΔΔΔΡΡΡΙΙΙΔΔΔΥΥΥΟΟΟΜΜΜΔΔΔΝΝΝΑΑΑ   

   ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α'  

Άξζξν 1 Κχξηνο ηνπ έξγνπ – Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 4 

Άξζξν 2 Παξαιαβή ηεπρψλ 5 

Άξζξν 3 Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ  – 

Σξφπνο ππνβνιήο Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

6 

Άξζξν 4 Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ Πξνζθνξψλ  7 

Άξζξν 5 χκβαζε – πκβαηηθά ηεχρε 10 

Άξζξν 6 Γιψζζα δηαδηθαζία 11 

Άξζξν 7 Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 11 

Άξζξν 8 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί θ.ι.π. – Πιεξσκή Αλαδφρνπ 12 

Άξζξν 9 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην δηαγσληζκφ 12 

Άξζξν 

10 

Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ  12 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β'  

Άξζξν 

11 

Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ 

13 

Άξζξν 

12 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 14 

Άξζξν 

13 

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Αλαδφρνπ – χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 14 

Άξζξν 

14 

Κξηηήξην Αλάζεζεο - Αλάδεημε Αλαδφρνπ  14 

Άξζξν 

15 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 14 

Άξζξν 

16 

Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα Πξφζζεηεο Καηαβνιήο (Πξηκ) 15 

Άξζξν 

17 

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – Όξην πνζνζηνχ έθπησζεο γηα 

πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

15 

Άξζξν 

18 

Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 15 

Άξζξν 

19 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 16 

Άξζξν 

20 

Γεκνζηφηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 16 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'  

Άξζξν 

21 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 17 
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Άξζξν 

22 

Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα 17 

Άξζξν 

23 

Γηθαηνινγεηηθά 20 

Άξζξν 

24 

Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 23 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ'  

Άξζξν 

25 

Γηάθνξα 26 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

 
1.1 Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ννκνχ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ4 

 

1.2 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ.5 

 

1.3 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ, ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Ν.3852/2010 πνπ έρεη 

έδξα ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 50 - ΣΚ 70014 - ΛΙΜΑΝΙ ΥΔΡΟΝΗΟΤ6. 

 Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε:ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 50 - ΣΚ 70014 - ΛΙΜΑΝΙ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
 Σειέθσλα:  28973-40000 

 Fax:   28970-22977 

 e-mail
7
:   

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ 

ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ) πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ. 

 
1.4 Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη: Γ/ΝΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ. 
Η Γεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηηο 19 Απγνχζηνπ 2014 , εκέξα Σξίηε θαη ψξα 

10:00 π.κ. ζηα γξαθεία  ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ8   ζηηο Γνχξλεο (πξψελ 

Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλψλ) . 
  

1.5   - «Δλδηαθεξφκελνο / Τπνςήθηνο», είλαη ε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε (Δξγ.Δπ.) πνπ έρεη ην 
εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία.  

- «Πξνζθέξσλ / δηαγσληδφκελνο», είλαη θάζε Δξγ.Δπ. ή Κνηλνπξαμία πνπ έρεη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία. 
- «Αλάδνρνο / εξγνιάβνο», είλαη ε Δξγ.Δπ.ή Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο κε 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  
- «Σηκνιφγην Έξγνπ» ή «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» ή «Σηκνιφγην» ή «πκβαηηθφ Σηκνιφγην», 

είλαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο ηεο Τπεξεζίαο κε ηηο ηηκέο κνλάδνο κεησκέλεο θαηά ην πνζνζηφ 
έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο θαηά ην δηαγσληζκφ. 
- Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Δεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΔΕ) είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ θπξσηηθνχ λφκνπ 
3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116). 

    
_________________________    
4 Σν λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν (άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α 

ΚΓΔ, π.ρ. ην Γεκφζην, ν Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε δεκνηηθή επηρείξεζε θ.ν.θ.. Δθφζνλ αλαζέηνπζα 
αξρή είλαη ην Γεκφζην, λα γίλεηαη εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Διιεληθφ  Γεκφζην/Τπνπξγείν 
Τ.ΜΔ.ΓΙ .. /Γ.Γ.Γ.Δ. /Γηεχζπλζε Οδηθψλ έξγσλ (Γ1) θ.ν.θ.) 

5  Η αξκφδηα αξρή πνπ έρεη ηελ επζχλε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία αλήθνπλ ε Πξντζηακέλε 
Αξρή θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δθφζνλ ε  Π.Α.  θαη ε Γ. Τ. δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αξρή (πρ έξγν 
δήκνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ΣΤΓ, λα ηίζεηαη σο θνξέαο θαηαζθεπήο ε ππεξεζία πνπ δηαζέηεη 
ηελ ηερληθή ππεξεζία (ελ πξνθεηκέλσ ε ΣΤΓ) 

6 Δπηζεκαίλεηαη, φζνλ αθνξά ηνπο ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ,  φηη Πξντζηακέλε Αξρή ζηα έξγα ηνπο είλαη ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
(βιέπεηε άξζξν 3 παξ. 5 π.δ. 171/87, ζε ζπλδπαζκφ κε λ 3852/2010 θαη άξζξν 72 παξ. 1 δ ζε 
ζπλδπαζκφ κε παξ. 4. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ΟΣΑ Β' Βαζκνχ κε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (ΠΓ 
7/2013 ζε ζπλδπαζκφ κε αξ. 176 παξ. 1 γ.3852/2010) θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην (ΠΓ 7/2013 ζε 
ζπλδπαζκφ κε άξ 163 θαη 176 παξ. 4 λ. 3852/2010). Να ηίζεηαη εηδηθψο πνηα αθξηβψο είλαη ε Π.Α. ζην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν.   

7  Δθφζνλ ππάξρεη. 
8  Π.ρ. ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ. 
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1.6 Αλ ε Γ.Τ. ή Π.Α. κεηαζηεγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ, ζα γλσζηνπνηήζνπλ άκεζα ηε λέα ηνπο δηεχζπλζε ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ 

αλάδνρν αληίζηνηρα θαη απφ ην ελδερφκελν απηφ γεγνλφο δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε 
αθπξφηεηα ή άιιε δπζκελήο ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ππφςε 

ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ νη σο άλσ ππεξεζίεο ή/θαη απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο 
θαηαξγεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο  ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν 
αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλνκέλσλ νξγάλσλ ηα νπνία θαηά ην λφκν 

απνηεινχλ ηνλ θαζνιηθφ ηνπο δηάδνρν πνπ ππεηζέξρεηαη πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα θαη 
ππνρξεψζεηο ηνπο θαη απφ ην γεγνλφο απηφ δελ πξνθχπηνπλ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζην Γηαγσληζκφ. 
 

Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρψλ  

 
2.1 Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο9, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, 

δηαηίζεηαη απφ ηα Γξαθεία Γ/ΝΗ  ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, νδφο Διεπζεξίαο 50, Πιεξνθνξίεο 
Ιαηξνχδε Βαζηιεία ηει.: 28973-40042. 

Σν Έληππν Πξνζθνξάο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην 
δηαγσληζκφ, κέρξη θαη ηελ 14ε Απγνχζηνπ 2014 10. Δθφζνλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, 

ρνξεγείηαη, ην αξγφηεξν εληφο ηεο επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο, απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ρνξήγεζεο. 
Σα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 

6, 7 θαη 8 θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ, ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 
www.hersonisos.gr, ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Έληππνπ Πξνζθνξάο, 

νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ην πνζφ ησλ 0,00 €. 

 
2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ, εξεπλψλ θ.ι.π., ζηα γξαθεία ηεο 
αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.  
  

2.3 Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ηα θξάηε πνπ έρνπλ 

θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 
έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ  θαη ην θείκελν ησλ νπνίσλ 

επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη 
απφ απηέο ηηο ρψξεο, κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, 

εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία πνπ 
δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε 

δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο.  Η  ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία 

κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη 
ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
  

_________________________    
9  Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ εληχπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 9 ηνπ ΚΓΔ 

θαη αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ (βιέπ. Αξζξν 6 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ, π.ρ. ζην άξζξν 5 
ηνπ ΚΓΔ, είλαη πξναηξεηηθή ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο, ελψ ζηα άξζξα 6 θαη 7 είλαη 
ππνρξεσηηθή. 

10  Σίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκέξα.  Αθνχ νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη πιένλ εκέξα Σξίηε (βιέπεηε άξζξν 
22 παξ. 1  ηνπ ΚΓΔ, ε πξνεγνχκελε Πέκπηε θαη αλ απηή είλαη αξγία, ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε. 
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Άξζξν 3: Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ – 
Σξφπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 

 
3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη 

θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18, ην θάθειν 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη  ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 

θαη 24 ηεο παξνχζαο.  

  
3.2 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (ε πξνζθνξά) ζπλίζηαηαη ζε δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο, ην 

θάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη 
θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία, ηε 

δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, e-

mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/Γηαγσληδφκελνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε πεξίπησζε 
θνηλνπξαμίαο. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλδεημε ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ») θαη ν άιινο ηελ 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»).  

Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ. 

Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα 
αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ. 

 
3.3 Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ην θάθειν πξνζθνξάο ηδηνρείξσο 

ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ. 

Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ: 

• ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο εξγνιήπηεο,  
• ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή 

εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο,  

• ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο ηεο,   
• ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,  

• ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε α) ν θνηλφο 
εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, δηνξηζκέλνο κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ Δξγ.Δπ. είηε β) φινη νη 
θνηλνπξαθηνχληεο καδί, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο ή αληηπξνζσπεπφκελνο θαηά 

ηα παξαπάλσ.  

Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ  δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπζηθφ 
πξφζσπν. 

 
3.4 Οη  αιινδαπνί ππνςήθηνη,  πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη 

απφ θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ην 

θείκελν ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε ππνςεθίνπο 
πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 

ηαρπδξνκηθά. Η αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ δελ έρεη επζχλε γηα ηελ ηπρφλ 
εθπξφζεζκε άθημε ηεο πξνζθνξάο ζην πξσηφθνιιφ ηεο. 

 

3.5 Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη 
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Η αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ 

εθπξνζέζκσο ππνβάιινληα ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαίηεζε απφ ην 
δηθαίσκα δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη ξεηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 

φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο παξαιακβάλεηαη 
θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Η Δ.Γ. ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ζηελ 
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πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 

θαηνρή ηεο) θαη ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε.  
Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξεί φηη ε 

πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.   
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Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ 

  
4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

α) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ 
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη 

ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ ΚΓΔ,  δειαδή κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 10:00, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο. Ο 
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.4 (ζεκεηψλεηαη φηη 
ζην πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη 

κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο 

ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε 
ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
β) Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο. 
 

γ) Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηεο απφ εκεδαπή επηρείξεζε, ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη (κε βάζε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ έγγξαθν)  ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβάιιεη (ηνπιάρηζηνλ νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ή ζπλαθνχο εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ). Σέηνηα θαηαγξαθή 
δελ γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο ην θάθειν πξνζψπνπ ακθηζβεηείηαη, 
ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κεηά ην άλνηγκα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. 
 

δ) Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε 
νπνία θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν 

(ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεη ην λνκφηππν θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθνληαη ηα 

έγγξαθα απηά, ειέγρεη ηελ πξσηφηππε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. θαη ηελ 
επηζηξέθεη ακέζσο, αθνχ πξψηα δηαπηζηψζεη φηη ζην θάθειν ππάξρεη αληίγξαθν απηήο, ην 

νπνίν επηθπξψλεη αλ δελ είλαη ήδε επηθπξσκέλν ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή θαηάινγν ηεο αιινδαπήο (φηαλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη 

αιινδαπφο απφ θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη θπξψζεη ηε 
ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί 

κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ). 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε 
δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν 

θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο11, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε 

κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο. 

 
ε) Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά 

κεηνδνζίαο, δηαπηζηψλεη α) αλ ην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ζην 
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο 

β) ειέγρεη ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γ) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ 
άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. 
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ζη) ηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ. ειέγρεη ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ 
ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΔ θαη αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ 
θαη κνλνγξαθψλ (θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 6-8 ηνπ ΚΓΔ), ζηελ 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη παξαθξαηεί ηα κεραλφζεκα ηνπ άξζξνπ 

24.1 παξ. 6 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία ν Πξφεδξνο δηαγξάθεη ζέηνληαο επ’ απηψλ ηε ζρεηηθή 
ζθξαγίδα δηαγξαθήο.  Διέγρεηαη θαηφπηλ, θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο, ε 

νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ, ε 
αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ε νκαιφηεηα 

απηψλ κεηαμχ ηνπο.
12

  

 
δ) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), πνπ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο ηνπ 
Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φπσο απηή (ηπρφλ) δηνξζψλεηαη 

απφ ηελ Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νξζνχ ππνινγηζκνχ 
ηεο Δκ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ε Δ.Γ. ειέγρεη ηηο δαπάλεο εξγαζηψλ κεηά ηελ έθπησζε, ην 

Γεληθφ Άζξνηζκα Γαπαλψλ θαηά ηελ πξνζθνξά (π), ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηα Γ.Δ.  &  Ο. Δ. 

θαη ην χλνιν Δξγαζηψλ κε Γ.Δ.  &  Ο.Δ. θαηά ηελ πξνζθνξά, ελψ ε κέζε έθπησζε 
πξνζθνξάο (Δκ), ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηελ αλαγθαία ζηξνγγχιεπζε, ψζηε λα 

πξνθχπηεη ν κεηνδφηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα φξηα νκαιφηεηαο δε ζηξνγγπινπνηνχληαη. 
 

ε) Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ. Αλ ν έιεγρνο δε κπνξεί λα πεξαησζεί ηελ ίδηα 

εκέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. νθείιεη λα νινθιεξψζεη 
απζεκεξφλ ηνλ έιεγρν ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξψησλ δηαγσληδνκέλσλ, αθνινπζψληαο ηε 

ζεηξά κεηνδνζίαο. Ο έιεγρνο ησλ ππφινηπσλ πξνζθνξψλ κπνξεί ζηελ πεξίπησζε απηή λα 
ζπλερηζηεί ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή 

ηνπ ζε εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο, πνπ δελ ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε 

επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο 

Δ.Γ. 
 

ζ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. απνξξίπηεη 
ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην Πξαθηηθφ) θαη 

θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. 

Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία 
δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο 

φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ 
απηνχ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε.  

Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Η πελζήκεξε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο εκέξα. Η Δ.Γ. είλαη 

ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζην δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ 

ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο ίδηνπο εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ λ. 
2690/99. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν 

ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο 

απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 

25Α ηνπ ΚΓΔ, πξνζθνκίδεηαη, κε ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,05 επί ηνηο ρηιίνηο (0,05 %ν) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο 

ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν 

ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250,00) επξψ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο, αλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 
η) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη 

ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία 
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εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζην κεηνδφηε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη 
γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα 

έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία 
απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) 

εγθξίλεη ην απνηέιεζκα. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4.2γ΄. 

 
4.2 Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή 

ζχκβαζεο    
α) Η Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ην απνηέιεζκα 

ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ13. Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε 
ηπρφλ ελζηάζεσλ, πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα 

δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ 

Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίεο δηθαηνχληαη λα 
παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Η 

απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο (θαηαθχξσζεο) θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 
εθηφο ηνπ κεηνδφηε. Μεηά ηνλ θαηά λφκν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
14

 πξνζθαιείηαη ν κεηνδφηεο θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ, λα πξνζθνκίζεη κέζα ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 
δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ηζρχνπζα 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξψν (εθφζνλ ε αξρηθψο πξνζθνκηζζείζα έπαπζε λα ηζρχεη) θαη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1 (νη εκεδαπνί) θαη 23.2.2 (β), (γ) θαη (δ) 

(νη αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ αξρηθψο 

πξνζθνκηζζέλησλ15, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.4 (πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ 
νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε) θαη παξ. 24.1.5 (πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

κεηνρψλ).  
ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ηζρχεη ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ή ε Δλεκεξφηεηα 

Πηπρίνπ) πξνζθνκίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

 
_________________________    
11 θνπφο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε εζθαικέλε θαηάηαμε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. 
12  χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ, αλ ην ζχζηεκα πξνζθνξάο είλαη ηνπ 

άξζξνπ 6. Δθφζνλ επηιέρζεθε απφ ηελ Π.Α. ην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ, (εληαία έθπησζε) 
ειέγρεηαη ε αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. ην άξζξν απηφ 
ηεο Γηαθήξπμεο γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, αλάινγα κε ην ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο πνπ 
εθαξκφδεηαη. Δπίζεο αλ έρεη επηιεγεί ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 
9 ηνπ ΚΓΔ, λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο. 

13 Τπνγξακκίδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θαηά ηελ νπνία, γηα ηελ αθχξσζε δηαγσληζκνχ 

ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ 
Τπνπξγείνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο. 

14  Εθφζνλ απαηηείηαη (άξζξα 35, 36 λ 4129/2013 σο ηζρχεη). Αλ εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 
πξνθχπηεη φηη ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν πξνζαξκφδνληαη αλάινγα νη 
πξνβιέςεηο ηεο Δηαθήξπμεο (αθαηξείηαη δειαδή ην ππνγξακκηζκέλν ηκήκα). 

 ΗΜΕΙΩΗ: Δελ ππφθεηηαη ε ζχκβαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ Ει.πλ φηαλ α) πξφθεηηαη γηα 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ  ηελ Επξσπατθή Έλσζε έξγν θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη 
ηα 10.000.000 ΕΤΡΩ (βιέπεηε άξζξν άξ 35 παξ. 3 α λ. 4129/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ 73 
παξ. 1 λ. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) ) ή β) ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιιεο (εζληθέο) πεγέο θαη ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΕΤΡΩ ρσξίο Φ.Π.Α.). Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Ειεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 200.000 €  (αξ. 36 λ. 4129/2013 θαη αξ. 278 λ 
3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 9 παξ. 1 λ. 4071/2012) 

15  
Εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ (ζε θνηλνπξαμία) θαη επηρεηξήζεηο εκεδαπέο, ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, 

πξνζθνκίδνπλ γηα επαλέιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 (β), (γ) θαη (ε) 
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Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο, αλ απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πνπ ηπρφλ πξνζθνκίζηεθε ζην δηαγσληζκφ 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ είρε (ή έρεη αληίζηνηρα) ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ 

πξνζθνκηζζέλησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα 
απνδεηθλχεηαη φηη ν αλάδνρνο ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Σα ζηνηρεία 

ειέγρνληαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη, εθφζνλ δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 

απφθαζε ζην κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
θαηά ην άξζξν 30 ηνπ ΚΓΔ πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. 

Σέινο πξνζθνκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005’’ 
θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ16 

β) Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εκπξφζεζκα ή αλ ηα πξνζθνκηζζέληα 

(κεηά θαη ηηο ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο) είλαη ειιηπή ή αλ δελ πθίζηαληαη πιένλ νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε Πξντζηακέλε Αξρή αλαθαιεί ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά 

ζεηξά κεηνδνζίαο, Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ή Κνηλνπξαμία, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε 
ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Η Πξντζηακέλε Αξρή είλαη 

ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζην δεχηεξν κεηνδφηε ηελ έθβαζε ηνπ επαλειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο ζην κεηνδφηε.  

γ) Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ ιακβάλνληαη 
θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 

ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ή κε fax, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. Αλ ε ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο, πξνο ην 
ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απεπζχλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά 

κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ απηφο ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη 
νχησ θαζεμήο. 

 
Άξζξν 5: χκβαζε - πκβαηηθά ηεχρε 

  

5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 (παξ. 
5 – 10) θαη 39 ηνπ ΚΓΔ.  
5.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην πξνο αλάζεζε έξγν, 
είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, 

ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

 
I. Σν πκθσλεηηθφ 

II. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 
III. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

IV. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 
V. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

VI. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο17 θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο (Σ..Τ.) 

VII. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 
VIII. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

IX. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη 
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε 

πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ησλ Μειεηψλ ηνπ έξγνπ.  
X. Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία. 
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5.3 Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν: 

(1) Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ. 
(2) Οη Δπξσθψδηθεο. 

(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.). 

(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
  

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο 
  

6.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη 
θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε 

Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.  
 

6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, 
επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο 

ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηε 

ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 
γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν είηε 

απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
 

6.3 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ 

δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ. 
  

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 
  

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ
18 

 

7.1 Σνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α' 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο 
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη19 

Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α' 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ... » φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη 

Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α' 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α' 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ  θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη aπηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α' 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 
7.2 Σσλ δηαηάμεσλ πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

κνξθή Α.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ 

πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θ.ι.π. [άξζξν 20 παξ. 7 θαη 31 - 34 ηνπ ΚΓΔ θαη ε Κ.Τ.Α. 
20977/23-8-2007 ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ  Β' / 1673 / 23-8-2007) 

"πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005" θαη απφθαζε  αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. 

Β'1590)].20 

 

7.3 Σσλ δηαηάμεσλο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηεζέκελεο 

Αμίαο» θαη 
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Σνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α' 137)  «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, 

δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη θαη άιιεο δηαηάμεηο) γηα θξάηεζε 6%ν 
ζην ΣΜΔΓΔ 

 
7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα 
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π. - Πιεξσκή Αλαδφρνπ 
  

8.1 Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013» κε πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 95% απφ ην 
Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη 5% απφ Δζληθή Γαπάλε θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο22  πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 
2166/93 (ΦΔΚ 137 Α/24-8-93), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,10% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αξ. 4 Ν. 
4013/2011, σο ηζρχεη ζήκεξα. 
  

8.2 Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο 
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
  

8.3 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ΚΓΔ θαη (ελδερνκέλσο) ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 
 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην δηαγσληζκφ 
  

Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνλ δηεμάγεη, ην αξγφηεξν δχν εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

  
Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ 

  

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη, ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 
πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη 

πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 

 

 
_________________________    
16 Η Τπεχζπλε Γήισζε απαηηείηαη φηαλ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 €. Αιιηψο ε 

ζρεηηθή ππνγξακκηζκέλε παξάγξαθνο παξαιείπεηαη.  
17 χκθσλα κε ηελ ππ'αξηζ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ κε ζέκα “Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ 
ζαξάληα Ειιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΕΣΕΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Δεκφζηα 
Έξγα” θαη ηε ζπλνδεπηηθή εγθχθιην 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012 θαζψο θαη ην Σεχρνο πκπιεξσκαηηθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 ηεο εγθπθιίνπ 26/ΔΙΠΑΔ/356/4-
10-2012 

18 Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη 
ξεηά ζην θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα 
πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

19   Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
20  Η παξ. 7.2 ηίζεηαη εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο (κε ΦΠΑ) ππεξβαίλεη ην 

1.000.000 €. 
21  Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγ ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ ηελ  Δ.Δ., ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε 

θαη εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην 
ηνπ νπνίνπ είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο απφ 
εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

22  Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα  κε ην θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 
 

11.1 Σίηινο ηνπ έξγνπ 

 
 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  

 ΙΓΡΤΗ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΗΜΟΤ 
ΥΔΡΟΝΗΟΤ . 

  
11.2 Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε  Δπξψ θαη 

αλαιχεηαη ζε
23

: 

Γαπάλε Δξγαζηψλ 9.497,12 € 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (ΓΔ+ΟΔ) 1.709,48 € 

Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ ΓΔ+ΟΔ) 1.680,99 

€20 

Αλαζεψξεζε 527,04 € 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 3.085,36 € 
 

11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  

 
 Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ννκνχ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

  
 Βειηίσζε πθηζηάκελνπ δεκνηηθνχ θηηξίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ 

νδψλ Ν.Νεάξρνπ θαη Αγ.Παξαζθεπήο ζην Ληκέλα Υεξζνλήζνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

σο θέληξν ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ.   
Η βειηίσζε πεξηιακβάλεη ηφζν εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

λνκνινγίαο (ππφζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA), ην θπζηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο 
θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη 
εθφζνλ ε κεηαβνιή δελ πξνθχπηεη απφ αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηελ νπνία 

δεκνπξαηήζεθε ην έξγν.  

 
Δηδηθά, ε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 57 παξ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, κε ηνπο αθφινπζνπο 

φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

Γελ επηηξέπεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ:  

• λα πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ «βαζηθνχ ζρεδίνπ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,  
• λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 

• λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηψλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο  
• λα πιεξψλνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε,  

• λα ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε,  



ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 
AΔΑΜ :14PROC002185151  

 

• λα πξνθαιείηαη αχμεζε ή λα γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ ζπκβαηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο 

δελ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ (π.ρ. γηα ην κεηξψν έξγνπ, 
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θιπ). 

• Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ 

εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά: 

• κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο 
εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηφρξνλα 

• κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» 
ζε «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν κεηψζεηο 
πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα 

ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 3 κήλεο, θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
25

. Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο26 ηνπ 

έξγνπ αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ζηελ Δ..Τ. 

 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ 

 
13.1 Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ «αλνηθηή δεκνπξαζία» ηεο πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ ΚΓΔ. 
    

13.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα επί κέξνπο 
πνζνζηψλ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο εθαηφ (%) θαηα θαηεγνξία 

εξγαζηψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ.
27

Κάζε δηαγσληδφκελνο, κπνξεί λα ππνβάιεη κφλνλ κία 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ  
 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη 

ζην άξζξν 26 ηνπ ΚΓΔ. 
 

Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 
 

15.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, 

θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρνληαη 

ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.
28

, 

ήηνη ζην πνζφ ησλ 258,00 ΔΤΡΩ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ Τπεξεζία 
πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, είηε ζην θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (φπσο νη 

ππεξεζίεο θαη θνξείο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.1, 1,2 θαη 1.3 ηεο παξνχζαο) θαη ζε πεξίπησζε 

δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. 
 
_________________________    
23  Μπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιια θνλδχιηα, φπσο π.ρ. δαπάλε απνινγηζηηθά εθηεινχκελσλ 

εξγαζηψλ. 
24  Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα 

κε ηελ πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία αλαινγία 15% 
επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ κε ΓΔΟΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ ΚΓΔ. 

25  Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

26  Η παξαβίαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαηά ηελ 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ ΚΓΔ, κφλν αλ ζηελ ΔΤ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο. 
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27  Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ηα ζπζηήκαηα δεκνπξάηεζεο ηνπ άξζξνπ 
6 (θπξίσο), αιιά θαη ησλ άξζξσλ 5, 7 θαη 9 (εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο) ηνπ ΚΓΔ 
θαη δελ αθνξά ην ζχζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή, ή άιια ζπζηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ηερληθέο 
πξνζθνξέο. 

28  Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ, κπνξεί λα νξηζζεί κέρξη θαη ζε πνζνζηφ 4% επί 
ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 

δειαδή ην νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε, ηελ επσλπκία ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξείαο) ή ηνλ ηίηιν ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν 

δίδεηαη ε εγγχεζε, ζαθή παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην 
παξαπάλσ πνζφ θαη αλεπηθχιαθηε ππφζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο 

θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ 29. 
θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππεξνχ ε εγγχεζn, 

δελ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε. 
  

15.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ησλ 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 24 παξ. 2 

θαη 3 ηνπ ΚΓΔ, δειαδή πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ____________.30 

  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη λφκηκε 
πεξίπησζε. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 

αλ ε πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη δελ ηεξεί ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ κέξνπο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Η απφθαζε θαηάπησζεο 
ηεο εγγχεζεο εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκφζησλ Έξγσλ]. Οκνίσο, ε κε 

έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο παξ. 2 άξζ. 26 ηνπ ΚΓΔ, γηα 
ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ κεηνδφηε, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ άκεζε θαηάπησζε 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

 
15.4 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ31 

 

 Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 

 
16.Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν32 ____________ 

16.2 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ____________
33 

 

 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – Όξην πνζνζηνχ έθπησζεο γηα 
πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ ΚΓΔ, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%34 επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α., ήηνη πνζνχ 644,38 Δπξψ. 
ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξφζθεξε ζην δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ 12% ή 15%%35, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο επηπιένλ πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ ΚΓΔ, ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 22% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο 

ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.  
 

Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 

19ε Απγνχζηνπ 2014, εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 
10:00 π.κ.  

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δε δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή αλ 

δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα 

θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή
36

 θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα www.hersonisos.gr
37

, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε 
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λέα εκεξνκελία ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα  (10:00 π.κ.). Η 

ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

 
Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 

19.1 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά, δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ (θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ
38

, απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

 
Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί θαηά ηηο παξ. 7 – 9 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

ΚΓΔ ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη 
ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηεο ΓΓΓΔ/ ΤΠΔΥΩΓΔ Δ.16/2007. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη εηζπξάηηνληαη 

κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ39. 

 
 
_________________________    
29  Η ιέμε «ην πνιχ» ζεκαίλεη φηη γίλνληαη δεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε κηθξφηεξε πξνζεζκία 

πιεξσκήο π.ρ. 5 εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) ή ηξεηο εξγάζηκεο. 
30  Να ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  κεηξάηαη σο εμήο: έμη (6) κήλεο γηα ζπκβάζεηο πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ 
έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ελληά (9) κήλεο γηα φζεο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν απηφ, επηπιένλ 
δε πξνζηίζεληαη 30 εκέξεο. 

31
  Εηδηθφηεξα γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ Ν. 3614/2007 
(φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122)), ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο εληφο 
ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηνπ πξνβιεπφκελνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

32  χκθσλα κε ηελ παξ. 10 εδάθην α ηνπ άξ. 25 λ. 361 4/2007, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3, αξ. 
242. Ν. 4072/2012 (ΦΔΚ Α 82), ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ έξγσλ,  ζηηο 
δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ ΚΓΔ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο 
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη 
κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 
πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Η 
απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο (αξ. 25 παξ. 15 λ.361 4/2007 φπσο 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4156/2013 (ΦΔΚ Α 122) 

33  Αλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξηκ ή πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν, κλεκνλεχνληαη νη απαξαίηεηεο 
ιεπηνκέξεηεο ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

34  Καη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο κέρξη πνζνζηφ 10%. 
35  Καηά θαλφλα ηίζεηαη 12% ή, θαη΄ εμαίξεζε,  15 % αλ ηζρχνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) ην έξγν πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ζε λεζησηηθφ λνκφ, β) ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 
αλψηαηνπ νξίνπ ηεο 2εο ηάμεο θαη γ) ε δηαγσληδφκελε επηρείξεζε έρεη ηελ έδξα ηεο ζην λνκφ απηφ 
(βιέπεηε ζρεηηθά ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ην φξην) ή ην θαζνξηδφκελν 
απφ ηελ ππεξεζία ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εγθξηζεί εληαίν ηηκνιφγην. 

36  Η νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πάιη Σξίηε. 
37 Οξίδεηαη ην κέζνλ, π.ρ. ΦΑΞ. 
38 χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ, ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 

έμη (6) κήλεο φηαλ ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ιφγσ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ελληά (9) κήλεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν εκπίπηεη ζηνλ έιεγρν . 

39 χκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 4 Ν 3548/2007 (ΦΔΚ  Α  68) φπσο πξνζηέζεθε κε αξ. 46 λ. 
3801/2009 (ΦΔΚ  Α' 228). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

  
ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ: 

 

21.1 Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη 

ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1,Α2 θαη 1ε ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ
40

θαζψο θαη νη εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ εκπίπηνπλ  ζην άξζξν 

102 παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/2008.  

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία 
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ 

Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 
γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε 
ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

21.2 Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο41, ππν ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ42 
(Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία), ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα 

ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο 
θαηεγνξίαο.  

21.3 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ  γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην  θνηλνπξαθηηθφ  ζρήκα πξνθχπηεη απφ  ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 
αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 
10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη 

ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο. 

21.4 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε Α1,Α2 θαη 1ε ηάμε 

γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ
40

 κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

ΚΓΔ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο)
43

. 

21.5 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
ΚΓΔ («θχξηα θαηεγνξία»). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 

ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. 

 

Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα 
 

Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα, ή σο κέινο 
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 

  
1. Να κελ ηειεί ή λα κελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε  πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  ή, πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο 
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2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηατεηρηζηές ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ 
(Ο.Ε.), εηεξφξξπζκσλ (Ε.Ε.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ν πρόεδρος θαη 
ο δηεσζύλωλ ζύκβοσιος ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Ε.), ηα θσζηθά πρόζωπα 
ποσ αζθούλ ηε δηοίθεζή ηοσ ζε θάζε άιιε περίπηωζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην 
ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 
αξηζκ. 98/773/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο,  
β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 Ματνπ 1997 (21) θαη ζην 

άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΕΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 
91/308/ΕΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), 
ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-237 Π.Κ.), θ) 
δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). 
Σα ππφ α΄-δ΄ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε 
πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε΄-θ΄, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
εξγνιήπηε. 

3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη 

εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή 
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 

 

4. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ 

Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 
 
5. Να κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαρτηθό παράπηωκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ 
ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε 
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) 
 
6. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο σποτρεώζεης ηες προς ηης εργοιεπηηθές οργαλώζεης, εθφζνλ 
είλαη εγγεγξακκέλε. 

7. Να κελ έρεη αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ αλψηεξν ηνπ λφκηκνπ 

νξίνπ. 

ΗΜΔΙΩΗ: Οη ππφ 6 θαη 7 πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο. 

8. Σερληθή ηθαλφηεηα
44

. 

___________________________. 
 
 
 
 
 
 
_________________________    
40  Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα (βιέπεηε άξζξα 105 θαη 
106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε. 

41  Αλ ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα δελ επηηξέπεηαη λα 
θνηλνπξαθηνχλ κε επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βιέπ. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ 
ΚΓΔ). 

42  Δπηζεκαίλεηαη ε λνκνινγία ηνπ ηΔ (απφθαζε 505/2007 ηεο Δπ.Αλαζη. ηΔ) θαηά ηελ νπνία θσιχεηαη 

ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα επηρείξεζεο πνπ δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ 
ιφγσ θαησηάηνπ νξίνπ.  

43  Η πεξίπησζε απηή ηίζεηαη κφλν αλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δηθαηνινγείηαη. 



ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 
AΔΑΜ :14PROC002185151  

 

44  πκπιεξψλεηαη γηα λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή αιινδαπή Δξγνι. 
Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Η δεηνχκελε 
ηερληθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπ 
ειιεληθνχ Μ.Δ.Δ.Π., δειαδή ν θαηάινγνο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
ζε έξγα αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο ηάμεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Γηα ηνπο εκεδαπνχο εξγνιήπηεο ε ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη 
απφ ηελ εγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ Μεηξψνπ κπνξνχλ φκσο λα πξνζηεζνχλ 
θαη γηα ηνπο έιιελεο εξγνιήπηεο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ζηελ εθηέιεζε έξγσλ παξεκθεξψλ 
θαη΄αληηθείκελν κε ην ππφ δεκνπξάηεζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Τ.ΜΔ.ΓΙ. γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ φξσλ ζηε δηαθήξπμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ. ηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε. 

 



ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 
AΔΑΜ :14PROC002185151  

 

Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά 

  
Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, κεκνλσκέλα ή σο κέινο 

Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα 
πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο 
α. Πξνθεηκέλνπ πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π.45, πξσηφηππν 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε απηφ, ζηελ ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο 
παξνχζαο. Τπνβάιιεηαη επίζεο θαη θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, ην νπνίν επηθπξψλεηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. θαη παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 
απνδεηθηηθνχο ιφγνπο (εθδίθαζε ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ)46 

β. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ.ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π. Ο. Δ. ή 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, φπνπ 
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, επηθπξσκέλν απφ ηελ 

αξκφδηααξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζε ηάμε θαη θαηεγνξία φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο 
2004/18 (άξζξν 151 ηνπ λ. ΚΓΔ). 

γ. Πξνθεηκέλνπ  πεξί  Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ  θξάηνο-κέινο  ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π. Ο. Δ., 

ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, φπνπ 

δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, απαηηείηαη βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 
ηεο Οδεγίαο 2004/18 (άξζξν 145 ηνπ ΚΓΔ). 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ47 θαηά ηελ εκεξνκελία  παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο  
 

Η εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ 1 – 7 ηνπ άξζξνπ 22 απνδεηθλχεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πεξηπηψζεσλ α έσο ε ηεο παξ. 23.2.2, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο φζν 

θαη φια ηα κέιε ησλ θνηλνπξαμηψλ, κε ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 23.2.1:  

23.2.1 Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξνζθνκίζνπλ, 
εθφζνλ θαηέρνπλ, «Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» γηα ρξήζε ζε δεκνπξαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα θάζε θνξά ππνπξγηθή απφθαζε. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ απαιιάζζεη απφ ηελ 
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ αληίζηνηρσλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπ άξζξνπ 23.2.2, εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ΄, ε νπνία δελ ηηο αθνξά. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ 
πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ή ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ έρνπλ ιήμεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, 
πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε48 (ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςήθηνπ ή ηνπ κέινπο ηεο 

ππνςήθηαο θνηλνπξαμίαο) φηη ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαηά 
ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα απηή, εθφζνλ 

αλαδεηρζεί κεηνδφηεο. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά φηη ηα 

ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΣΜΔΓΔ, ν 
δηαγσληδφκελνο πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δ.Π. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ελ ηζρχεη 

γηα ηα ζηειέρε απηά. Γελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ 
άιια ηακεία, ζηα νπνία ελδερνκέλσο είλαη αζθαιηζκέλα ηα παξαπάλσ ζηειέρε. 

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, 
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απηνχ ηεο 

παξαγξάθνπ δ΄. 

Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ παξαγ. α΄ έσο δ΄,  εθηφο αλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 



ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 
AΔΑΜ :14PROC002185151  

 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ ηεο ρψξαο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ λ. 

3669/08, νπφηε απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ 
κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

 
23.2.2. α. Γηα ηελ πεξίπησζε 1, 2, 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 22  ππνβάιιεηαη  Τπεχζπλε 

Γήισζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο θαη βεβαηψλεη φηη ε επηρείξεζε  
η) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε49, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δελ έρεη θηλεζεί ζε Βάξνο 

ηνπ  δηαδηθαζία  θήξπμεο ζε  πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  ή 
πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ 

πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ 
Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηνπ,  

ηη) φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 22 δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο,  
ηηη) φηη ε επηρείξεζε  δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε 

πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη 
θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη  

iv) φηη ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

αλεθηειέζηνπ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ. 
β. Γηα ηελ πεξίπησζε 3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηεο 
Δξγ. Δπηρεηξ., φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηελ 
Δξγ.Δπ. θαη γηα φιεο ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ 

εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ ζηελ Διιάδα. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ (ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ) θαη δελ θαηέρνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, έρνπλ εηδηθά ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη η) φηη ηα πξφζσπα50 πνπ 
απαζρνινχλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη αζθαιηζκέλα ζηνπο νηθείνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (αλ δελ απαζρνινχλ ηέηνηα πξφζσπα λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή 

αξλεηηθή Τ.Γ.), ηη) ηα πξφζσπα (νλνκαζηηθά) πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο 
επηρείξεζεο θαη έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ. Σα απνδεηθηηθά 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ εηδηθφηεξα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεηαη θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ σο άλσ ζηειερψλ πξνο ην 

ΣΜΔΓΔ.  
γ. Γηα ηελ πεξίπησζε 4, εθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, 

απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη γηα 
ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ. ε πεξίπησζε πνπ ε Δξγ. 

Δπ. δε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή ή ππεχζπλε 
δήισζε πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ β΄ θαη γ΄ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, κπνξεί 
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε (εθδνζείζα εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη 

ηεο εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο) ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε δήισζε. Αλ 
δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 

πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη απαξάδεθηε. 

δ.  Γηα ηηο εξγνι. επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 21.1.γ θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζήο ηνπο, απφ 

ηα νπνία ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε 
ην δεκνπξαηνχκελν. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνπλ ηελ αμία, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη δηεπθξηλίδνπλ αλ ηα έξγα εθηειέζηεθαλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο 
ηέρλεο θαη αλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά. 

ε. Πηζηνπνηεηηθά εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο 

εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηέηνηεο νξγαλψζεηο.  
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23.2.3   Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα ππφ β θαη γ ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο 
δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ  πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο 

ηνπ εμακήλνπ) ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία 
έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

Δηδηθά νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έλνξθεο βεβαηψζεηο, πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα 
αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 

κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε.  
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν β) ηα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππν ή (θαη’ επηινγή ηνπ δηαγσληδφκελνπ) ζε λφκηκα επηθπξσκέλα 
θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 φπσο ηζρχεη). 

Αληί επηθχξσζεο ησλ θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή (καδί κε ηα θσηναληίγξαθα κέζα 

ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ) ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 
δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη θσηναληίγξαθα ηνπ 

πξσηνηχπνπ.  
Η ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ έλα πξνο έλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) ζεσξνχληαη 
πξσηφηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ 

(φηαλ πξνζθνκίδεηαη ηδηαίηεξα θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ) ππνβάιιεηαη 
ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη 

ην δηαγσληζκφ. Σν ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξφλν ηζρχνο φπσο θαη ην 
πξσηφηππν (απφθ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, 

Φ.Δ.Κ. 2134 Β΄, φπσο ηζρχεη). Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ηνλ εηδηθφ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή 
θσηναληίγξαθα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ δελ επηθπξψλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ή κεηά ην δηαγσληζκφ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα είλαη ήδε επηθπξσκέλα κε 

λφκηκν ηξφπν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν 
θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.  

Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε 
θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, 

απνθιείεηαη. 

 
23.2.4   Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ κε ηελ 

ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 23.2.2.α): 

α)  Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη δελ ηειεί ζε 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ 
αλάινγε δηαδηθαζία. 

Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε  δελ πξνζθνκίδνληαη  απφ ηηο αηνκηθέο 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, πνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ 
(Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε 
θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα. 

ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη 

θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 
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ην αδίθεκα αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Η έλνξθε βεβαίσζε 

δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.  
γ) Τπεχζπλε δήισζε γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζπλνδεπφκελε απφ: (α) πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη (β) ηηο βεβαηψζεηο ησλ 
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο θάζε εξγνιαβίαο πνπ εθηειεί είηε απηνηειψο 

είηε ζε θνηλνπξαμία θαη εθδίδνληαη ζην εμάκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο εκεξνκελίαο 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ51 

 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ιθαλφηεηαο52 

Σα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ λ. 3669/08 (άξζξν 48 ηεο Οδεγίαο 

2004/18) θαη αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο 
ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Η ηερληθή ηθαλφηεηα θ/μ 

απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο  θνηλνπξαθηνχζεο 

εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 
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Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

 
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά (θαη κε ηηο δηαθξίζεηο) πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 θαη επηπιένλ (επίζεο 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ):  
 

1. Σηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 
 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη απνηειεί λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 
δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο 
λνκηκνπνίεζεο θαη κπνξνχλ, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 26 παξ. 2 ΚΓΔ) λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζεσξνχλ αλαγθαίν 

γηα ηελ απφδεημή ηεο (φπσο π.ρ. ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα 
δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).  
Τπεχζπλε Γήισζε δελ πξνζθνκίδεηαη ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ εξγ/θψλ επηρεηξήζεσλ. 

Η εθπξνζψπεζε ηεο εξγ.επηρ/ζεο ηεθκαίξεηαη, εθφζνλ δελ ακθηζβεηήζεη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (θαηά ηελ παξ. 4.2 α΄ ηεο παξνχζαο) ηελ εθπξνζψπεζή ηεο απφ 

ην πξφζσπν πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά ηεο.   

Όηαλ νη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, ε λνκηκνπνίεζε ζεσξείηαη 
απνδεδεηγκέλε. Αλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηελ 

Δ.Π. πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αιιαγή.  
 

3. ε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Κνηλνπξαμίαο, ππνβάιιεηαη δήισζε ή θαη ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ, γηα ηε ζχζηαζε 
ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γειψλνληαη επίζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ 

κειψλ (εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ειάρηζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε 
θνηλνπξαμία).           

4.  Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) 

λνκηκνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Σέηνηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη αλ ε λνκηκνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα 
Πηπρίνπ, ή αλ ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε απφ αιινδαπή επηρείξεζε. 

5. Γηθαηνινγεηηθά Ολνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ53 Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη 
εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη 

ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Καηά ινηπά 

πξνζθνκίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π., πξνζθνκίδνπλ αλαιπηηθή 

θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε 
κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (ε 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη), θαζψο θαη 
πηζηνπνηεηηθφ ηεο επνπηεχνπζαο (θαηά ηνλ Κ.Ν. 2190/20) ηελ εηαηξεία αξρήο φηη νη κεηνρέο 

ηεο είλαη νλνκαζηηθέο (ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, 
εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη). 

β) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ:  

αα) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.  
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ββ) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα 

ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 
30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν 30ήκεξν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο.  

Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επηθαηξνπνηεκέλα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.  

γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο ζηελ 
νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, 
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ.    

ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ 
κεηνρψλ.  

γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), 
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ 

εηαηξεία.  

δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ 
νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ δε κπνξεί λα θξίλεη ηελ 

επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο, αλ φκσο επηδείμεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ή ζχληαμεο ηεο 
θαηάζηαζεο απηήο ηφηε ε επηρείξεζε απνθιείεηαη.  

 
Σα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε θαη φζα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο λα είλαη επηθπξσκέλα απφ 

αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.  
 

6. Σα απαηηνχκελα 154 κεραλφζεκα ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή πξσηφηππν ηζφπνζν γξακκάηην 
είζπξαμεο αγνξάο ελζήκσλ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (επ΄ νλφκαηη ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Μεραλφζεκα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλνληαη απνδεθηά.    

 
24.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. 
Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη φιεο νη ζειίδεο 

κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην 
άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα 

κνλνγξάθεη ε Δ.Γ. – άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, 
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα 

ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο 
δε ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηε δεκνπξαζία.   

 

Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηα εμήο:  
Α. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. Απνθιείνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

Β. Απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη έζησ θαη έλα 

επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο55 

Γ. Η νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο 

αξηζκεηηθήο56 

Γ. Αλ παξνπζηαζηνχλ α) επνπζηψδεηο ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), β) δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή γ) ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα 
γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη 

αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  
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_________________________    
45  Τπελζπκίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Μεηξψσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη «ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ». 
46  Αλ δελ ππάξρεη θσηναληίγξαθν ζην θάθειν εθδίδεηαη έλα κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

θαη επηθπξψλεηαη απφ ηνλ ίδην. 
47  Τπελζπκίδνληαη πάλησο ζρεηηθά θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ ΚΓΔ.  
48  Όπνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, δελ απαηηείηαη απηή λα θέξεη βεβαίσζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  
49  ε εθθαζάξηζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ κφλν λνκηθά πξφζσπα θαη φρη αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, 

άξα απφ ηνπο αηνκηθνχο εξγνιήπηεο δε δεηείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ. 
50  Υσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηα πξφζσπα.  
51  Μεηαβνιέο ζην αλεθηέιεζην δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ (γηα ην ρξφλν πνπ 

απηή ρνξεγήζεθε) εθηφο ηεο πεξίπησζεο ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά ηάμε Μ.Δ.Δ.Π. αλεθηέιεζηνπ 
εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ.  

52  Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ ΚΓΔ (άξζξν 48 ηεο 
Οδεγίαο 2004/18) θαη αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν 
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Μπνξεί λα ηεζεί θαη γηα ηηο ειιεληθέο Δξγνι. Δπηρ. κφλν αλ 
πθίζηαηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε ηερληθή 
ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο  θνηλνπξαθηνχζεο 
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 

53  Η παξάγξαθνο 5 δελ ηίζεηαη αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ ηνπ 1.000.000 €.  
54  Σίζεηαη απ’ ηελ ππεξεζία ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ησλ κεραλφζεκσλ (ππνινγηδφκελνο κε βάζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ) πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ακθηζβεηήζεηο απφ 
δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Η νπνηαδήπνηε ππνδηαίξεζε ηνπ κεραλφζεκνπ 
θαιχπηεηαη κε αθέξαην κεραλφζεκν. 

55  Αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ρξεηάδεηαη. Αλ ην ζχζηεκα είλαη 
ησλ άξζξσλ 7 ή 9 ηνπ ΚΓΔ ηίζεληαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. 

56  Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ. ε 
πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη άιιν ζχζηεκα νη ζρεηηθνί φξνη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα.  
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Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  

25.1 Σν δεκνπξαηνχκελν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013» κε 

πνζνζηφ ζπγρξεκαηνδφηεζεο 95% απφ ην Δ.Γ.Σ.Α.Α. θαη 5% απφ Δζληθή Γαπάλε, 

έρεη εγγξαθεί ζηε ΑΔ082/08280000 κε Κ.Α. ΟΠΑΑ 180790 θαη ε δηάζεζε πίζησζεο 
εγθξίζεθε κε ην ππ. αξηζκ. 653/31-07-2013 έγγξαθν ηεο Αλαπηπμηαθήο Ηξαθιείνπ ΑΑΔ 

ΟΣΑ 
25.250 Η παξνχζα ζχκβαζε  ππφθεηηαη  ιφγσ πνζνχ ζηηο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο θαη 

ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) άξζξα 31-34.  
25.351Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ 

πκβνχινπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ. 

25.4
59 60

 ___________________________  

 
 

 

 
_________________________ 
57ΠΡΟΟΥΗ: Σίζεηαη κφλν εθφζνλ ε ζχκβαζε ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε πξνβιεπφκελν φξην. 
58 Πξναηξεηηθή επηινγή. 
59 Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ ΜΔ.ΓΙ., φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.  
60 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 3614/2007, ζηηο δηαθεξχμεηο 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ 
δηαθνξψλ ε εθαξκνγή θαη' επηινγή, 
είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ ΚΓΔ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 25 Α 
ηνπ Ν. 3614/2007. 
 

 

 

Μ.Δ.Γ.  

       Ο Ανηιδήμαπσορ  
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