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28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ 22.06.2021 

 

Σήμερα την Τρίτη 22 του μηνός Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 161171/17.06.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης: 17.06.2021) πρόσκληση του Προέδρου της, με την εξής σύνθεση: 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ (Αντιπρόεδρος) 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ 

Β. ΑΞΙΩΤΗΣ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ 

Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, κ. Δ. Βαλλιάνος. 

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν 9 Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, 

διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κ. Ρέππα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Τα Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ. Θ. Δομάζου, Ν. Μακρόπουλος, Α. Έβερτ-Αλβέρτη, Α. Ροκοφύλλου, Ρ. Αξελός, 

Ρ. Μπέη – Καραμπότσου, Α. Αϊβατίδης και Χ. Βουρδουμπάς προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση. 

 

ΠΡΑΞΗ 934 

 

Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 41ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της 

προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία 

του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/16, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου “ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ με ΦΠΑ 

24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα 

πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από 

παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν 

μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να 

προβλεφθούν, β) της συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού του ανωτέρω 

έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/16 και γ) του σχεδίου 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών».  

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 “Υπόχρεοι σε δήλωση” και 19 “Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων” του 

Ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και 

υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 “Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών” και 35 “Καθήκοντα υπαλλήλου” του 

Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 

έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 “Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες” και του άρθρου 75 “Λειτουργία της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις άρθρου 220 “Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση έκτακτων και 

κατεπειγουσών αναγκών στέγασης μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” 

του Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 

και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του” (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α΄ 64) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4690/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

“Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:36587/10.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 

2476/10.06.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 

Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00». 

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:38197/18.06.2021 (ΦΕΚ Β’ 

2660/18.06.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 

Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00». 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19». 

14. Τη με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

15. Τη με αριθμό 163/3328/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων». 

16. Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Ν.4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” – 

Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ». 

17. Τη με αριθμό 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

18. Τη με αριθμό 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά  το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

19. Τη με αριθμό 658/16.11.2020 (ΑΔΑ:Ω24ΟΩ6Μ-ΟΚΝ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

20. Τη με αριθμό 684/16.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΧ9ΙΩ6Μ-4ΝΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2021. 

21. Τη με αρ. πρωτ. 64396/09.06.2021 (ΑΔΑ:669Ι46ΜΤΛΡ-Ν74) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 047, του έργου που υπέβαλε ο Δήμος Αθηναίων. 

22. Τη με αριθμό 245/14.06.2021 (ΑΔΑ:ΩΥΠΝΩ6Μ-ΓΥΦ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε η 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

23. Τη με αριθμό 246/14.06.2021 (ΑΔΑ:ΩΜ26Ω6Μ-5ΡΤ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων έτους 2021. 

24. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 159485/16.06.2021 (ΑΔΑΜ:21REQ008783112 2021-06-17) αίτηση του 

Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής 

(πρωτογενές αίτημα). 

25. Τη με αριθμό Α00893/159630/16.06.2021 (ΑΔΑ:6ΝΖ5Ω6Μ-ΙΝΦ, ΑΔΑΜ:21REQ008783115 2021-

06-17) αίτηση του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής 

Υποδομής (εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα). 

26. Τη μελέτη του έργου (προϋπολογισμός μελέτης, τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές και 

τιμολόγιο μελέτης). 

27. Το σχέδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 163611/22.06.2021 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Μελετών, 

Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 

«Με τις διατάξεις του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) προβλέφθηκε η διαδικασία και οι τρόποι αντιμετώπισης 

των άμεσων και επιτακτικών αναγκών στέγασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στην επικράτεια. Σύμφωνα δε με την παρ. 17 του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), η δαπάνη για 

την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 Με την υπ’ αριθμ. 100872/Δ1/24-6-2019 (ΦΕΚ 2569/τ. Β’/27-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίστηκε, μεταξύ 

άλλων, και ο Δήμος Αθηναίων ως ένας από τους Δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική 

εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2020-2021. 

  

Με το υπ. Αριθμ. 17655/Β9/Φ8/60/12-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί  

Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2021 του ΥΠΑΙΘ. 

 

Με την υπ’ αρ. 64396/09-06-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 669Ι46ΜΤΛΡ-Ν74), 

εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 047 των έργων που 

υπέβαλε ο Δήμος Αθηναίων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τίτλο : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», συνολικού προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.   

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους :Το 

φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί άμεσα λειτουργικό. Σύμφωνα με τη 

μελέτη πρόκειται για έργο που αφορα την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την  προσωρινή στέγαση της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης του δήμου Αθηναίων σε τρία σχολεία :  

 

• στο 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 τοποθετούνται 4 αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα 

νηπιαγωγών. 

• στο 133 Δημοτικό επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης τοποθετούνται 3 αίθουσες διδασκαλίας.  

• στο 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Μουστοξύδη 23 τοποθετείται μία αίθουσα διδασκαλίας.  

 

Η υλοποίηση του έργου θα ανατεθεί με την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση 

ΕΣΗΔΗΣ  με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης 

αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της 

βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας 

(υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και 

λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν».   

29. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 

30. Την καταψήφιση της απόφασης από τα Τακτικά Μέλη κ. Κ. Αλεξίου και Σ. Λάμπρου. 

31. Την αποχή επί της απόφασης από το Τακτικό Μέλος κ. Γ. Μπρούλια. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ 

με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», συνολικού 

προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε 

απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης 

της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας 

(υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης 

εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν. 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 

Β. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για τη διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

 

Τακτικά Μέλη  

 

• ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΣΔΡΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

• ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός 

• ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Πολιτικός Μηχανικός 

 

Αναπληρωματικά Μέλη  

 

• ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

• ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΙΣΠΕΡΗ, Πολιτικός Μηχανικός 

• ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ, Πολιτικός Μηχανικός 

 

Πρόεδρος ορίζεται η κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΣΔΡΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός και Αναπληρώτρια Προέδρου η κ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 

163611/22.06.2021 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της 

Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής. 

 

Γ. Εγκρίνει το προσαρτώμενο σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών της ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Το προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 19 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, 

μελετών και παροχής υπηρεσιών (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000,00€ ανά διαγωνισμό) και όλων 

των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300.000,00€ ανά 

διαγωνισμό), είναι υπόχρεοι για την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης 

Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). 

 

Σύμφωνα δε, με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Δήλωση 

Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται από τους 

υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). 

 

Τα επόμενα έτη η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της 

θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο 

έτος. Ειδικά για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως και ε’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 

Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η δήλωση υποβάλλεται για 3 έτη μετά από την απώλεια της 

ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών μετά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

 

Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα 

ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. 

 

Η άρνηση συμμετοχής του εκλεγέντος μέλους στο συλλογικό όργανο, συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 και το άρθρο 35 του Ν.3584/2007, μη 

αποκλειόμενης ενδεχομένως και της ποινικής διώξεως, για παράβαση των όρων του άρθρου 259 του 

Ποινικού Κώδικα. (ΓνΝΣΚ 366/2012). 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 

 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 

υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ – Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ – Β. ΑΞΙΩΤΗΣ – Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ – Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

 

 

Δ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ταχ. Δ/νση      : Αθηνάς 16 

Ταχ. Κώδικας   : 105 51  

Πληροφορίες : Παπαχριστόπουλος Χρήστος 

Τηλέφωνο       : 210-3721529, 546 

email               : t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ PORTAL ΔΗΜΟΥ 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

Βαθμός Προτεραιότητας: Επείγον 

Χρόνος Διατήρησης: Δεκαετία 

 

Α.Η.Π. ……………....... 

ΑΘΗΝΑ …/06/2021 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Προς:  

       

1. ………………………………….. 

Τηλ: …………………: email: …………….. 

2. ………………………………….. 

Τηλ: …………………: email: …………….. 

3. ………………………………….. 

Τηλ: …………………: email: …………….. 

 

 

 

 

Κοιν:   1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Δόμησης  και Κτιριακών Υποδομών 

3. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Έργων 

4. Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής 

Τμήμα Μελετών – Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού  

Τμήμα Επίβλεψης  

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α 

(περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ 

ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 

800.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες 

περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της 

αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας 

(υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της 

ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν» 

 

Σχετ: 1. Η υπ. αριθμ. ........................ Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων 

2. Σχέδιο πρόσκλησης 

 

 

mailto:t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr
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Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 32 παρ.2γ του ν.4412/2016  

 

Με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ 

ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»,  με CPV: 44211000-2  

(Προκατασκευασμένα κτίρια) και 45223800-4 (Συναρμολόγηση και ανέγερση κατασκευών από 

προκατασκευασμένα στοιχεία) 39150000-8 (Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός) 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς) το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ-Εθνικό Σκέλος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο 

άρθρο 92α του Ν.4412/2016.   

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους 

λόγους :Το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί άμεσα λειτουργικό. 

Σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται για έργο που αφορα την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την  προσωρινή 

στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του δήμου Αθηναίων σε τρία σχολεία :  

 

 στο 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 τοποθετούνται 4 αίθουσες διδασκαλίας και μία 

αίθουσα νηπιαγωγών. 

 στο 133 Δημοτικό επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης τοποθετούνται 3 αίθουσες διδασκαλίας.  

 στο 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Μουστοξύδη 23 τοποθετείται μία αίθουσα 

διδασκαλίας.  

 

Συνολικού Προϋπολογισμού: 

800.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% 

 

εκτιμώμενης αξίας 645.161,29 € και ΦΠΑ 154.838,71€ 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (Α’70) και ειδικότερα το άρθρο 220, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 περί 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4782/2021.  

 

Και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν.4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρ. 24 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

«Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών 

βρεφικών – παιδικών σταθμών», σύμφωνα με το οποίο: «Άρθρο 24 Προμήθεια αιθουσών προσχολικής 

εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών . 1. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής 

εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και 

έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις 

διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 2. H ανάθεση των δημοσίων 

συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 

πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. 3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 

http://www.cpv.enem.pl/el/37535200-9
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29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 4. Οι 

διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας 

αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών 

στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως σήμερα ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ και 

32Α αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4782/2021. 

3. Τους όρους της παρούσας  

 

Καλεί 

Τους οικονομικούς φορείς: 

1. ……………………… 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου.  

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Αθηναίων 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)    090025537 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  1007.E84501.00002 

Οδός Αθηνάς 16 

Ταχ.Κωδ. 105 51 

Τηλ.      210 3721593 και 210-3721529, 546 

E-mail                t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr 

Πληροφορίες       Παπαχριστόπουλος Χρήστος 

Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL)                        https://www.cityofathens.gr 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Αθηναίων 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Αθηναίων 

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων  

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/νση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του 

έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των 

υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 

οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν από τους προσκληθέντες οικονομικούς φορείς στο Γενικό 

Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 13:00), το αργότερο μέχρι στις 28 

Ιουνίου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα   λήξης κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης – Τόπος εκτέλεσης του έργου - Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου  

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ του 

Ν.4412/2016 με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

β) η τεχνική περιγραφή της μελέτης του έργου 

γ) ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου,  

δ) το τιμολόγιο της μελέτης του έργου,  

ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς της μελέτης του έργου. 

στ) οι τεχνικές προδιαγραφές   

Τα παραπάνω τεύχη με την παρούσα πρόσκληση αποστέλλονται στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς.  

mailto:t.mel.tek.prog.ktiriakis@athens.gr
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Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofathens.gr 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκέπτονται το χώρο του έργου  για να λάβουν γνώση των συνθηκών του 

έργου κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  

Θα εκτελεστεί στα κάτωθι  σχολικά ακίνητα (οικόπεδα): 

 στο 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 τοποθετούνται 4 αίθουσες διδασκαλίας και μία 

αίθουσα νηπιαγωγών, ως παράρτημα του του 76ου Νηπιαγωγείου Αθηνών (αρ.πρωτ. 124800/13-5-21 

της Δ/νσης Α’ Βαθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας) 

 στο 133ο Δημοτικό και 148ο Νηπιαγωγείο επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης τοποθετούνται 3 αίθουσες 

διδασκαλίας, οι οποίες θα ανήκουν στο 148ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (αρ.πρωτ. 124800/13-5-21 της 

Δ/νσης Α’ Βαθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας). 

 στο 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί  της οδού Μουστοξύδη 23 τοποθετείται μία αίθουσα 

διδασκαλίας, η οποία θα ανήκει στο 29ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (αρ.πρωτ. 124800/13-5-21 της Δ/νσης Α’ 

Βαθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας). 

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και στην προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 

δήμου Αθηναίων τοποθετούνται αίθουσες διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής στους αύλειους 

χώρους σχολείων ως εξής:  

1. στο 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 τοποθετούνται 4 αίθουσες διδασκαλίας και μία 

αίθουσα νηπιαγωγών, ως παράρτημα του του 76ου Νηπιαγωγείου Αθηνών (αρ.πρωτ. 124800/13-5-21 

της Δ/νσης Α’ Βαθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας) 

2. στο 133ο Δημοτικό και 148ο Νηπιαγωγείο επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης τοποθετούνται 3 αίθουσες 

διδασκαλίας, οι οποίες θα ανήκουν στο 148ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (αρ.πρωτ. 124800/13-5-21 της 

Δ/νσης Α’ Βαθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας). 

3. στο 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί  της οδού Μουστοξύδη 23 τοποθετείται μία αίθουσα 

διδασκαλίας, η οποία θα ανήκει στο 29ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (αρ.πρωτ. 124800/13-5-21 της Δ/νσης Α’ 

Βαθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας). 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 για την αντιμετώπιση  των άμεσων και επιτακτικών 

αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη 

του άρθρου 124 του  Ν. 4692/2020, για την διαχείριση των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, επιτρέπεται η τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους 

βοηθητικούς χώρους. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας και 

αίθουσας νηπιαγωγών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, ελαφράς λυόμενης  προκατασκευής, στη 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείων, στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και στην 

προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων υπαίθριου παιχνιδιού.  

Συγκεκριμένα τα οικόπεδα τριών σχολείων θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την 

προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του δήμου Αθηναίων:  

 το 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 (4 αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα 

νηπιαγωγών) 

 το 133 Δημοτικό επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης (3 αίθουσες διδασκαλίας)  

 το 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Μουστοξύδη 23 (1 αίθουσα διδασκαλίας).  

 

Συμπληρωματικά η μελέτη αφορά  και σε βασικό εξοπλισμό αιθουσών και συγκεκριμένα σε καρεκλάκια νηπίων, 

τραπεζάκια, παγκάκια νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρες νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, 

καρέκλα νηπιαγωγού και διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.  

  

Επιπλέον θα  διαμορφωθεί κατάλληλα ο αύλειος χώρος των σχολείων  σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν 

την μελέτη  ανά σχολική μονάδα, ώστε οι εγκαταστάσεις να γίνουν λειτουργικές και ασφαλείς για τα παιδιά της 

δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και θα δημιουργηθούν κατάλληλοι χώροι υπαίθριου παιχνιδιού όπου θα 

γίνει η προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση και εγκατάσταση κατάλληλων οργάνων.  

Συμπληρωματικά θα εκτελεστούν σύνοδες επεμβάσεις σε κάθε σχολική μονάδα και πιο συγκεκριμένα:  
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1ο και 8ο Γυμνάσιο, επί της Νικοπόλεως 33. 

1. Καθαίρεση υφιστάμενης περίφραξης  επί της οδού Μιχαήλ Νομικού. 

2. Καθαίρεση υφιστάμενων δαπέδων.  

3. Κατασκευή νέων δαπέδων χώρου Νηπιαγωγείου και υπαίθριου παιχνιδιού.  

4. Κατασκευή νέας περίφραξης περιμετρικά του χώρου του νέου νηπιαγωγείου. 

5. Χρωματισμοί υφιστάμενου τοίχου περίφραξης επί της οδού Νικοπόλεως.  

6. Εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίου WC Γυμνασίου.  

7. Ανακαίνιση WC Γυμνασίου.  

133ο  Δημοτικό επί Τροίας 6 & Κυψέλης. 

1. Κατασκευή νέας περίφραξης.  

2. Καθαίρεση υφιστάμενων δαπέδων.  

3. Κατασκευή νέων δαπέδων χώρου Νηπιαγωγείου, υπαίθριου παιχνιδιού και γηπέδου καλαθοσφαίρισης.  

4. Εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίου 133ο  Δημοτικού επί της Κυψέλης.  

5. Ανακαίνιση υφιστάμενου WC .  

28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Μουστοξύδη 23. 

1. Μετακίνηση πρόχειρης υπαίθριας κατασκευής με βρύσες. 

2. Εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίου 28ου Δημοτικού και 29ου Νηπιαγωγείου.  

3. Ανακαίνιση υφιστάμενου WC 29ου Νηπιαγωγείου. 

 

Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης θα τηρηθούν κατ’ ελάχιστο οι τεχνικές προδιαγραφές που 

συνοδεύουν την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (στατικά, 

ηλεκτρομηχανολογικά κλπ) για την ασφάλεια της κατασκευής και των εγκαταστάσεων καθώς και οι 

κτηριοδομικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας και των εκάστοτε ισχυουσών 

ισχυουσών διατάξεων για τη χρήση (π.χ.  προσβασιμότητας ΑΜΕΑ). 

 

Ως προς τους προκατασκευασμένους οικίσκους και τα όργανα παιδικής χαράς ισχύουν τα κάτωθι  

Οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι:  

 Θα πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

 Θα πρέπει να συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές 

βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

 Θα πρέπει να κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την 

τοποθέτηση και χρήση τους καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

 Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας 

αρχής. Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι 

προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής 

λειτουργίας πέντε (5) χρόνια από την παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η 

αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη 

από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, 

υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, 

περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο της 

συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής 

λειτουργίας και ετοιμότητας. 

 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. Κατά την περίοδο της 

εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και του 

εξοπλισμού του. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη 

συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή και των δύο στην οποία θα δηλώνονται για την 

εγγύηση τα κάτωθι: 

Θα αναγράφεται ότι οι προσφερόμενοι προκατασκευασμένοι οικίσκοι 

 Θα είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι. 

 Θα συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές βάσει των 

κοινοτικών και εθνικών διατάξεων. 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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 Θα κατασκευαστούν και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και την τοποθέτηση και χρήση 

τους καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

 Θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας 

αρχής. Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση  ποιότητας και στατικής επάρκειας. Οι 

προκατασκευασμένοι οικίσκοι θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση. Εγγύηση καλής 

λειτουργίας πέντε (5) χρόνια από την παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η 

αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη 

από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, 

υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, 

περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο της 

συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής 

λειτουργίας και ετοιμότητας. 

 

Επιπροσθέτως: 

Θα αναγράφεται ότι ως άνω εγγύηση «καλύπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την στατικότητα του οικίσκου, την 

προστασία έναντι οξείδωσης της μεταλλικής κατασκευής, τα τοιχώματα και τη στέγη έναντι στεγανότητας, τα 

κουφώματα και τα κιγκλιδώματα όσον αφορά την εξωτερική αλλοίωση τους λόγω φυσικών συνθηκών καθώς 

και κάθε άλλο το οποίο θα επιτρέπει την καλή κατάσταση και την καλή λειτουργία και θα εκπληρώνει το σκοπό 

για τον οποίο κατασκευάστηκε και προμηθεύεται». 

 

Θα αναγράφεται ότι ως άνω εγγύηση «καλύπτει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: την ορθή λειτουργία και 

στεγανότητα του υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου καθώς και τις διαμορφωμένες βάσεις έδρασης. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου τούτου, ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της 

προμήθειας και της βάσης έδρασης (που θα κατασκευάσει ή στη θέση που θα την τοποθετήσει κατόπιν 

υπόδειξης από την Υπηρεσία), εκτός εάν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση οπότε εφαρμόζονται 

οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας». 

 

Θα αναγράφεται ότι «Η καλή λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων με χρόνο εγγυήσεως τα δύο (2) έτη από την 

ημ/νία οριστικής παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή» 

 

Θα αναγράφεται ότι «Οι ανωτέρω εγγυήσεις και Υπεύθυνες Δηλώσεις όταν αυτές εκδίδονται ή υπογράφονται 

από Κατασκευαστές (ή εργοστάσια κατασκευής) δεν αναιρούν την ευθύνη του Αναδόχου/Προμηθευτή έναντι 

του Δήμου Αθηναίων» 

Θα αναγράφεται επίσης ότι «η εγγύηση καλύπτει κατ’ ελάχιστο δύο (2) έτη το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, 

το οποίο θα εγκατασταθεί με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου της Προμήθειας, παραδομένο σε πλήρη 

λειτουργία» 

 

Θα αναγράφεται επίσης ότι «στο πλαίσιο της παράδοσης της Προμήθειας θα κατατεθούν πλήρεις και 

αναλυτικές μελέτες των μονάδων (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ,  ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΛΕΤΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) 2017, κλπ) υπογεγραμμένες από τους 

κατά Νόμο μελετητές μηχανικούς.» 
 

Θα αναγράφεται επίσης ότι «O ανάδοχος θα κάνει τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να αδειοδοτηθούν οι χώροι 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία όπου θα τοποθετηθούν οι οικίσκοι, εφόσον απαιτηθεί από την 

Υπηρεσία, με την έκδοση Άδειας Δόμησης Μικρής Κλίμακας βάσει του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17) 

«Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα το αρ. 29, παρ. 2ε , με μέριμνα και 

δαπάνες του ιδίου» 
 

Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία/εταιρείες κατασκευής των προκατασκευασμένων οικίσκων θα διαθέτει 

πιστοποιητικό κατά ΕΝ ΙSO 9001:2008. 
 

Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνοντας ότι  για το κάθε ένα από τα όργανα – παιχνίδια των παιδικών χαρών 

υποχρεωτικά θα πρέπει να:  

πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1176 - 1: 2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” 

(ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) και ΕΝ 1176 - 11: 2014.  

έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό και να 

φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συμμόρφωσης με το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, §1 και 

άρθρο 5, πρώτο εδάφιο §2 και §3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) και 

την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009):   
 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει μέσω υπεύθυνης δήλωσης  και για την αποδοχή της προσφοράς  του να εγγυάται ότι 

το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οργάνου θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΝ 1176 - 1: 2008 “Εξοπλισμός και δάπεδα παιχνιδοτόπων” (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008) και ΕΝ 1176 - 11: 

2014 και ότι στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας 

άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, θα ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην §2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 

2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).  
 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει μέσω υπεύθυνης δήλωσης να  εγγυάται ότι η συμμόρφωση της εγκατάστασης του 

εξοπλισμού με τα ανωτέρω πρότυπα και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από 

φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην §2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) 

και στην Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681/2014) του ΥΠΕΣ, συμπληρωματικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 

28492/2009). 

Υπεύθυνη Δήλωση , του προσφέροντα οικονομικού φορέα ότι θα δύναται να προμηθεύει για τουλάχιστον πέντε 

χρόνια, ανταλλακτικά έτσι ώστε τα όργανα παιδικής χαράς να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 

1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και να 

διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των παιδικών χαρών καθ΄ όλη την διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης 

καλής λειτουργίας, εφόσον γίνεται η απαραίτητη συντήρηση. Τεκμηρίωση της διασφάλισης της ασφάλειας κατά 

τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177. Όλα τα προσφερόμενα όργανα των παιδότοπων, θα πρέπει να πληρούν 

τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Όσον αφορά στην 

πιστοποίηση συμμόρφωσης της παιδικής χαράς, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και 

πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης και τονίζεται ότι 

πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου 

πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης, καθώς επίσης και των πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, με τα ισχύοντα πρότυπα.  

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 

4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 132 και 

156 του ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και 

περιορισμούς:  

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται 

στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και 

απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης 

από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% 

ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία 

εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που 

υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και 

επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. 

 

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός της σύμβασης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000,00€ με ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη 645.161,29 Ευρώ (Αίθουσες και εξοπλισμός 387.900,00€ και 257.261,29€ εργασίες) 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 33.050,86 Ευρώ  

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)32.500,02 Ευρώ, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Απολογιστικά 8.094,50 Ευρώ. 

ΦΠΑ: 154.838,71 Ευρώ 

Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές . 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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Άρθρο 4: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν.4412/2016). 

 

Παράταση διάρκειας σύμβασης του έργου μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 217 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη 

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 047 του ΠΔΕ και έχει λάβει τον εξής κωδικό MIS: 

2021ΣΕ04700003.  

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/16. 

 Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα επιλέξει τον (προσωρινό) ανάδοχο που θα έχει δώσει τη μεγαλύτερη προσφορά 

στο εργο [πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)]. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και αποσφράγιση  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 28 Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 10:00 π.μ.  

 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28 Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.  

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα 

αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται 

σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 

έγγραφα της σύμβασης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 

Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής νέα πρόσκληση. 

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλων προσφοράς – Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

8.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 με κατάθεσή τους στο 

Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 13:00). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 

λήξης παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

Η προσκόμιση των προσφορών  πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος 

απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον 

αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση 

 

8.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή και φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή 

και σε ηλεκτρονική μορφή- ψηφιακά υπογεγραμμένα  (οπτικό δίσκο ή σε μεταφερόμενο δίσκο αποθήκευσης 

(flash drive) εντός του φακέλου προφοράς),μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα [α) η λέξη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, β) η επωνυμία της 

αναθέτουσας αρχής,γ) ο τίτλος της σύμβασης δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. Άρθρο 92 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων 

συμμετοχής Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα]:  

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του (Επωνυμία Οικονομικού Φορέα) 

για το έργο : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αθηναίων 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις ............. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (εντύπως και 

ηλεκτρονικώς) στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας 

του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail ). Η αίτηση στον οπτικό 

δίσκο θα  φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16.  

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

 

8.3 Με την προσφορά υποβάλλεται:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 και  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος, επί ποινή αποκλεισμού, με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν, επίσης, τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16. Ομοίως, τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ήτοι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών όπως 

ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16. 

Στην προσφορά που θα δοθεί εντύπως  εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) 

σχετικά με τα δημόσια έγγραφα, τα ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης) είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον 

ν. 2690/1999 (Α’ 45). Οι υπεύθυνες έντυπες δηλώσεις θα φέρουν φυσική χειρόγραφη υπογραφή. Επιπροσθέτως 

επειδή η έντυπη προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά  και από την ηλεκτρονική προσφορά  που θα δοθεί 

ψηφιακά υπογεγραμμένα  σε οπτικό δίσκο ή μεταφερόμενο δίσκο αποθήκευσης (flash drive) εντός του φακέλου 

προφοράς θα εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις  όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 

και κατά περίπτωση στο Ν.4412/16. 

 

8.4 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 

παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

8.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

προσφορά επί ποινής απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

8.6Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που υποβάλλεται μέσω email 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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Άρθρο 9: Διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές 

Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

9.1. Αποσφράγιση προσφορών / Αξιολόγηση / Έγκριση Πρακτικού 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο που θα έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης [πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)]. 

 

α) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολουθεί η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως 

άνω πρακτικό. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, (άρθρο 95 παραγρ.2α ν.4412/2016) .  

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα, κατά τη σειρά 

μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.  

 

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές: 

Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση 

μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των 

παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο (άρθρο 88 παρ. 5 

περ. α του ν. 4412/2016 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή 

ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται με email.  

 

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω 

προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική Αν οι εξηγήσεις δεν 

γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται. 

 

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω email, ιδίως ως προς 

τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, 

αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 

 

Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση εγκρισης του πρακτικου. Για την 

εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 

 

γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας 

την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.  

 

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά 

ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή καλεί τον οικονομικό 

φορέα  να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα προς την 

αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 

προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να  ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 
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εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει, αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους 

από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

 

δ) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας.  

 

ε) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (Αναθέτουσα Αρχή) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. Το πρακτικό εισηγείται την ανάθεση της Σύμβασης σε ένα 

οικονομικό φορέα – 1ος μειοδότης. 

 

ζ) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει στον ανάδοχο του έργου, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος 

στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και στις οικονομικές προσφορές και των λοιπών προσφερόντων Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου `από την  Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς 

επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.  

 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.3 της παρούσης.  

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω email. 

Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

 

9.2. Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά από 

την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της στον ανάδοχο. Η εν λόγω 

κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα του 

άρθρου 105 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

  Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

 

ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
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τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

 

iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται και 

 

iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω 

της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 

στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης. 

 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω email ή με κάθε πρόσφορο μέσο , να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με 

την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής πρόσκλησης. 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για 

τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 

εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού 

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη 

της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος 

δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς 

και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ 

 

9.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

 

Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά μεσω email προς την Αναθέτουσα Αρχή, 

επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή». 

 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 

επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του 

παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 

όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 

την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 

την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 Ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017.  

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω 

email: 

 α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 

προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης 

της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 

έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω email, το αργότερο εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, 

την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού 

δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η 

αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες 

οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 

ακύρωσης.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 

αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση 

της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

εδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης 

ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού 

την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς 

της αναστολής.  

 

Γ.  Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν:  

α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ 

μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021,  

β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της, μετά την 1.9.2021,  

εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 138 Ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 

αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 

νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 

προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 

άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 

διαφορετικά.  

 

Άρθρο 10: Γλώσσα διαδικασίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης 

που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα.  

 

- Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

- Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο . Επίσης, 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.  

- Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, με την υποχρέωση να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική  

- Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:  

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,  

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  
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- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και 

ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση»,  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις»,  

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και  τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )  

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης»,  

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

- Τις διατάξεις του ν.4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την α-ντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-γουσες διατάξεις» (Α’ 84) 

και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημία του κορωνοϊού COVID -19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρ. 24 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Προμήθεια αιθουσών 

προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών 

σταθμών», σύμφωνα με το οποίο: «Άρθρο 24 Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς 

εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών . 1. Προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό 

έτος 2020 - 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας 

προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την 

τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα 

δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 

οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή 

του. 3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 

(Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται 

αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται 

για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις 

λειτουργίας». 

- Την διάταξη του άρθρου 53 (Κάλυψη αναγκών σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022) του Ν.4771/2021(Α’16 1/2/2021), «Κύρωση α)της από 

11/12/2020, σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία 

«Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis public benefit foundation) » και του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.Γεννηματάς» , β) Της από 9/12/2020 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, του αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρείας και λοιπές 

διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της παρ. 18 του άρθρου 220 του ν.4610/2019 

και το άρθρο 24 του Ν.4690/2020. 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως σήμερα ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ’ και 32Α 

αυτού. 

Άρθρο 12:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 

προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω email , σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.  

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η 

προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’  αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση 

ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

 

Άρθρο 13:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 ΑΔΑ: ΨΔΧΡΩ6Μ-ΠΨΙ  με αρ. 708/17-05-2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής έγκριση υποβολής αιτήματος 

– πρότασης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ 

WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, προϋπολογισμού 

ποσού 800.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 ΑΔΑ: 669Ι46ΜΤΛΡ-Ν74 με αρ.πρωτ. 64396/9-6-2021 Διαπιστωτική απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης  

του Προτεινόμενου εργου Δήμου Αθηναίων « ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ 

ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)».  

 ΑΔΑ: 6ΝΖ5Ω6Μ-ΙΝΦ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 

Α)”, προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρ. 74 του ν. 4745/2020 - Διατάξεις για αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  [Η παρ. 3 του άρθρου 10 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76)], σύμφωνα με το οποίο κατά το πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά την ανάθεση της υπόψη 

σύμβασης, θα γίνει η απαιτούμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, στη συνέχεια της 

οποίας θα ληφθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και θα πραγματοποιηθεί η σχετική δέσμευση πίστωσης, 

αφού οι συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία του Covid19, καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία μιας 

μεταβατικής δομής υποστήριξης, προκειμένου η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο πληθυσμό να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε ένα ασφαλές υγειονομικά πλαίσιο, με μέτρα προστασίας που να διασφαλίζουν ένα 

αξιοπρεπές πλαίσιο προστασίας για τους ωφελούμενους, αλλά και την επιδημιολογική επιτήρηση ευρύτερα των 

ευάλωτων πληθυσμών που κινούνται και διαβιούν στο κέντρο της πόλης. 

 

Άρθρο 14:  Λόγοι αποκλεισμού 

14.Α. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 

του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

14.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα  εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 

οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας, 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

https://webmail.cityofathens.gr/?_task=mail&_action=get&_mbox=10-%26A5QDmQOnA6EDnwOdA5c-&_uid=165&_token=ec04eL2SMdWRwmuz7FQ2UQ7O13ln6MTv&_part=2
ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 

236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, 

νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 

εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται 

επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

 

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο. 

 

14.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 

εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που 

τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

14.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   προσφέρων 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών 

που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και 

δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, 

υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της παραγράφου 

14.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 

και στις περιπτώσεις της παραγράφου  14.Α.3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

 

14.Α.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

14.Α.1 και 14.Α.4, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 

καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

14.Α.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

14.Α.6. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει αποκλείεται από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής (14.Β – 14.Δ)  

14.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί 

φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές 

διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 15.2 της παρούσας. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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14.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Η απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως 

ακολούθως: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, πρέπει να 

έχουν οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια όπως ορίζεται από το άρθρο 51 παρ. 12 του Π.Δ. 71/2019. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο 

διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία 

Οικοδομικών Έργων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης.  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 

εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 71/2019, οι 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα 

επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 64 αυτού. 

 

14.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Η απαιτούμενη Τεχνική κι Επαγγελματική Ικανότητα για τις απαιτούμενες κατηγορίες έργων έχει ως ακολούθως: 

οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 52 

παρ. 3 του Π.Δ. 71/2019. 

Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο 

διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγορία 

Οικοδομικών Έργων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 

μέλη της ένωσης.  

 

14.E. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 

έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 

μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 

στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα 

κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και, εάν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  
 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α της παρούσας. 
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Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν πληροί 

σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, γίνεται κατόπιν 

πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά συμμετοχής (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς 

και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 14.Ε της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 14 Β Γ Δ). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 14 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 

μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 15.1 έως 15.6 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους,  

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.  Σημειώνεται ότι δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους 

 

15.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14 Α.   

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» τα ακόλουθα δικαιολογητικά  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 14Α οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 14 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του 

άρθρου 14. 

 (β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται είναι  

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα 

καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε 

κοινοπραξία, καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής 

επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ–ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας 

της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που 

στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 

που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 

απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 14: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 

 

γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από 

το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  

 

γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά 

πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

 

γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η 

μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 (δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 14 Α, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 14 Α της 

παρούσας  

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

 

 

 
22 

 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

Άρθρο 15.2. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του άρθρου 14.Β. 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του 

τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης ή ανώτερης. 

 (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 

δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 14 της 

παρούσας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται 

συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους και σύμφωνα με την παράγραφο 12 του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 

 

[Επισημαίνεται ότι τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι 

σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 2α Ιουλίου 2019 (Πρβλ. άρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 

71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).]  

 

Άρθρο 15.3. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 14.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, 

μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την 

πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 14.Γ δεν καλύπτονται  από την ως άνω  βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016.  

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών 

απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει, συνοδευόμενης, ανά περίπτωση, από πίνακα όλων των 

υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό 

εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενημερότητα πτυχίου ή 
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 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων των 

υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 

στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην 

παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή 

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15.4: Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 14.Δ. 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει 

μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την 

πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 14.Δ δεν καλύπτονται από την ως άνω βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 14.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 14.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών 

απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Τα ανωτέρω πρότυπα θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 14. Γ και 14.Δ, της 

παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής 

τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων μητρώων 

 

Άρθρο 15.5:  Δικαιολογητικά νομιμοποίησης -Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», με 

θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  

 

Ειδικότερα: 

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 

1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ 

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό Πιστοποιητικό 

Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
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2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε 

σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες.  

15.6 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 (α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, υποβάλλοντας  «Ενημερότητα 

Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών:  

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 15.1.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί 

αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 15.1.(β) της παρούσας. 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 15.1.(γ) της παρούσας υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα 

Πτυχίου. 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου 

του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο κατάλογο και απαλλάσσει τις 

εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται 

στα άρθρα 47 επόμενα. 

 

Άρθρο 15.7: Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 14.E 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,  η απόδειξη 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού συμφωνητικού των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του 

οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 

τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  

για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής  
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Άρθρο 16: Ασφαλίσεις 

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός δέκα 

πέντε(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την περί ασφαλίσεων νομοθεσία όπως 

ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 

τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., 

και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και 

πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και 

δαπάνη του, να συνάψει με έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν το έργο «κατά 

παντός κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και "κατά παντός κινδύνου" και σύμφωνα με τους όρους του 

παρόντος άρθρου, της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν 

έργου, (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή του 

Εργολαβικού Συμφωνητικού, και λήγει με το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί 

ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ).Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 

ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που 

απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως 

συνεργάτες του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 17: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

 

Άρθρο 18: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διάστημα  εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 

απορρίπτεται ως μη κανονική  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής , 

κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο της  πρώτης παραγράφου του αρ.18.  

Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν 4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 

 

Άρθρο 19: Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 32Α και την τροποποίηση των 

διατάξεων του Ν.4412/16 με το  Ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 20:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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20.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την 

υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο12  του άρθρου 72 ν. 4412/2016 και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης . Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του 

έργου έναντι του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον 

μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και του χρόνου 

υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της 

παρούσας σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση παράβασης από 

τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από 

προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της 

απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, 

καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι  το υπολειπόμενο 

προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.   

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το 

άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής επιμέτρησης από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής αξίας.  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από την 

έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου  

 

20.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας των αιθουσών προσκομίζεται μετά την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας 

της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 72 παρ. 2 του ν.4412/2016. 

 

Ο εξοπλισμός (όργανα παιδικής χαράς) θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του 

κατασκευαστή για την τοποθέτηση, την χρήση και την συντήρηση του ανέρχεται σε ποσοστό 1% της 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 21: Έκδοση εγγυητικών 

21.1. Οι εγγυητικές επιστολές των εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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21.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 

και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 

Άρθρο 22: Χορήγηση Προκαταβολής –Ρήτρα πρόσθετης προκαταβολής (Πριμ) 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση . 

 

Άρθρο 23. Λοιπές Υποχρεώσεις 

1) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία, για κάθε οικόπεδο σχολικού κτηρίου . 

2) Ο ανάδοχος του έργου   με δική του δαπάνη θα κάνει τις συνδέσεις με τις παροχές (Ηλεκτρισμό, Αποχέτευση, 

Ύδρευση) για κάθε οικόπεδο. Επίσης θα εκπονήσει με δική του δαπάνη και ευθύνη όλες τις απαιτούμενες από την 

Ελληνική νομοθεσία μελέτες προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες συνδέσεις με τις 

παροχές. Επίσης θα προβεί στην έκδοση, με δική του δαπάνη, όλων των απαιτούμενων βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες συνδέσεις με τις παροχές. 

Αντίγραφα όλων των παραπάνω θεωρημένα από τις αντίστοιχες αρχές και οργανισμούς θα παραδοθούν στην 

Υπηρεσία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επι πλέον τα σχέδια όλων των μελετών θα παραδοθούν σε μορφή 

autocad. 

3) Ο ανάδοχος του εργου  θα προσκομίσει στην υπηρεσία την μελέτη της αντικεραυνικής προστασίας με βάση 

την οποία εγκατέστησε το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας για κάθε οικόπεδο, σε έντυπη μορφή με 

υπογραφή αρμόδιου Μηχανολόγου η Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς  επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή τα δε 

σχέδια σε μορφή autocad. Θα προσκομίσει επίσης στην Υπηρεσία βεβαίωση αντικεραυνικής κάλυψης όλων των 

δομών του γηπέδου εντός του οποίου εγκαθιστά όλα τα συστήματα και οικίσκους του παρόντος έργου ώστε να 

εξασφαλίζεται η αντικεραυνική προστασία όλης της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 24. Αυτοενημέρωση του αναδόχου - Διαμόρφωση χώρου 

 Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τους χώρους, εγκαταστάσεις, τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους 

παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική 

παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στους χώρους, τις 

καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέμα για το οποίο θα μπορούσε ο ανάδοχος να ενημερωθεί 

πραγματοποιώντας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες του Δήμου ή χρησιμοποιώντας 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση μέσο. 

 

Άρθρο 25. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

 γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

  Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

   

   

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 800.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ  ΣΑΕ 047   2021ΣΕ04700003 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(άρθρο 95, παρ. 2α) 

(ανά ομάδα έργου) 

 

Ο Προσφέρων 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Προς: ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 

λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση 

του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα 

αυτού. 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη 

ομάδας 

εργασιών κατά 

τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση 

αριθμητικώς 

σε ακέραιες 

μονάδες (%) 

Προσφερόμενη έκπτωση ολογράφως σε 

ακέραιες μονάδες (%) 

 

1 

 

ΟΜΑΔΑ Α: 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

 

312.000,00 
 

……………….% 

 

………….………………….……………….……. 

 

2 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

59.000,00 
 

………………% 

 

……….…………………….……………….……. 

 

3 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

16.900,00 
 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

4 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

183.615,91 
 

………………% 

 

………….………………….……………….……. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση του Οικονομικού Φορέα και της Επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας 

εργασιών κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

Έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά 

την έκπτωση σε 

ευρώ 

1 ΟΜΑΔΑ Α: 

 

312.000,00 
…….… ………….….… 

2 ΟΜΑΔΑ Β: 

 

59.000,00 
….…… ………….….… 

3 ΟΜΑΔΑ Γ: 

 

16.900,00 
…….… ………….….… 

4 ΟΜΑΔΑ Δ: 

 

183.615,91 
…….… ……….…….… 

5 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
571.515,91   

 

6 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 33.050,86  ………….….… 

7 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σ1: 
604.566,77 ΣΥΝΟΛΟ Π1  

 

8 Μέση έκπτωση Εσ=(Σ1-Π1)/Σ1= ……..%  

 

9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 32.500,02  ………….….… 

10 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΕΕΚ & 

ΛΟΙΠΑ) 
8.094,50  8.094,50 

11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 645.161,29  ……….…….… 

12 ΦΠΑ 24% 154.838,71  ………….….… 

13 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 800.000,00  …….……….… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………………………… 

Εγκρίθηκε με την ……../…….. (ΑΔΑ: ……………………) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: με τίτλο “ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 

4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)”, προϋπολογισμού ποσού 800.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 800.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠΑΙΘ  ΣΑΕ 047   2021ΣΕ04700003 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΕΡΓΟΥ 

 

 

Άρθρο 1. Εισαγωγή Ορισμοί 

Φορέας υλοποίησης :είναι ο Δήμος Αθηναίων 

Αναθέτουσα Αρχή : η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων 

Ανάδοχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η σύμπραξη που συνάπτει σύμβαση με την Αναθέτουσα αρχή. 

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση 

των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Όσα θέματα σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

περιλαμβάνονται στο τεύχος της Πρόσκλησης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης 

στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου του Έργου. 

Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: 

Το έργο θα εκτελεσθεί σε σχολικά κτιρια του Δήμου Αθηναίων. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε 

τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους :Το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και 

αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί άμεσα λειτουργικό. Σύμφωνα με τη μελέτη πρόκειται για έργο που 

αφορα την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την  προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 

του δήμου Αθηναίων σε τρία σχολεία :  

*στο 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 τοποθετούνται 4 αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα 

νηπιαγωγών. 

*στο 133 Δημοτικό επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης τοποθετούνται 3 αίθουσες διδασκαλίας.  

*στο 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Μουστοξύδη 23 τοποθετείται μία αίθουσα διδασκαλίας.  

Μελέτη συνθηκών του έργου 

Ο εργολάβος που μειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές και 

τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των μερών αυτού, τις απαραίτητες με κάθε μέσο 

μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη 

κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 

καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες 

ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα 

έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση στην οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Όροι εκτέλεσης – Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης Κατά τη 

διαγωνιστική διαδικασία και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ
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τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021, του ν.4270/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του 

Π.Δ.80/2016, οι όροι της οικείας Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει. 

Άρθρο 2. Συμβατικά Τεύχη - Εκτέλεση της Σύμβασης Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το Συμφωνητικό 

β. Η οικονομική προσφορά  

γ. Η Πρόσκληση 

δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ε. Το Τιμολόγιο 

στ. Οι τεχνικές Προδιαγραφές 

ζ Ο προϋπολογισμός.  

η Η Τεχνική Περιγραφή 

θ. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

ι. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι η περιοχή της παροχής έργου ήτοι  

*το 1ο και 8ο Γυμνάσιο επί της οδού Νικοπόλεως 33 στο οποίο τοποθετούνται 4 αίθουσες διδασκαλίας και μία 

αίθουσα νηπιαγωγών. 

*το 133 Δημοτικό επί των οδών Τροίας 6 & Κυψέλης στο οποίο τοποθετούνται 3 αίθουσες διδασκαλίας.  

*το 28ο Δημοτικό και 29ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Μουστοξύδη 23 στο οποίο τοποθετείται μία αίθουσα 

διδασκαλίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής (της 

Υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και επιβλεπόντων) να 

συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και 

γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή. 

 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021. Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική 

προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Πρόσκληση  της 

αναθέτουσας  αρχής  Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της παροχής έργου χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 

Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

Το συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της 

ανάθεσης εκπρόσωπο του. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα 

του και να ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί 

στην έδρα της υπεύθυνης υπηρεσίας, για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης(παρ. 4 και 5 άρθρου 

182 Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου, γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου 

στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του 

αναδόχου ή των μελών του, σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης η κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του 

εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του προϊσταμένου της υπεύθυνης υπηρεσίας για την 

παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στην Αναθέτουσα 

Αρχή και στην υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση της παροχής έργου. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 

σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την 

γνωστοποίηση των μεταβολών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του (και τον 

αναπληρωτή εκπρόσωπό του) με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά 

εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 

τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση 

και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της αναθέτουσας αρχής, σε συναντήσεις με όργανα 

ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η διοίκηση της σύμβασης ασκείται από την υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία είναι αρμόδια να ορίσει, και να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο, τα πρόσωπα που θα 
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επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Για τη διοίκηση και την επίβλεψη της σύμβασης ισχύουν 

τα όσα αναγράφονται στα άρθρα 221 και 216 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 3 Προσωπικό Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου που του 

ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν 

γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της αναθέτουσας 

αρχής. Τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. Ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την 

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του εργοδότη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να 

εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση 

εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Να παρέχει μέσα ατομικής προστασίας, να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και 

υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών 

κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και 

υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων 

ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των 

ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, εντός ή εκτός του 

χώρου στον οποίο αυτές διεξάγονται. 

Άρθρο 4 Αμοιβή - Κρατήσεις Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. 

Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία για την 

οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο, να λαμβάνει 

φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση και να αποτυπώνει σε χάρτη τα σημεία επέμβασης. 

Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν που θα διαμορφωθεί, μετά την προσφορά που θα δώσει επί 

των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της), 

προκειμένου να είναι μειοδότης. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται και τμηματικά ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών 

του αναδόχου και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα. Στο ποσό 

της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια 

ισχύος της εντολής. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, Τέλη 

και άλλες πληρωμές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και συντάξεων, 

επαγγελματικών, δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ. 

Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την 

πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε έναν μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του λογαριασμού, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Νόμισμα αμοιβής 

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 5 Εγγυήσεις 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Απαιτείται εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (5% του ποσού της σύμβασης, προ ΦΠΑ). 

Άρθρο 6 Προθεσμίες - Παρατάσεις 

Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη παροχής έργου ορίζεται σε (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάρτηση του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, 

ύστερα από αίτηση του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος της παροχής εργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών με 

τέτοιο τρόπο, η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέμενη για την παροχή έργου πίστωση και 

παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέμενη για την παροχή έργου πίστωση. Για κάθε ημερολογιακή 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

 

 

 
34 

 

ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της όλης παροχής 

έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 7 Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

Για Κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές 

ρήτρες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 και στα χρονικά διαστήματα, που 

προβλέπονται σ' αυτό. 

Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα - Ευθύνες - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τεύχη της 

πρόσκλησης και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική 

κρίση.  

Αν ο ανάδοχος κληθεί από την αναθέτουσα αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (της αναθέτουσας 

αρχής) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 

Τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα έγγραφα ή 

στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σε αυτή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 

σύγκρουση. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

περιλαμβάνεται στα απολογιστικά. 

Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας 

αρχής, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή την αναθέτουσα 

αρχή. 

Αλληλογραφία του Αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής μπορούν να 

αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομείο (συστημένο ή απλό ή με ταχυμεταφορά) και να 

είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής Παροχή στοιχείων 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα στον ανάδοχο, κατά τους 

όρους του νόμου και της παρούσας. 

 

Άρθρο 10 Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

Άρθρο 11 Ποιότητα υλικών -Έλεγχος υλικών –Δείγματα 

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 

προδιαγραφών. Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά  και άλλα 

είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα. Τα απαραίτητα δείγματα 

και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν 

είναι ανάγκη τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. 

 

Τα απαιτούμενα για την υλοποίηση του συνόλου του εργου υλικά και δομικα στοιχεία , πρέπει να διαθέτουν 

εγγύηση ποιότητας, η οποία θα αποδεικνύεται με τις ανάλογες τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήματα 

ποιότητας κλπ. και τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα - 

ΑΔΑ: Ψ9ΛΧΩ6Μ-6ΣΞ



 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΣΤΑ WC ΚΑΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

 

 

 
35 

 

prospectus από τον προμηθευτή, καθώς και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση του κάθε 

υλικού. 

 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και την καλή λειτουργία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εκτέλεση του εργου. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας κάθε υλικού να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη. Ο ανάδοχος εγγυάται με την 

υπογραφή της σύμβασης ότι, τα απαιτούμενα για την υλοποίηση του εργου είδη, υλικά, δομικά στοιχεία  

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους άριστης 

ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης, εγγυάται πως τα προμηθευόμενα 

είδη ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής αστοχίας 

των χρησιμοποιημένων για την υλοποίηση του εργου υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος, σε 

κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε υλικού 

που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας. Αν διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν 

υποστεί βλάβη που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα το 

κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό χωρίς χρέωση, μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ειδοποίηση της υπηρεσίας. Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού, 

κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση που οι ως άνω βλάβες ή ελαττώματα 

προκαλέσουν ολική ή μερική καταστροφή του εργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση 

επισκευή – αντικατάσταση αυτού, ενώ ο φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Στη διάρκεια 

αυτή, σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση, ο ανάδοχος οφείλει να 

αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό χωρίς χρέωση. 

 

Άρθρο 12 Διαφορές- Διαφωνίες- Ανωτέρω Βία Ισχύουσα νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. 

Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα 

συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο Κάθε φορά, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό. 

Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν 

τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της 

αναθέτουσας αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι 

για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. 

Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου επιλύονται κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 273 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 13 Ασφάλιση 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει –με μέριμνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ 

ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης).Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη 

του, να συνάψει με έγκυρη ασφαλιστική εταιρεία ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν: 

 Το έργο «κατά παντός κινδύνου» συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 

 Τα μηχανήματα έργου (ΜΕ) που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου.  

Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα μπορεί να εντάσσεται στο ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» του έργου. Οι 

ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο 

και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. Όλες οι ασφαλιστικές 
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συμβάσεις θα συνάπτονται σε ευρώ. Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου, οι Ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει 

να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του 

παρόντος άρθρου της ΣΥ περί Ασφαλίσεων και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία 

εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της ΣΥ. 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού, και λήγει με το πέρας 

της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης και της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα πρέπει να 

προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (CoverNote), όπου να 

αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την περί ασφαλίσεων νομοθεσία όπως 

ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 

ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΤ’ΑΥΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
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