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6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

21.02.2022 

 

Σήμερα τη Δευτέρα 21 του μηνός Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή 

σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 45811/17.02.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης: 17.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι: 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ (Αντιπρόεδρος) 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Γ. ΛΕΩΝ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Α. ΕΒΕΡΤ-ΑΛΒΕΡΤΗ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Το Τακτικό Μέλος κ. Γ. Μπρούλιας προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν συμμετείχε στη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. 

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

Καραμπότσου και Χ. Βουρδουμπάς προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν 9 Τακτικά Μέλη και ο 

Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

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

Ζωής, κ. Δ. Βαλλιάνος. 
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Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 26ο θέμα: «Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της 

προσφυγής στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 

32α (περ. β) του Ν.4412/2016, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΕΛΠΙ∆Α”», προϋπολογισμού ποσού 

297.593,89€ 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) του ορισμού τριμελούς Επιτροπής για 

τη διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας και γ) την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών».  
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Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 “Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία” του Ν.2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 “Υπόχρεοι σε δήλωση” και του άρθρου 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. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 “Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών” και του άρθρου 35 “Καθήκοντα 

υπαλλήλου” του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων” 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 της περίπτωσης στ) “Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, 

τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους” της παραγράφου 1 του άρθρου 72 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων” του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης” του Ν.4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4690/2020 «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. 

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:8681/11.02.2022 (ΦΕΚ Β' 

607/12.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 

Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00». 
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13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:10343/18.02.2022 (ΦΕΚ Β' 

766/18.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

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

2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00». 

14. Τη με αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017) «Κατάρτιση, τήρηση και 

λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 

8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016», απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. 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». 

16. 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». 

17. Τη με αριθμό 163/33282/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 

των δήμων». 

18. 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». 

19. 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». 

20. 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». 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ384646ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας». 

22. Το από 31.01.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τμήματος 

Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, με 

συνημμένη την Τεχνική Έκθεση. 

23. Τη μελέτη του έργου (Προϋπολογισμός Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τιμολόγιο Μελέτης, 

Τεχνική Περιγραφή). 

24. Το σχέδιο της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 46949/18.02.2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Ηλεκτρολογικού, σύμφωνα με το οποίο: 

 

«…Στις 24.1.2022 η πόλη της Αθήνας δέχθηκε σφοδρή χιονόπτωση (µε ιδιαίτερα έντονα και µοναδικά καιρικά 

φαινόµενα), κακοκαιρία "ΕΛΠΙΔΑ", τα οποία είχαν σαν αποτέλεσµα την πρόκληση πολλών σε έκταση και αριθµό 

ζηµιών του δικτύου οδοφωτισµού του Δήµου. Από το ίδιο απόγευµα (24.1.2022) το Τµήµα Συντήρησης Δικτύου 

Ηλεκτροφωτισµού & Υποδοµών ξεκίνησε τις απαραίτητες εργασίες προκειµένου να µην προκληθεί ατύχηµα σε 

κάποιον πολίτη (από πτώση καλωδίων ή Φωτιστικών Σωµάτων), βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από την 

πτώση δένδρων, κορµών και κλαδιών στο δίκτυο µας. 

 

Επειδή όπως προαναφέραµε τόσο το µέγεθος όσο και η έκταση των ζηµιών είναι µεγάλη, και λαµβάνοντας 

υπόψη τον προϋπάρχοντα της κακοκαιρίας αριθµό βλαβών στο δίκτυο οδοφωτισµού της πόλης, καθώς επίσης 
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ότι αφενός δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την προµήθεια των απαραίτητων για την επισκευή των 

ζηµιών υλικών , αφετέρου δε εκκρεµεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση της εκτέλεσης του 

έργου “Επισκευή και επέκταση δικτύων οδοφωτισµού”, λόγω προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., θεωρούµε 

απαραίτητη την άµεση εκκίνηση έκτακτης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος θα 

συνδράµει στην αποκατάσταση των παρακάτω ζηµιών της κακοκαιρίας. 

 

Να τονίσουµε επίσης ότι τόσο κατά το τελευταίο τρίµηνο του προηγούµενου έτους όσο και το τρίµηνο που 

ήδη διανύουµε σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων (Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι και Οδηγοί), προχώρησαν η θα 

προχωρήσουν σε συνταξιοδότηση. 

 

Οι εργασίες του έργου περιλαµβάνουν: 

«Αποκατάσταση-επισκευή βλαβών εναερίου δικτύου που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία 

“Ελπίδα”», στις οδούς που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα της Τεχνικής Έκθεσης του Τµήµατος 

Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισµού και Υποδοµών. 

 

Πιο συγκεκριµένα  αφορούν: 

• Την κατασκευή νέου εναερίου δικτύου οδοφωτισµού όπου είναι αναγκαίο. 

• Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωµάτων αξονικών LED 90 W. 

• Όλα τα απαραίτητα συστήµατα και υλικά σύνδεσης, προστασίας, ζεύξης, απόζευξης, όδευσης και 

στήριξης που απαιτούνται για µία πλήρη, ασφαλή και λειτουργική εγκατάσταση.  

Όλες οι εργασίες του έργου θα είναι σύµφωνες, ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο 

ποιότητας και την επιµέτρηση, µε τα οριζόµενα στα Τεύχη Δηµοπράτησης, τις εγκεκριµένες προδιαγραφές, τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Προθεσµία εκτέλεσης ορίζεται το διάστηµα των τεσσάρων (4) ηµερολογιακών µηνών». 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ, των άρθρων 26 

(παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΕΛΠΙ∆Α”», 

προϋπολογισμού ποσού 297.593,89€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, 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. Ορίζει τριμελή Επιτροπή για τη διενέργεια της ανωτέρω διαδικασίας, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

 

Τακτικά Μέλη  

 

• ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

• ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ 

• ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΩΡΑΪΤΗ 
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Αναπληρωματικά Μέλη  

 

• ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΣΤΟ 

• ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ 

• ΧΡΗΣΤΟ ΛΥΤΡΑ 

 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ και Αναπληρωτής Προέδρου ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΛΑΣΤΟΣ, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 46949/18.02.2022 εισηγητικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού. 

 

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). 

 

Γ. Εγκρίνει το προσαρτώμενο σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 

Το προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης. 

 

 

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 

 

Α. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ – Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – Γ. ΛΕΩΝ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ – Α. ΕΒΕΡΤ-ΑΛΒΕΡΤΗ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ – Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

 

Δ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Σαρ.Γ/λζε      :Αλαπαχζεσο 26 

Σαρ. Κψδηθαο   :116 36 

Πιεξνθνξέεο :Γεψξγηνο Βιαζηφο 

ΣειΫθσλν     :210 9224873 

Email             :g.vlastos@athens.gr 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ 

ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΜΔΩ PORTAL ΓΗΜΟΤ 

Βαζκφο Αζθαιείαο: ΑδηαβΪζκεην 

Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο: Δμαηξ. Δπεέγνλ 

Υξφλνο Γηαηήξεζεο: Γεθαεηέα 

 

Α.Η.Π.: … … /…….. 

 
   Πξνο: 1. … … … . … .  

  

  

  

  

  

  

 
2. … … … … . … .  

  

  

  

  

  

   

 
3. … … … . .  

  

  

  

  

  

  

Κνηλ: 

 

1. ΑπηνηειΫο Σκάκα Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο Γεληθνχ ΓξακκαηΫα 

2. Γξαθεέν ΑληηδεκΪξρνπ Ηιεθηξνθσηηζκνχ, Δλεξγεηαθάο 

ΑλαβΪζκηζεο θαη Πνιηηηθάο Πξνζηαζέαο 

3. Γξαθεέν Γηνηθεηηθάο Τπνζηάξημεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Έξγσλ 
4. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνινγηθνχ 

Σκάκα Μειεηψλ, Σεθκεξέσζεο θαη 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Θέκα: 

 

«Πξφζθιεζε ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζηε κνλαδηθΪ, εθηθηά ρξνληθΪ, εμαηξεηηθά δηαδηθαζέα κε 

δηαπξαγκΪηεπζε, ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε θαη ρσξέο ρξάζε ηνπ ΔΗΓΗ, ησλ Ϊξζξσλ 26 (παξ.6), 32 

(παξ.2γ) θαη 32α (πεξ. β) ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ ηνπ Ϋξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-

ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΝΑΔΡΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΔΛΠΙΓΑ”», πποϋπολογιζμού ποζού 297.593,89 € με Φ.Π.Α. 24%, λόγυ καηεπείγοςζαρ 

ανάγκηρ οθειλόμενηρ αποκλειζηικά ζε αππόβλεπηερ πεπιζηάζειρ ήηοι ζε έκηακηα ππαγμαηικά γεγονόηα, ηα οποία 

είναι ανεξάπηηηα ηηρ βούληζηρ ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, δεν αποππέοςν από παπαλείτειρ ή έλλειτη 

ππογπαμμαηιζμού και επιμέλειαρ (ςπαιηιόηηηα) ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ και δεν μποπούζαν, ζύμθυνα με ηα 

διδάγμαηα ηηρ ανθπώπινηρ εμπειπίαρ και λογικήρ, ζε καμία πεπίπηυζη να πποβλεθθούν». 
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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΚΗΡΤΔΙ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΥΩΡΙ  ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ  ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 32 παξ. 2γ ηνπ λ. 4412/2016 

 

 

Με ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ 

ΔΝΑΔΡΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ  “ΔΛΠΙΓΑ”», κε θξηηάξην 

αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά), φπσο 

νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 92α ηνπ Ν.4412/2016. 

 

πλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 

        Πνζνχ 297.593,89 € κε Φ.Π.Α. 24% 
 

 

εθηηκψκελεο αμέαο 239.995,07 € θαη Φ.Π.Α. 57.598,82 € 

πνπ ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε: 

Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ϊξζξνπ 32 παξ.2γ ηνπ Ν.4412/2016 πεξέ 

δηαπξαγκΪηεπζεο ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 

Καη Ϋρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 

Οδηγίερ 201/24/Δκαι2014/25/ΔΔ)» (Α’147), φπσο ζάκεξα ηζρχεη θαη ηδηαέηεξα ηα Ϊξζξ.32 παξ.2 πεξ. γ’ θαη 32 Α απηνχ, 

σο ηζρχνπλ. 

2. Σνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

 

Καιεί 

 

Σνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο: 

 

1. ………….. 

 

 

2. …………….. 

 

 

3. ……………… 

 

λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ γηα ηελ αλΪδεημε αλαδφρνπ ηνπ αλσηΫξνπ Ϋξγνπ.  
 

Άξζξν1: Αλαζέηνπζα Αξρή -ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

 

1.1 Αλαζέηνπζα αξρή:  Γάκνο Αζελαέσλ 

 
Οδφο : Αλαπαχζεσο 26 
Σαρ.Κσδ. : 116 36 
Σει. : 210 9224873 
E-mail : g.vlastos@athens.gr 
Πιεξνθνξέεο: : Γεψξγηνο Βιαζηφο 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: Γάκνο Αζελαέσλ 

1.3 Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Γάκνο Αζελαέσλ 

1.4 Πξντζηακέλε Αξρή: Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Γ/λζε Ηιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ 

1.6 Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην: Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζέσλ Έξγσλ ΠεξηθΫξεηαο Αηηηθάο 

Δθφζνλ νη αλσηΫξσ ππεξεζέεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ά εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, 

ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ Ϊκεζα ηα λΫα ηνπο ζηνηρεέα ζηνπο πξνζθΫξνληεο ά ζηνλ αλΪδνρν. 
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Δθφζνλ νη αλσηΫξσ ππεξεζέεο ά/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ ΦνξΫα Καηαζθεπάο θαηαξγεζνχλ, 

ζπγρσλεπηνχλ ά κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ά εθηΫιεζεο ηνπ 

Ϋξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ Ϊκεζα, ζηνπο πξνζθΫξνληεο ά ζηνλ αλΪδνρν ηα ζηνηρεέα ησλ ππεξεζηψλ ά 

απνθαηλφκελσλ νξγΪλσλ, ηα νπνέα θαηΪ ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηΪδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγΪλσλ πνπ 

ππεηζΫξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Οη θΪθεινη ησλ πξνζθνξψλ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνζθιεζΫληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν 

ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ (Ληνζέσλ 22, 2νο φξνθνο), ην αξγφηεξν κΫρξη ζηηο ………, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Οη θΪθεινη πξνζθνξΪο γέλνληαη δεθηνέ εθφζνλ Ϋρνπλ πξσηνθνιιεζεέ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ 

δηεμΪγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα ιάμεο θαηΪζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν2: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο – Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ-Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

έξγνπ 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ.1ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ εέλαη θαη' ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα πξφζθιεζε ζε δηαπξαγκΪηεπζε ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζά ηνπ Ϊξζξνπ 32 παξ.2γ ηνπ Ν.4412/2016  

κε ηα παξαξηάκαηΪ ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκάκα απηάο. 

β) ε ηερληθά πεξηγξαθά ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ. 

γ) ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ. 

δ)ην ηηκνιφγην ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ. 

ε)ην Ϋληππν νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ. 

Σα παξαπΪλσ ηεχρε κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε απνζηΫιινληαη ζηνπο αλσηΫξσ νηθνλνκηθνχο θνξεέο. Δπέζεο, 

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ www.cityofathens.gr 

Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηΪηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα επηζθΫπηνληαη ην ρψξν ηνπ Ϋξγνπ γηα λα ιΪβνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ Ϋξγνπ 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζέα. 

 

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Σν Ϋξγν ζα θαηαζθεπαζηεέ ζηηο νδνχο ηνπ πέλαθα ηεο Σερληθάο Έθζεζεο ηνπ Σκάκαηνο πληάξεζεο Γηθηχνπ 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ θαη Τπνδνκψλ. 

 

Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

Οη εξγαζέεο πνπ πξνηεέλεηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ, αθνξνχλ ζε εξγαζέεο πνπ απνζθνπνχλ 

απνθιεηζηηθΪ ζηελ πιάξε θαηαζθεπά θαη αλΪξηεζε ελαεξένπ δηθηχνπ γηα δεκνηηθφ θσηηζκφ θαη ζηελ εγθαηΪζηαζε 

θσηηζηηθψλ ζσκΪησλ νδνθσηηζκνχ αμνληθψλ LED 90 W ζηηο νδνχο ηνπ πέλαθα ηεο Σερληθάο Έθζεζεο ηνπ Σκάκαηνο 

πληάξεζεο Γηθηχνπ Ηιεθηξνθσηηζκνχ θαη Τπνδνκψλ. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ Ϋξγσλ δελ πξΫπεη λα κεηαβΪιιεηαη 

νπζησδψο θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 λ.4412/2016. 

Γπλαηφηεηα κεηαβνιάο πθέζηαηαη,κφλν ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ Ϊξζξσλ 132 θαη 156 λ.4412/2016. 

ΔπηηξΫπεηαη ε ρξάζε ησλ «επέ Ϋιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

 Γελ ηξνπνπνηεέηαη ην «βαζηθφ ζρΫδην» ηεο πξνθάξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθΫο ηνπ Ϋξγνπ, φπσο πεξηγξΪθνληαη 
ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε, νχηε θαηαξγεέηαη νκΪδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο. 

 Γελ ζέγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ϋξγνπ. 

 Γελ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ πιεξσκά λΫσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππάξραλ ζηελ αξρηθά ζχκβαζε. 

-Γελ ππεξβαέλεη ε δαπΪλε απηά, θαηΪ ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκΫλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πέλαθα Δξγαζηψλ ηνπ Ϋξγνπ, 

πνζνζηφ εέθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθάο δαπΪλεο νκΪδαο εξγαζηψλ ηνπ Ϋξγνπ νχηε, αζξνηζηηθΪ, 

πνζνζηφ δΫθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπΪλεο ηεο αξρηθάο αμέαο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ 

θαη απξφβιεπηεο δαπΪλεο. ηελ αζξνηζηηθά απηά αλαθεθαιαέσζε ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξΫο 

δαπΪλεο απφ κέα νκΪδα εξγαζηψλ ζε Ϊιιε. Σα πνζΪ πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαέλνπλ ηα αλσηΫξσ φξηα 

(20% ά θαη 10%), κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπΪλε ηεο αμέαο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α., αλαζεσξάζεηο θαη 

απξφβιεπηεο δαπΪλεο. Γηα ηε ρξάζε ησλ «επέ Ϋιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηεέηαη ζε θΪζε πεξέπησζε ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιένπ, χζηεξα απφ εηζάγεζε ηνπ θνξΫα πινπνέεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ Ϋξγσλ 

ζηα νπνέα εθαξκφδεηαη ε παξΪγξαθνο απηά αλαιχεηαη ζε ΟκΪδεο εξγαζηψλ, νη νπνέεο ζπληέζεληαη απφ 

εξγαζέεο πνπ ππΪγνληαη ζε εληαέα ππνζχλνια ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκΫλνπ ησλ Ϋξγσλ, Ϋρνπλ παξφκνην ηξφπν 

θαηαζθεπάο θαη επηδΫρνληαη ην έδην πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζηηο ηηκΫο κνλΪδαο ηνπο. Με ηελ κε αξηζκ. 

ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466/2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (B΄ 1956) «Καζνξηζκφο 

«ΟκΪδσλ εξγαζηψλ» αλΪ θαηεγνξέα Ϋξγσλ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ ηνπ λ. 4412/2016», ε νπνέα Ϋρεη 

εθαξκνγά ζε φια ηα σο Ϊλσ Ϋξγα, πξνζδηνξέδνληαη νη νκΪδεο εξγαζηψλ αλΪ θαηεγνξέα Ϋξγσλ. 

http://www.cityofathens.gr/
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Άξζξν3: Πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ αλΫξρεηαη ζε 297.593,89 € κε ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο εμάο:  

ΓαπΪλε 173.389,30 Δπξψ 

ΓεληθΪ Ϋμνδα θαη Όθεινο εξγνιΪβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 31.210,07 Δπξψ  

Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ15% επέ ηεο δαπΪλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιένπ Γ.Δ.+Ο.Δ.)30.689,91 Δπξψ, πνπ αλαιψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 156παξ.3.(α) ηνπλ.4412/2016. 

Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο: 4.705,79 Δπξψ   

Φ.Π.Α. 24%:  57.598,82 Δπξψ 

 

Άξζξν 4: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ νξέδεηαη ην δηΪζηεκα ησλ ηεζζΪξσλ (4) εκεξνινγηαθψλ κελψλ απφ ηελ αλΪξηεζε ηνπ 

ππνγεγξακκΫλνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΗΜΓΗ (Ϊξζξν38,παξ.7ηνπΝ.4412/2016). 

 

ΠαξΪηαζε δηΪξθεηαο ζχκβαζεο κπνξεέ λα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξ.2 Ϊξζξνπ217ηνπΝ.4412/2016. 

 

Άξζξν5: Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο-Πιεξσκή Αλαδφρνπ 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ν Γάκνο Αζελαέσλ. Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 152 ηνπ λ.4412 4412 / 16. 

Η πιεξσκά ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη ζε EURO. 

 

Άξζξν 6 : Κξηηήξην Αλάζεζεο -Αλάδεημε Αλαδφρνπ 

Κξηηάξην γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη 

ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά). 

 

εκεηψλεηαη φηη θΪζε νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα δψζεη κέα κφλν πξνζθνξΪ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ 

59 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζα επηιΫμεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλΪδνρν πνπ ζα Ϋρεη δψζεη ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξΪ ζην 

Ϋξγν [πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά)]. 

 

Άξζξν7:Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη  απνζθξάγηζε 

Χο εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε….. εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Χο  εκεξνκελέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε ……… εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00π.κ. 

 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο ,δε δηελεξγεζεέ ε απνζθξΪγηζε θαηΪ ηελ νξηζζεέζα εκΫξα ά αλ κΫρξη ηε κΫξα απηά 

δελ Ϋρεη ππνβιεζεέ θακέα πξνζθνξΪ, ε απνζθξΪγηζε θαη ε θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα αληέζηνηρα κεηαηέζεληαη ζε 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε εκΫξα, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. Η απφθαζε απηά θνηλνπνηεέηαη εγγξΪθσο, πΫληε (5) 

ηνπιΪρηζηνλ εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηε λΫα εκεξνκελέα, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο Ϋιαβαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ δηαζΫηεη. Αλ θαη ζηε λΫα απηά εκεξνκελέα δελ 

θαηαζηεέ δπλαηά  απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ά δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξΫο, κπνξεέ λα νξηζζεέ κε απφθαζε ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο λΫα πξφζθιεζε. 

 

Άξζξν8: Τπνβνιή θαθέισλ πξνζθνξάο – Πεξηερφκελν θαθέισλ πξνζθνξάο 

8.1 Οη θΪθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβΪιινληαη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα ηνπ Ϊξζξνπ 7 κε θαηΪζεζά ηνπο ζην Γεληθφ 

Πξσηφθνιιν ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ(Ληνζέσλ 22, 2νο φξνθνο,). ε πεξέπησζε ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο, νη θΪθεινη 

πξνζθνξΪο γέλνληαη δεθηνέ, εθφζνλ Ϋρνπλ πξσηνθνιιεζεέ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ δηεμΪγεη ηνλ 

δηαγσληζκφ,ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα ιάμεο παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο 

νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο παξνχζαο. Η αλαζΫηνπζα αξρά δελ θΫξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιεέςεηο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ,νχηε γηα θαζπζηεξάζεηο ζηελ Ϊθημά ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ 

θΪθεινη ά Ϊιια Ϋγγξαθα απφ νπνηνδάπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηΪζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά εηδνπνηεζεέ 

εγθαέξσο. 

8.2 Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε Ϋληππε κνξθά θαη θΫξνπλ ηδηφρεηξε ππνγξαθά θαη ζε 

ειεθηξνληθά κνξθά-ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλεο (νπηηθφ δέζθν ά ζε κεηαθεξφκελν δέζθν απνζάθεπζεο (flash drive) 

εληφο ηνπ θαθΫινπ πξνθνξΪο),κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν (θπξέσο θΪθεινο), ζηνλ νπνέν πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη 

επθξηλψο ηα αθφινπζα:
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Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά 
Σνπ  (Δπσλπκία Οηθνλνκηθνχ Φνξέα) 

γηα ην έξγν : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ -ΔΠΙΚΔΤΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΔΝΑΔΡΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΔΛΠΙΓΑ”», πποϋπολογιζμού ποζού 297.593,89 € (με Φ.Π.Α. 24%)» με αναθέηοςζα απσή ηο Γήμο 

Αθηναίυν 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο……. 

 

Ο θπξέσο θΪθεινο ηεο πξνζθνξΪο ζπλνδεχεηαη απφ αέηεζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο (εληχπσο θαη ειεθηξνληθψο) ζην 

δηαγσληζκφ, ε νπνέα αλαγξΪθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνέν αθνξΪ, ηα ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθΫξνληνο 

(κεκνλσκΫλνπ ά Ϋλσζεο), δειαδά επσλπκέα (ά νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ),απαξαέηεηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο 

(ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ,e-mail). Η αέηεζε ζηνλ νπηηθφ δέζθν ζα θΫξεη εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ φπσο νξέδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη θαηΪ πεξέπησζε ζην Ν.4412/16. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο 

νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δχλαληαη λα δηαζΫηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΫλε αξρά 

παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο. 
8.3  Με ηελ πξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», ν νπνένο πεξηιακβΪλεη ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 15θαη 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο (θιεηζκΫλνο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, κε ηξφπν πνπ δελ κπνξεέ λα αλνηρζεέ ρσξέο λα 

θαηαζηεέ ηνχην αληηιεπηφ), κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνένο πεξηΫρεη ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο, 

ζχκθσλα κε ην Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. 

Οη δχν σο Ϊλσ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη θΫξνπλ, επέζεο, ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ ηεο παξ. 2.ηελ πξνζθνξΪ 

πνπ ζα δνζεέ εληχπσο εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ .4250/2014(Α΄94)ζρεηηθΪ κε ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα, ηα 

ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο θαη ε νπνέα θΫξεη 

ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (άηνη κεηΪ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο).Οη ππεχζπλεο Ϋληππεο δειψζεηο ζα θΫξνπλ θπζηθά ρεηξφγξαθε ππνγξαθά. ΔπηπξνζζΫησο επεηδά ε Ϋληππε 

πξνζθνξΪ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη απφ ηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ πνπ ζα δνζεέ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ζε 

νπηηθφ δέζθν ά κεηαθεξφκελν δέζθν απνζάθεπζεο (flash drive) εληφο ηνπ θαθΫινπ πξνζθνξΪο ζα εθαξκφδνληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζΫζεηο φπσο αλαθΫξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ)910/2014 θαη θαηΪ πεξέπησζε ζην Ν.4412/16. 

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηνλ θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» εέλαη ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 15 ηεο παξνχζαο θαη εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ φπσο 

νξέδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη θαηΪ πεξέπησζε ζην Ν.4412/16. Οκνέσο, ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο 

πξνζθνξΪο θΪθεινο «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», (άηνη ην Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο) θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ φπσο νξέδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη θαηΪ πεξέπησζε ζην Ν.4412/16. 

 

8.4  Γηα ηπρφλ πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ 

εθπξφζεζκε ππνβνιά (εκεξνκελέα θαη αθξηβά ψξα πνπ πεξηάιζε ε πξνζθνξΪ ζηελ θαηνρά ηεο ά πνπ παξειάθζε ε 

ζπζηεκΫλε επηζηνιά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά πνπ θαηαηΫζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο) θαη ηηο 

απνξξηπηΫσο κε θαλνληθΫο. 

8.5  Οη πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη θαη κφλν γξΪθνληαη αλΪ θχιιν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα :α) απφ ηνλ έδην ηνλ 

πξνζθΫξνληα (ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), 

β)  ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ(ζε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη 

γ) ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ επέ πνηλάο απφξξηςεο 

ηεο πξνζθνξΪο πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο),θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο / ζπληνληζηάο απηάο. 

 

 

Άξζξν 9 : Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ/Καηαθχξσζε/χλαςε ζχκβαζεο/Πξνδηθαζηηθέο 

Πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 
9.1. Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ/Αμηνιφγεζε/Έγθξηζε Πξαθηηθνχ 

  

Η Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζα επηιΫγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλΪδνρν πνπ ζα Ϋρεη δψζεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο ζην 

ηκάκα ηνπ Ϋξγνπ γηα ην νπνέν ππΫβαιε πξνζθνξΪ [πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη 

ηηκάο (ρακειφηεξε ηηκά)]. 

ΑΔΑ: ΡΒΣ6Ω6Μ-ΧΩΞ



 

 

 

α) ΑκΫζσο κεηΪ ηελ θαηΪ ηα αλσηΫξσ νινθιάξσζε ηεο παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ αθνινπζεέ ε απνζθξΪγηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθά ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη ε 

αλαθνέλσζε ησλ επέ κΫξνπο ζηνηρεέσλ ηνπο, ηα νπνέα επέζεο θαηαρσξέδνληαη ζην έδην σο Ϊλσ πξαθηηθφ. 

β) ηε ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθάο αλαγξαθάο ησλ επηκΫξνπο 

πνζνζηψλ Ϋθπησζεο θαη ηεο  νκαιάο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεο,(Ϊξζξν 95 παξαγξ.2αλ.4412/2016). 

Όιεο νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηαρσξέδνληαη, κεηΪ ηηο ηπρφλ αλαγθαέεο δηνξζψζεηο, ζε πέλαθα, θαηΪ ηε ζεηξΪ κεηνδνζέαο 

(αξρέδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξΪ), ν νπνένο ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεέ 

κΫξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. 

γ) ηε ζπλΫρεηα, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ειΫγρεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο ηελ έδηα εκΫξα 

θαηΪ ηε ζεηξΪ ηεο κεηνδνζέαο, αξρέδνληαο  απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Ο Ϋιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο 

ζπλέζηαηαη ζηνλ Ϋιεγρν ηεο νξζάο ζπκπιάξσζεο θαη ππνβνιάο ηνπο. 

δ) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο 

ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε 

πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο. 

ε) Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππΫβαιε αιεζά ά αθξηβά δάισζε, ά αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ 

πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ, ά αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ απνδεέμεη φηη 

πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη. 

Η δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπά 

Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Γάκνπ (ΑλαζΫηνπζα Αξρά) γηα ηε ιάςε απφθαζεο, 

εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο. 

δ) Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέηε θαηαθπξψλεη ηνλ αλΪδνρν ηνπ Ϋξγνπ, εέηε καηαηψλεη ηε 

ζχκβαζε,ζχκθσλακεηηοδηαηΪμεηοησλΪξζξσλ105θαη106ηνπλ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ακΫζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν κε θΪζε 

πξφζθνξν ηξφπν ά κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, επέ απνδεέμεη. Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απφ ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Γάκνπ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν ηελ 

επφκελε εξγΪζηκε εκΫξα, απφ ηελ εκΫξα πνπ θνηλνπνηάζεθε ζε απηνχο επέ απνδεέμεη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηΪ ηα νξηδφκελαζηνΪξζξν9.3ηεο παξνχζεο. 

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε πνπ νη πξνζθνξΫο Ϋρνπλ ηελ έδηα αθξηβψο ηηκά (ηζφηηκεο),ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη 

ηνλ (πξνζσξηλφ) αλΪδνρν κε θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Η θιάξσζε 

γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξΫο. 

 

9.2. Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο 

 

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

ηνπ Ϊξζξνπ 105λ.4412/2016, άηνη κε ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ, ζηελ νπνέα αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη 

πξνζεζκέεο γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα360Ϋσο372ηνπηδένπλφκνπ. 

 

Η αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο 

ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο, εθηφο απφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζΫληεο θαη ηδέσο φζνπο απνθιεέζηεθαλ νξηζηηθΪ δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ 

Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο αληέζηνηρεο πεξ. γ ηεο παξαγξΪθνπ 4.1 ηεο παξνχζαο, κΫζσ email, θαη επηπιΫνλ 

θνηλνπνηεέ κΫζσ email ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηΫρνληεο 

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζέζηαηαη νξηζηηθά, εθφζνλ ζπληξΫμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο:  

i. ε απφθαζε θαηαθχξσζεο Ϋρεη θνηλνπνηεζεέ, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, 

 

ii. παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, παξΫιζεη Ϊπξαθηε 

ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο 

αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξάγεζεο 

πξνζσξηλάο δηαηαγάο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 

 

iii. Ϋρεη νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα 

Ϊξζξα324Ϋσο327ηνπλ.4700/2020,εθφζνλ απαηηεέηαη θαη 

 

iv. ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο Ϋρεη ππνβΪιιεη, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, κΫζσ e mail, ππεχζπλε 
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δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 79Α ηνπ λ.4412/2016,ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη δελ 

Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ έδηνπ λφκνπ, θαη κφλνλ ζηελ 

πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Η ππεχζπλε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ 

νςηγελεέο κεηαβνιΫο, ε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα εηζεγεέηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν. 

 

ΜεηΪ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν, κΫζσ email, λα 

πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα δεθαπΫληε (15)εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδηθάο πξφζθιεζεο, πξνζθνκέδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο. Η 

ζχκβαζε ζεσξεέηαη ζπλαθζεέζα κε ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ εηδηθάο πξφζθιεζεο. 

Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ππνβΪιιεηαη ε ππεχζπλε δάισζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο 20977/23-8-2007(Β’1673) «ΓηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ.3414/2005». 

 

Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, ζηελ πεξέπησζε απηάλ, λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε, πΫξα απφ ηελ θαηαπέπηνπζα εγγπεηηθά 

επηζηνιά, ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ απεπζχλεη ζηνλ αλΪδνρν ηελ σο Ϊλσ εηδηθά πξφζθιεζε, εληφο ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο 

εμάληα(60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ 

ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο ά αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, ν αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα απΫρεη απφ ηελ ππνγξαθά 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  θαζψο θαη λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

 

9.3 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 

 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε θαη Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ ά 

ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ  παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο 

ΑΔΠΠ, θαηΪ ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη 

πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ. 

ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα  γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο εέλαη: 

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα 

αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα, 

(β) δεθαπΫληε (15)εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ 

Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο,  

Άιισο,  

(γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ 

ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ 

Γεκνζένπ, θαηΪ ηα εηδηθΪ νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνέν επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε 

πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ ά ζε πεξέπησζε πνπ πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ 

επέ ηεο πξνζθπγάο, ε αλαζΫηνπζα αξρά αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα. 

Η Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ ηεο αέηεζεο 

αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Όπνηνο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε θαη πθέζηαηαη ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ 

ελδερφκελε παξαβέαζε ηεο λνκνζεζέαο πεξέ δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ, κπνξεέ, κε ην έδην δηθφγξαθν, λα αζθάζεη αέηεζε 

αλαζηνιάο εθηΫιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ απνθΪζεσλ ηεο Α.Δ.Π.Π. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξέπησζε ζησπεξάο 

απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ηνπ σο Ϊλσ Ϋλδηθνπ βνεζάκαηνο Ϋρεη θαη ε αλαζΫηνπζα 

αξρά, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θΪλεη δεθηά ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, αιιΪ θαη απηφο ηνπ νπνένπ Ϋρεη γέλεη ελ κΫξεη δεθηά ε 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. Με ηελ απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π. ινγέδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθεέο πξνο ηελ 

ελ ιφγσ απφθαζε πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζπληειεζηεέ, αληηζηνέρσο, Ϋσο ηε 

ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο. Όηαλ ε Α.Δ.Π.Π. απνξξέπηεη ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, λνκηκνπνηνχληαη παζεηηθψο ε Α.Δ.Π.Π. 

θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά. Όηαλ ε Α.Δ.Π.Π. θΪλεη δεθηά ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, λνκηκνπνηεέηαη παζεηηθψο κφλν ε 

Α.Δ.Π.Π. 
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Η αέηεζε αλαζηνιάο θαη αθχξσζεο πεξηιακβΪλεη κφλν αηηηΪζεηο πνπ εέραλ πξνηαζεέ κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ά αθνξνχλ 

ζηε δηαδηθαζέα ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ά ην πεξηερφκελν ησλ απνθΪζεψλ ηεο. Η αλαζΫηνπζα αξρά, εθφζνλ αζθάζεη ηελ αέηεζε 

ηεο παξ.1, κπνξεέ λα πξνβΪιεη θαη νςηγελεέο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθΪ κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, νη 

νπνένη θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ Ϊκεζε αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η αέηεζε αζθεέηαη εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ά ηελ πιάξε γλψζε ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. ά απφ ηελ 

παξΫιεπζε ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο, ζχκθσλα κε φζα 

νξέδνληαη ζηελ παξ. 1ηνπΪξζξνπ3 67πεξέ δηαδηθαζέαο ιάςεο απφθαζεο θαη ζπλεπεηψλ ησλ απνθΪζεσλ ηεο Α.Δ.Π.Π. Η 

δηθΪζηκνο γηα ηελ εθδέθαζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο δελ πξΫπεη λα απΫρεη πΫξαλ ησλ εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ 

δηθνγξΪθνπ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν372παξ.4ηνπλ.4412/2016. 

 

Άξζξν10: Γιψζζα δηαδηθαζίαο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληΪζζνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα θαη πξναηξεηηθΪ θαη ζε Ϊιιεο γιψζζεο, 

ζπλνιηθΪ ά κεξηθΪ. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο κεηαμχ ησλ ηκεκΪησλ ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ 

ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεέ ε ειιεληθά Ϋθδνζε. Σπρφλ ελζηΪζεηο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

- Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

- ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε 

κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). ΔηδηθΪ ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ Ϋγγξαθν. Δπέζεο, γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά 

θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο αξρΫο θαη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξ.2πεξ.β ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ.2690/1999“Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο ”,αληηθαηαζηΪζεθε σο 

Ϊλσ κε ην Ϊξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ. 4250/2014. 

- ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα-εηαηξηθΪ ά κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 

ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα, κε ηελ ππνρξΫσζε λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά 

- Η επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα.  

Άξζξν 11: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηε δεκνπξΪηεζε ηνπ Ϋξγνπ ,ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπά ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ησλ παξαθΪησ 

λνκνζεηεκΪησλ, φπσο ηζρχνπλ: 

- ηνπ λ.4472/2017(Α΄74)θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 118θαη119, 

- ηνπ λ.4412/2016«Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ(πξνζαξκνγάζηηοΟδεγέεο201/24/Δθαη2014/25/ΔΔ)»(Α’147),φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, 

- ηνπ λ.4278/2014(Α΄157)θαη εηδηθφηεξα ην Ϊξζξν59« Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνράο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξάζεσλ ζε 

δεκφζηα Ϋξγα», 

- ηνπ λ.4270/2014(Α'143)«ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ)–

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», πσο ηζρχεη 

- ηνπ λ.4250/2014 «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο- Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα 

ηνΪξζξν1 απηνχ, 
- ηνπ λ.4129/2013(Α’52)«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην», 
- ηνπΪξζξνπ26ηνπλ.4024/2011(Α226)«πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο δηνέθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε 

θιάξσζε», 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…», 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

- ησλ παξαγξΪθσλ 4 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 20, ησλ Ϊξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξΪθνπ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 176 

λ.3669/2008(Α’116)«Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνέεζεο ηεο λνκνζεζέαο θαηαζθεπάο δεκνζέσλ Ϋξγσλ»(ΚΓΔ), 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

- ηνπλ.2690/1999(Α'45)“Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο” 

- ηνππ.δ80/2016“ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο ”(Α΄145) 

- ηνπ π.δ28/2015(Α'34)“Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη ζηνηρεέα”, 

- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθάο Απφθαζεο (Β’ 1781) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο», 

- Οη δηαηΪμεηο ηνπλ.2859/2000(Α’248)«Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο». 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art367_1
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- Οη ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο , θαζψο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ θαη γεληθφηεξα θΪζε δηΪηαμε (Νφκνο, 

Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθά εγθχθιηνο πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ 

θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ. 

- Σηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά 

ζηηοΟδεγέεο201/24/Δθαη2014/25/ΔΔ)»(Α’147),φπσο ζάκεξα ηζρχεη θαη ηδηαέηεξα ηα Ϊξζξ.32παξ.2πεξ.γ’θαη32Α απηνχ. 

 

Άξζξν12:πκπιήξσζε–απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο, ηεξψληαο ηηο αξρΫο ηεο έζεο 

κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο, δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ά ππνςάθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, φηαλ νη 

πιεξνθνξέεο ά ε ηεθκεξέσζε πνπ πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη εέλαη ά εκθαλέδνληαη ειιηπεέο ά ιαλζαζκΫλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ ζην ΔΔΔ, ά φηαλ ιεέπνπλ ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα, λα ππνβΪιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

απνζαθελέδνπλ ά λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, εληφο πξνζεζκέαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δΫθα 

(10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθάο 

πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηοδηαηΪμεηοησλΪξζξσλ102θαη103ηνπλ.4412/2016. 

 

Άξζξν13:Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο-Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο 

Λφγσ θαηεπεέγνληνο ηεο δηαδηθαζέαο νη απαξαέηεηεο αλακνξθψζεηο ηερληθνχ πξνγξΪκκαηνο ζα γέλνπλ ζηηο ακΫζσο 

επφκελεο ζπλεδξηΪζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ. Η ΑΑΤ ( Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο ) κε ηελ αληέζηνηρε 

θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ θαη ζην ΚΗΜΓΗ ζα γέλεη ζε κεηαγελΫζηεξν ρξφλν ιφγσ ηνπ θαηεπεέγνληνο.  

Άξζξν14:Λφγνη απνθιεηζκνχ 

14.Α.1 Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο απνθιεένπλ Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

φηαλ απνδεηθλχνπλ, κε ηελ επαιάζεπζε πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϊξζξα79Ϋσο 81ά εέλαη γλσζηφ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε 

Ϊιινλ ηξφπν, φηη ππΪξρεη εηο βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε, θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλα απφ ηα αθφινπζα εγθιάκαηα: 

 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 

300ηεο11.11.2008ζ.42),θαη ηα εγθιάκαηαηνπΪξζξνπ187ηνπΠνηληθνχΚψδηθα(εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε), 

 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία,φπσονξέδεηαηζηνΪξζξν3ηεοζχκβαζεοπεξέηεοθαηαπνιΫκεζεοηεοδσξνδνθέαοζηελ νπνέα 

ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο25.6.1997,ζ.1)θαη ζηελ 

παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 2ηεοαπφθαζεοπιαέζην2003/568/ΓΔΤηνππκβνπιένπηεο22αοΙνπιένπ2003,γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα(ΔΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54), θαζψο θαη, φπσο νξέδεηαη ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα, θαη  ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ),236(δσξνδνθέα ππαιιάινπ),237παξ.2-

4(δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ),237Απαξ.2(εκπνξέα επηξξνάο κεζΪδνληεο),396παξ.2(δσξνδνθέα ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκΫα)ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

 

γ) απάηε εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγέαο 

(ΔΔ)2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Ινπιένπ2017 ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαπνιΫκεζε, κΫζσ ηνπ 

πνηληθνχ δηθαένπ, ηεο απΪηεο εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο(L198/28.07.2017)θαη 

ηαεγθιάκαηαησλΪξζξσλ159Α(δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ),216(πιαζηνγξαθέα), 

236 (δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδάο βεβαέσζε, λφζεπζε θ.ιπ.), 

374 (δηαθεθξηκΫλε θινπά), 375 (ππεμαέξεζε), 386 (απΪηε), 386Α (απΪηε κε ππνινγηζηά), 386Β(απΪηε ζρεηηθά κε ηηο 

επηρνξεγάζεηο), 390 (απηζηέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ Ϊξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, 

Α’ 265), φηαλ απηΪ ζηξΫθνληαη θαηΪ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ζπλδΫνληαη κε ηελ 

πξνζβνιά απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθά απΪηε ζρεηηθΪ κε ηνλ ΦΠΑ) 

θαη 24 (επηθνπξηθΫο δηαηΪμεηο γηα ηελ πνηληθά πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο) ηνπ λ. 

4689/2020(Α’103), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο 

ζηα Ϊξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 15εο 

Μαξηένπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο πιαηζένπ 2002/475/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιένπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 88/31.03.2017) ά εζηθά 

απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 14 απηάο, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ 

Ϊξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 32-35 ηνπ λ.4689/2020(Α’103), 
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ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην 

Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2015/849ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 20εοΜαΐνπ 2015, ζρεηηθΪ κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ά γηαηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο νδεγέαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο (EEL141/05.06.2015) θαη ηα εγθιάκαηα ησλ 

Ϊξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ.4557/2018 
(Α’139), 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο 

αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ  αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο πιαέζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα 

(εκπνξέα αλζξψπσλ). 

 

Η ππνρξΫσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθαξκφδεηαη επέζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε 

ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ  νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. 

Η ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),ηνπο δηαρεηξηζηΫο, ά 

 

β)ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.),ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, θαζψο θαη 

ηα πξφζσπα ζηα νπνέα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Ϋρεη αλαηεζεέ ην ζχλνιν ηεο δηαρεέξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξεέαο,ά 

 

γ)ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ά 

 

δ)ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηΪ πεξέπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

 

14.Α.2 Απνθιεέεηαη, επέζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φηαλ (Ϊξζξν 

73 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηζρχεη): 

- Όηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε 

δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά/θαη 

- ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 

αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ απηΫο 

Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 

πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο,ζην κΫηξν πνπ ηεξεέ ηνπο φξνπο ηνπ 

δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ 

 

14.A.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ αξρψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, 

(β) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά 

δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη 

αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά 

εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο 

δηαηΪμεηο λφκνπ. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ 

πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα πεξέπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη απνδεέμεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε 
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ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο (παξ. 5 Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016), (γ) εΪλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 3β 

ηνπΪξζξνπ 44 ηνπ λ.3959/2011(Α΄93), πεξέ πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη Ϊιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά 

δηαζΫηεη επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε 

Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

(δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ 

απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα, 

(ε)εΪλκέαθαηΪζηαζεζηξΫβισζεοηνπαληαγσληζκνχαπφηελπξφηεξεζπκκεηνράησλνηθνλνκηθψλθνξΫσλθαηΪηελπξνεηνηκαζ

έαηεοδηαδηθαζέαοζχλαςεοζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε 

Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ κΫζα, 

(ζη) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο 

απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο εθ πξνζΫζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ, θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ 

εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ Δπξσπατθνχ Δληαένπ ΔγγξΪθνπ χκβαζεο, θαζψο θαη ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα 

ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα 

επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε, 

 

 

14.A.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξΫαο εΪλ 

ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζεο αθνξνχλ ζηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο πνπ ππνβΪιινπλ πξνζθνξΪ απηνηειψο ά σο κΫιε 

Ϋλσζεο ά πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ ά ζε λνκηθΪ πξφζσπα 

ηεο αιινδαπάο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκε εηαηξεέα. 

 

Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξΫσζεο απηάο: 

α) νη εηζεγκΫλεο ζηα ρξεκαηηζηάξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθάο 

πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (Ο.Ο..Α.)εηαηξεέεο, 

β) νη εηαηξεέεο, ηα δηθαηψκαηα ςάθνπ ησλ νπνέσλ ειΫγρνληαη απφ κέα ά πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ (investment 

firms),εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ (asset/fund managers) ά εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ (private equity firms), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαέεο απηΫο εηαηξεέεο ειΫγρνπλ, ζπλνιηθΪ πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαέλεη ην εβδνκάληα πΫληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δηθαησκΪησλ ςάθσλ θαη εέλαη επνπηεπφκελεο απφ ΔπηηξνπΫο 

ΚεθαιαηαγνξΪο ά Ϊιιεο αξκφδηεο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο αξρΫο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Ο.Ο..Α. 

14.Α.5.Η αλαζΫηνπζα αξρά απνθιεέεη νηθνλνκηθφ θνξΫα ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξέζθεηαη ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ απηνχ εέηε πξηλ εέηε 

θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

14.Α.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ14.Α.3 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην 

ζρεηηθφ γεγνλφο 

 

 

14.Α.6. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο14.Α.1 θαη 

14.Α.4, εθηφο απφ ηελ πεξέπησζε β, κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, 

ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνδεηθλχεη φηη Ϋρεη θαηαβΪιεη ά Ϋρεη δεζκεπζεέ λα θαηαβΪιεη απνδεκέσζε γηα δεκέεο πνπ 

πξνθιάζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδέθεκα ά ην παξΪπησκα, φηη Ϋρεη δηεπθξηλέζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηΪζεηο κε 

νινθιεξσκΫλν ηξφπν, κΫζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζέαο κε ηηο εξεπλεηηθΫο αξρΫο, θαη Ϋρεη ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλα ηερληθΪ θαη 

νξγαλσηηθΪ κΫηξα, θαζψο θαη κΫηξα ζε επέπεδν πξνζσπηθνχ θαηΪιιεια γηα ηελ απνθπγά πεξαηηΫξσ πνηληθψλ 

αδηθεκΪησλ ά παξαπησκΪησλ. Σα κΫηξα 

πνπιακβΪλνληαηαπφηνπονηθνλνκηθνχοθνξεέοαμηνινγνχληαηζεζπλΪξηεζεκεηεζνβαξφηεηαθαηηηοηδηαέηεξεοπεξηζηΪζεηο ηνπ 

πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ 

απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 
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θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, 

κε ηειεζέδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα 

θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

 

14.Α.7. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν 

εθδέδεηαη ζχκθσλα κεηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016.. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ,ζε βΪξνο ηνπ 

νπνένπ Ϋρεη επηβιεζεέ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ,θαη γηα ην ρξνληθφ 

δηΪζηεκα πνπ απηά νξέδεη απνθιεέεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Κξηηήξηα επηινγήο (14.Β–14.Γ) 

14.Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

  

Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηεέηαη νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα 

εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξεέηαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο 

ηνπο.ΔηδηθΪνηπξνζθΫξνληεοπνπεέλαηεγθαηεζηεκΫλνηζηελΔιιΪδααπαηηεέηαηλαεέλαηεγγεγξακκΫλνηζηνΜεηξψνΔξγνιεπηηθψ

λ Δπηρεηξάζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ζηελ θαηεγνξέα/-ηεο Ϋξγνπ ηνπ Ϊξζξνπ 15.2 ηεο παξνχζαο. Οη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 

παξαξηάκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπλ.4412/2016. 

  

14.Γ. ηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία) 

Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο θαη ηα θξηηάξηα ζρεηηθΪ κε ηελ 

ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα, Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ, λα ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, 

αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά 

ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ 

ζηεξέδνληαη. 

Όζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη 

ζηελ πεξέπησζε ζη ηνπ ΜΫξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α λ. 4412/2016 ά κε ηελ ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ λα βαζέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ κφλν εΪλ νη 

ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη απηνέ νη θνξεέο εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη 

γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε Ϋλσζε κπνξεέ λα ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ (γηα ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο θαη ηα θξηηάξηα ζρεηηθΪ 

κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα). 

 

Η αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 23 ηεο παξνχζαο, εΪλ νη θνξεέο, ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ νπνέσλ πξνηέζεηαη λα ζηεξηρζεέ ν πξνζθΫξσλ, πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαη, εΪλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

 

ΗαλαζΫηνπζααξράαπαηηεέαπφηνλνηθνλνκηθφθνξΫαλααληηθαηαζηάζεηΫλαλθνξΫαπνπδελπιεξνέζρεηηθφθξηηάξηνεπηινγ

άοά γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ22.Α ηεο παξνχζαο. 

 

Η αληηθαηΪζηαζε ηνπ θνξΫα, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ δελ πιεξνέ ζρεηηθφ 

θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνένλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο, γέλεηαη θαηφπηλ πξφζθιεζεο πξνο ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξΫα, γηα θΪζε ηξέην ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη, ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο 

ζχκβαζεο. Ο θνξΫαο κε ηνλ νπνέν αληηθαζέζηαηαη ν θνξΫαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ επηηξΫπεηαη λα 

αληηθαηαζηαζεέ εθ λΫνπ. 

Άξζξν 15: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε, πξΫπεη λα ζπληξέρνπλ θαη θξίλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 14.Δ ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη 
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ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 14 Α ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε 

(Ϊξζξνπ14Β–Γ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ 

ζηεξέδεηαη,εθφζνλνηειεπηαένοδελπιεξνέηνζρεηηθφθξηηάξηνεπηινγάοάγηαηνλνπνένζπληξΫρνπλιφγνηαπνθιεηζκνχησλπαξα

γξΪθσλ1,2θαη4ηνπΪξζξνπ14Α. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ θαη 

ζηνκΫηξνπνπεαλαζΫηνπζααξράΫρεηηεδπλαηφηεηαλαιακβΪλεηηαπηζηνπνηεηηθΪάηηοζπλαθεέοπιεξνθνξέεοαπεπζεέαοκΫζσπξ

φζβαζεοζεεζληθάβΪζεδεδνκΫλσλζενπνηνδάπνηεθξΪηνο-κΫινοηεοΈλσζεο,ενπνέαδηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Η 

δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζηνλ (ππν) θΪθειν «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο». 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα δηθαηνινγεηηθΪ απηΪ. 

Όια ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ηνπ Ϊξζξνπ 15.1 Ϋσο 15.6 ηεο παξνχζαο, ππνβΪιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

λ.4250/2014(Α΄94). ΔηδηθΪ ηα απνδεηθηηθΪ ηα νπνέα απνηεινχλ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, κπνξεέ λα γέλνληαη  

απνδεθηΪ θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο. 
Δπηζεκαέλεηαη φηη γέλνληαη απνδεθηΫο: 

• νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ Ϋσο ηξεηο (3)κάλεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, 

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο. 

15.1 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ  απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 14Α. 

Οη πξνζθαινχκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ ζηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ14Ανη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ ηα 

παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

(α)γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο: 

απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά 

δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. Η ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ηα πξφζσπα ησλ 

ηειεπηαέσλ ηεζζΪξσλ εδαθέσλ ηεο παξαγξΪθνπ Α.1 ηνπΪξζξνπ14. 

(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 14: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - 

κΫινπο ά ρψξαο, πεξέ ηνπ φηη Ϋρνπλ εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ 

(θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα) ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο ά ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα αληέζηνηρα, πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην 

ρξφλν ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) 

κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

Γηα ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ά εθηεινχλ Ϋξγα ζηελ ΔιιΪδα ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη 

εέλαη 

- πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ ΑλεμΪξηεηε Αξρά Γεκνζέσλ 

Δζφδσλ(Α.Α.Γ.Δ.),γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμέεο ζηηο νπνέεο ζπκκεηΫρεη γηα ηα δεκφζηα Ϋξγα πνπ 

εέλαη ζε εμΫιημε. Οη αιινδαπνέ πξνζθΫξνληεο ζα ππνβΪιινπλ ππεχζπλε δάισζε πεξέ ηνπ φηη δελ Ϋρνπλ ππνρξΫσζε 

θαηαβνιάο θφξσλ ζηελ ΔιιΪδα. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ ηΫηνηα ππνρξΫσζε ζα ππνβΪιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. 

- πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ. Η αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα θαιχπηεη 

ηηο αζθαιηζηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα α) σο θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπο κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο, β) γηα Ϋξγα πνπ εθηειεέ κφλνο ηνπ ά ζε θνηλνπξαμέα θαζψο θαη γ)γηα ηα ζηειΫρε-

κεραληθνχο ηνπ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρέν ηεο εξγνιεπηηθάο επηρεέξεζεο θαη πνπ Ϋρνπλ ππνρξΫσζε αζθΪιηζεο ζηνλ 

eΔΦΚΑ (ηνκΫαο πξψελ ΔΣΑΑ–ΣΜΔΓΔ). Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ απνδεηθηηθφ 

αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο. 

Γελ απνηεινχλ απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθΫξνπζαο εηαηξέαο, απνδεηθηηθΪ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρέν ηεο εηαηξέαο σο εηαέξνη. Οη αιινδαπνέ πξνζθΫξνληεο (θπζηθΪ θαη λνκηθΪ 

πξφζσπα), πνπ δελ ππνβΪινπλ ηα Ϊλσ απνδεηθηηθΪ, ππνβΪιινπλ ππεχζπλε δάισζε πεξέ ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ, γηα ην νπνέν ππΪξρεη ππνρξΫσζε αζθΪιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ 

ηΫηνην πξνζσπηθφ, πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηνλ eΔΦΚΑ. 

- ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά 

ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.3 (β) ηνπ άξζξνπ 14: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά 

αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ  απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

 

ΑΔΑ: ΡΒΣ6Ω6Μ-ΧΩΞ



 

 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηαζηεκΫλνη ά εθηεινχλ Ϋξγα ζηελ ΔιιΪδα: 

 

γ1) «Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο», κε ην νπνέν βεβαηψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαζψο θαη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη 

ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε. Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

  

γ2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. χκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, σο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ. Σα θπζηθΪπξφζσπα 

δελ ππνβΪιινπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε ζΫζεο ζε εθθαζΪξηζε. 

 

γ3) εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη ζην taxis net, απφ ηελ νπνέαλ πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιά ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. 

 

ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηα ζσκαηεέα θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο εθδέδεηαη 

γηα ηα ζσκαηεέα απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα Ϋσο ηηο 31.12.2019 

απφ ην Δηξελνδηθεέν θαη κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα απφ ην Γ.Δ.Μ.Η. 

 

(δ)Αλ ην θξΪηνο -κΫινο ά ρψξα δελ εθδέδεη ηα ππφ ησλ πεξ.(α),(β)θαη(γ)πηζηνπνηεηηθΪ ά φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

ηελ πεξέπησζε απηά νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη 

ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο 

Οη επέζεκεο δειψζεηο θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) 

ηνπΪξζξνπ81ηνπλ.4412/2016. 

(ε) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22, ππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

 

(ζη) Γηθαηνινγεηηθά ηεο παξ.Α.5 ηνπ Άξζξνπ 14 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ Α.4 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ππνβΪιινληαη, εθφζνλ ν 

πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη αλψλπκε εηαηξέα: 

Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη αλψλπκε εηαηξέα ά λνκηθφπξφζσπν ζηε 

κεηνρηθά ζχλζεζε ηνπ νπνένπ ζπκκεηΫρεη αλψλπκε εηαηξεέα ά λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπάο πνπ αληηζηνηρεέ ζε 

αλψλπκε εηαηξεέα (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην άξζξν 22.Α. 5 ηεο παξνχζαο αλσηέξσ): 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαέξεζεο απφ ηελ ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηΪ 

ηελπεξ.α)ηνπΪξζξνπ14.Α.4,βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

ii) Όζνλ αθνξΪ ηελ εμαέξεζε ηεο πεξ. β) ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ειΫγρνπ δηθαησκΪησλ ςάθνπ, ππεχζπλε 

δήισζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξεέαο θαη, εΪλ απηά εέλαη δηαθνξεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πξφζζεηε ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ηειεπηαένπ, ζηηο νπνέεο αλαθΫξνληαη νη επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ, νη εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ 

ά θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλΪ πεξέπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ ειΫγρνπλ 

ζηελ ειεγρφκελε απφ απηΫο εηαηξεέα. Οη ππεχζπλεο απηέο δειψζεηο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ βεβαίσζε ή 

άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη ειέγρνπζεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ εηαηξείεο είλαη επνπηεπφκελεο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 14.Α.4. 

 

Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο: 

 

- Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο εέλαη νλνκαζηηθΫο πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα 

(30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

- Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε  κεηφρνπ 

(κεηνρνιφγην) ,φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο 

εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη δηαζέηνπλ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, πξνζθνκέδνπλ κφλν ηελ 

αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ(κεηνρνιφγην),φπσο 

ΑΔΑ: ΡΒΣ6Ω6Μ-ΧΩΞ



 

 

ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο ,ην πνιχ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 

εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαζψο ε απαέηεζε γηα ηελ ππνβνιά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 

νη κεηνρΫο εέλαη νλνκαζηηθΫο, θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηανξηδφκελαζηνΪξζξν15.6ηεοπαξνχζαο.  

Διιεέςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη, θαηΪ ην Ϊξζξν 12 ηεο παξνχζαο. 

ΠεξαηηΫξσ, πξηλ ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ππνβΪιιεηαη ε ππεχζπλε δάισζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο 20977/23-8-2007(Β’1673)«Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος 

ν.3310/2005όπυρηποποποιήθηκεμεηον.3414/2005»,ππνγεγξακκΫλεζχκθσλακεηνΪξζξν79Αλ.4412/2016. 

Άξζξν 15.2.Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 14.Β. 

(α) Όζνλ αθνξΪ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα ππνβΪιινπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.ΔΠ κΫρξη ηε ιάμε ηεο κεηαβαηηθάο πεξηφδνπ 

ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, θαη απφ ηελ πιάξε Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαένπ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην 

Σκάκα Ι ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξάζεσλ Γεκνζέσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.), ά βεβαέσζε εγγξαθάο ζηα 

Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ, αλΪ πεξέπησζε, ζηα ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α1 Σάμεο. 

(β) Οη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε ινηπΪ θξΪηε κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ ηηο δειψζεηο θαη 

πηζηνπνηεηηθΪ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

(γ) Οη πξνζθΫξνληεο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο 

ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 

Παξαξηάκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ 

πκθσλέαο, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο 

ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληέζηνηρνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, 

απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 

 

Σα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ ππφ α), β) θαη γ) γέλνληαη απνδεθηΪ, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο Ϋθδνζεο απηψλ πξνβιΫπεηαη ζπγθεθξηκΫλνο ρξφλνο. 

 

Άξζξν15.3.Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο ηνπ άξζξνπ14.Γ 

Η νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απνδεηθλχεηαη:(α)γηα ηηο 

εγγεγξακκΫλεο εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ: 
 εέηε απφ ηε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνέα απνηειεέ ηεθκάξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρεη 
 εέηε, ζηελ πεξέπησζε πνπ νη απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 14.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαέσζε εγγξαθάο, κε ηελ ππνβνιά ελφο 

ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο Ι ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ( ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα 

γηα ηα θξηηάξηα επηινγάο)ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ.4412/2016. 

ε θΪζε πεξέπησζε, ε βεβαέσζε εγγξαθάο κπνξεέ λα ππνβΪιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν νξηζκΫλσλ απαηηάζεσλ 

νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 14.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηάζεσλ κπνξνχλ λα 

πξνζθνκέδνληαη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο Ι ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ 

ηνπλ.4412/2016,αλΪινγακεηεληηζΫκελεζηνΪξζξν14.Γ απαέηεζε. 

ΔηδηθΪ, γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο κε ππΫξβαζεο ησλ αλψηαησλ επηηξεπηψλ νξέσλ αλεθηΫιεζηνπ ππνινέπνπ 

εξγνιαβηθψλ ζπκβΪζεσλ: 

 κε ηελ ππνβνιά ελεκεξφηεηαο πηπρένπ εληζρχεη ά 
 κε ηελ ππνβνιά ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελεο απφ πέλαθα φισλ ησλ ππφ εθηΫιεζε 

Ϋξγσλ (εέηε σο κεκνλσκΫλνο αλΪδνρνο εέηε ζην πιαέζην θνηλνπξαμέαο ά ππεξγνιαβέαο) θαη αλαθνξΪ γηα ην 

αλεθηΫιεζην ππφινηπν αλΪ Ϋξγν θαη ην ζπλνιηθφ αλεθηΫιεζην, γηα ηηο εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ δελ δηαζΫηνπλ 

ελεκεξφηεηα πηπρένπ θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 

 

(β) Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 

Παξαξηάκαηνο VII ηνπ λ.4412/2016,κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο, 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 83λ. 4412 / 2016 θαη ζηελ παξΪγξαθν 9 ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(γ)ΟηαιινδαπνένηθνλνκηθνέθνξεέοπνπδελεέλαηεγγεγξακκΫλνηζεεπέζεκνποθαηαιφγνποάδηαζΫηνπλπηζηνπνηεηηθφαπφνξγαλη

ζκνχοπηζηνπνέεζεοθαηΪηααλσηΫξσ,ππνβΪιινπλ σο δηθαηνινγεηηθΪ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ 

πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο Ι ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΑΔΑ: ΡΒΣ6Ω6Μ-ΧΩΞ



 

 

Άξζξν15.4: Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 14.Γ. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ζα εέλαη: 

 

(α)γηα ηηο εγγεγξακκΫλεο εξγνιεπηηθΫο επηρεηξάζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ. 

 

 Δέηε απφ ηε βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Μ.Δ.Δ.Π, ε νπνέα απνηειεέ ηεθκάξην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ  πεξηΫρεη. 
 εέηε, ζηελ πεξέπησζε πνπ νη απαηηάζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 14.Γ δελ θαιχπηνληαη απφ ηε βεβαέσζε εγγξαθάο, κε ηελ ππνβνιά ελφο 

ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ (ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα γηα 

ηα θξηηάξηα επηινγάο) ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ.4412/2016 αλΪινγα κε ηελ ηηζΫκελε ζην Ϊξζξν 14.Γ απαέηεζε. 

ε θΪζε πεξέπησζε, ε βεβαέσζε εγγξαθάο κπνξεέ λα ππνβΪιιεηαη γηα ηελ απφδεημε κφλν νξηζκΫλσλ απαηηάζεσλ 

ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 14.Γ, ελψ γηα ηελ απφδεημε ησλ ινηπψλ απαηηάζεσλ κπνξνχλ λα 

πξνζθνκέδνληαη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην ΜΫξνο ΙΙ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΙΙ ηνπ  

4412/2016. 

 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

Σα αλσηΫξσ πξφηππα ζα θαηαηεζνχλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ζην θΪθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο. 

 

Άξζξν15.5: ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: 

 

ε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβΪιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξνθχπηεη ε εμνπζέα ππνγξαθάο ηνπ 

λνκέκνπ εθπξνζψπνπ θαη ηα νπνέα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, 

εθηφο αλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Α. Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο ππνβάιινληαη: 

 

1) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ά πξναηξεηηθΪ ζην 

ΓΔΜΗ θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζην ΓΔΜΗ: 

 

α) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ππνβάιιεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο,ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

 

β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ 

Μεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΗ, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιάηνπ. 

 

2) ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα, θαηΪ πεξέπησζε, λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 

θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, απνθΪζεηο ζπγθξφηεζεο νξγΪλσλ δηνέθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλΪινγα 

κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

 

ε πεξέπησζε πνπ γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε πξφζσπν πιΫνλ 

απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα, πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ απφθαζε-πξαθηηθφ ηνπ αξκνδένπ 

θαηαζηαηηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ρνξεγάζεθαλ νη ζρεηηθΫο εμνπζέεο. 

Β Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε 

δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 

19 παξ. 2 ηνπ λ.4412/2016.

ΑΔΑ: ΡΒΣ6Ω6Μ-ΧΩΞ



 

 

 

Γ. ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ εέλαη θπζηθφ πξφζσπν/ αηνκηθά επηρεέξεζε, ηα θπζηθΪ, εθφζνλ Ϋρεη ρνξεγάζεη 

εμνπζέεο εθπξνζψπεζεο ζε ηξέηα πξφζσπα, πξνζθνκέδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

 

Άξζξν 15.6: Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(α)Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII 

ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο. 

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν. 

Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 

εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο 

επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο. 

 

(β) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζηηο ηΪμεηο 3εΫσο θαη 7ε, κΫρξη ηε ιάμε ηεο κεηαβαηηθάο 

πεξηφδνπ ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 65 ηνπ π.δ. 71/2019, ππνβΪιινληαο «Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ» ελ ηζρχ 

απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ Ϊξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

εξγνιεπηηθάο επηρεέξεζεο. Γηα ηα ινηπΪ κΫιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξεέαο, ζα πξΫπεη λα ππνβιεζεέ απηνηειψο απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηΪ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ. 

- Φνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα ηνπ Ϊξζξνπ23.3.(β) ηεο παξνχζαο. 

- ηα πηζηνπνηεηηθΪ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν θαη ην ΓΔΜΗ ηνπ Ϊξζξνπ 23.3.(γ) ηεο παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη θαιχπηνληαη πιάξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ. 

- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηάξην φζνλ αθνξΪ ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22.Α.4. (ζ). 

- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ Ϊξζξνπ 23.3.(ζη). 

- Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο ηεο εξγνιεπηηθάο επηρεέξεζεο. 

 

ε πεξέπησζε πνπ θΪπνην απφ ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ Ϋρεη ιάμεη, πξνζθνκέδεηαη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. 

Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρένπ δελ αλαθΫξεηαη ξεηΪ φηη ηα ζηειΫρε ηνπ πηπρένπ ηνπ πξνζθΫξνληα εέλαη αζθαιηζηηθψο 

ελάκεξα ζηνλ eΔΦΚΑ (ηνκΫαο πξψελ ΔΣΑΑ- ΣΜΔΓΔ), ν πξνζθΫξσλ πξνζθνκέδεη επηπιΫνλ ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρένπ, 

αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα γηα ηα ζηειΫρε απηΪ. 

 

Απφ ηελ πιάξε Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ π.δ/ηνο 71/2019 ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην Σκάκα ΙΙ ηνπ Μεηξψνπ Δξγνιεπηηθψλ 

Δπηρεηξάζεσλ Γεκνζέσλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.), απνηειεέ επέζεκν θαηΪινγν θαη απαιιΪζζεη ηηο εγγεγξακκΫλεο εξγνιεπηηθΫο 

επηρεηξάζεηο απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απνδεηθηηθψλ κΫζσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηα Ϊξζξα 47 επφκελα. 

 

Άξζξν15.7: Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο ζηήξημεο ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (δάλεηαο εκπεηξίαο) ηνπ 

άξζξνπ  14.E 

 

ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ε απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε 

δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, γέλεηαη κε ηελ ππνβνιά ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. 

 

Άξζξν16: Αζθαιίζεηο 

Σν Αζθαιηζηάξην πκβφιαην ζα ππνβιεζεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ην αξγφηεξν εληφο δΫθα πΫληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

 

ΚαηΪ ηε ζχλαςε ησλ αζθαιέζεψλ ηνπ ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 

θεέκελεο Ννκνζεζέαο, πεξέ εθηΫιεζεο Γεκνζέσλ Έξγσλ θαη ηελ πεξέ αζθαιέζεσλ λνκνζεζέα φπσο ηζρχεη θαηΪ ηελ εκΫξα 

ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβΪζεσλ.
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Οκνέσο νθεέιεη λα Ϋρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξέ αζθαιέζεσλ Ννκνζεζέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο 

ηηο δηαηΪμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 
Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξέσλ. 

 

Οη παξερφκελεο αζθαιέζεηο δελ απαιιΪζζνπλ νχηε πεξηνξέδνπλ θαηΪ νπνηνδάπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο 

ηνπ ΑλΪδνρνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ, ηδηαέηεξα ζε φ,ηη αθνξΪ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθΫο 

αζθαιηζηηθΫο ζπκβΪζεηο εμαηξΫζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θ.ι.π., θαη ν αλΪδνρνο παξακΫλεη απνθιεηζηηθΪ 

ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ά/θαη πξΪγκαηα θαη πΫξαλ απφ ηα πνζΪ θΪιπςεο ησλ πην πΪλσ 

αζθαιηζηεξέσλ. 

 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη, κε κΫξηκλα θαη δαπΪλε ηνπ, λα ζπλΪςεη κε Ϋγθπξε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα αζθαιηζηηθΪ ζπκβφιαηα 

πνπ θαιχπηνπλ ην Ϋξγν «θαηΪ παληφο θηλδχλνπ» ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο αζηηθάο επζχλεο Ϋλαληη ηξέησλ. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη πιάξσο θαη "θαηΪ παληφο θηλδχλνπ" θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

Ϊξζξνπ, ηεο Διιεληθάο θαη Κνηλνηηθάο Ννκνζεζέαο, ηε ζπλνιηθά ζπκβαηηθά αμέα ηνπ ππφ θαηαζθεπάλ Ϋξγνπ,(ζπλνιηθά 

ζπκβαηηθά δαπΪλε ρσξέο ΦΠΑ). 

 

Η επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρέδεη κε ηελ ππνγξαθά ηνπ Δξγνιαβηθνχ πκθσλεηηθνχ, θαη ιάγεη κε ην πΫξαο ηεο πεξηφδνπ 

ππνρξεσηηθάο ζπληάξεζεο. 

 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα Ϋρεη αζθαιηζκΫλν ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπΪ ηακεέα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέ ν έδηνο, άνη 

ππεξγνιΪβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθΪζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζέα (ΓηαηΪμεηο πεξέ ΙΚΑ θιπ). 

 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ϋλαληη αηπρεκΪησλ ζε αζθαιηζηηθΫο 

εηαηξέεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππΪγεηαη ζε δηαηΪμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζέαο (πεξέ 

ΙΚΑ θιπ). 

 

Η ππνρξΫσζε απηά ηζρχεη θαη γηα ην πΪζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο, νη 

ππεξγνιΪβνη, πξνκεζεπηΫο, ζχκβνπινη θαη πΪζεο θχζεσο ζπλεξγΪηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν17:Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Η ππνβνιά πξνζθνξΪο ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο απνηειεέ ηεθκάξην φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη ιΪβεη πιάξε 

γλψζε απηάο ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξέδεη πιάξσο ηηο ζπλζάθεο εθηΫιεζεο ηνπ 

Ϋξγνπ. 

 

Άξζξν18:Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

ΚΪζεππνβαιιφκελεπξνζθνξΪδεζκεχεηηνλζπκκεηΫρνληαζηνλδηαγσληζκφθαηΪηεδηΪηαμεηνπΪξζξνπ97ηνπ λ. 4412/2016, 

γηα δηΪζηεκα ελλΫα (9) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο λα 

παξαηεέλνπλ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο. 

 

Άξζξν19:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Γελ απαηηείηαη ε θαηΪζεζε εγγχεζεο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32Α θαη ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

Ν.4412/16 

 

Άξζξν20:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο,ζχκθσλακεηνΪξζξν72 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο θαζνξέδεηαη ζε πνζνζηφ5%επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο (ά ηνπ ηκάκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο, ζε πεξέπησζε ππνδηαέξεζεο ζε ηκάκαηα),ρσξέο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο, ρσξέο 

Φ.Π.Α. θαη θαηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ην Ϊξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο 

αμέαο, ε αλαζΫηνπζα αξρά νθεέιεη λα απαηηεέ απφ ηνλ αλΪδνρν λα θαηαζΫζεη, κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηεο 

ηξνπνπνηεκΫλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζεπνζνζηφ5%επέ ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο ΦΠΑ.
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Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο απφ ην 

Ϊζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθάο πξνζεζκέαο, ηεο νξηαθάο πξνζεζκέαο θαη ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθάο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 171 ηνπ λ. 4412 θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηελ πεξέπησζε παξΪβαζεο απφ ηνλ αλΪδνρν ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαιάο εθηΫιεζεο  ,θαηαπέπηνπλ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ,ε νπνέα 

εθδέδεηαη κεηΪ απφ πξνεγνχκελε εηζάγεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζέαο. 

ΔηδηθΪ, ζε πεξέπησζε νξηζηηθνπνέεζεο ηεο απφθαζεο Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγπάζεσλ γηα ηελ θαιά 

εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ, σο εηδηθά πνηληθά ξάηξα, θαη θαηΪ κΫγηζην κΫρξη ην ππνιεηπφκελν 

πξνο θαηαζθεπά πνζφ ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ιεθζεέ ππφςε πξνο επηζηξνθά αξλεηηθφο ινγαξηαζκφο. 

Η εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, φπσο απηά δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηάζεσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηΪ ην Ϊξζξν 132 ηνπ λ. 

4412/2016, κεηψλεηαη ακΫζσο κεηΪ απφ ηελ Ϋγθξηζε ηεο ηειηθάο επηκΫηξεζεο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζέα, θαηΪ 

πνζνζηφ εβδνκάληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο. 

Σν ζχλνιν ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ρσξέο θαζπζηΫξεζε, ακΫζσο κεηΪ απφ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ παξαιαβάο θαη ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. 

Άξζξν 21: Έθδνζε εγγπεηηθψλ 

 

21.1. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ηνπ Ϊξζξνπ 20 εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ά ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο 

επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ.4364/2016(Α΄13)πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξΪηε- κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα 

παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, 

ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα/ αλαδφρνπ απφ Ϋλα ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο  

ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ, αλεμαξηάησο ηνπ χςνπο ησλ. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο 

21.2 Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα/ αλαδφρνπ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ, αλεμαξηάησο ηνπ χςνπο ησλ. 

ΔΪλ ε εγγχεζε εθδνζεέ απφ αιινδαπφ πηζησηηθφ έδξπκα κπνξεέ λα ζπληαρζεέ ζε κέα απφ ηηο επέζεκεο γιψζζεο ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο, αιιΪ ζα ζπλνδεχεηαη απαξαέηεηα απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά γιψζζα, ζχκθσλα θαη κε ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 10 ηεο παξνχζαο. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο, πξνθεηκΫλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

 

Άξζξν22: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο 

Γελ πξνβιΫπεηαη ε ρνξάγεζε πξνθαηαβνιάο ζηνλ  ΑλΪδνρν 

 

 

Άξζξν23:Λνηπέο Τπνρξεψζεηο θαη Γηάθνξεο Ρπζκίζεηο 

Ο αλΪδνρνο κε δηθά ηνπ δαπΪλε ζα θΪλεη ηηο ζπλδΫζεηο κε ηηο παξνρΫο (Ηιεθηξηζκφ).   
 

Οη πξνζθΫξνληεο, κε ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, απνδΫρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

Γηαθάξπμεο. 

Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη ηελ πξνζθνξΪ σο πξνζθΫξσλ ά σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο πξνζθΫξνληνο, φηη ε έδηα ά θαη ηξέηνη, θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγΪδνληαη πξνζσπηθΪ 

δεδνκΫλα πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη ζε απηάλ, 

ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΫξσζεο Ϋηεξσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβΪλνληαο θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΪιεηαο ηεο 

επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ θΪζε κνξθάο αζΫκηηε επεμεξγαζέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο πεξέ πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ. 

 

Αλ, κεηΪ απφ ηελ ηπρφλ νξηζηηθνπνέεζε ηεο Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 160ηνπ 
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λ. 4412/2016,ε ΠξντζηακΫλε Αξρά απνθαζέζεη ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ, πξνζθαιεέ ηνλ επφκελν θαηΪ ζεηξΪ κεηνδφηε ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηνπ πξνηεέλεη λα αλαιΪβεη απηφο ην Ϋξγν νινθιάξσζεο ηεο Ϋθπησηεο εξγνιαβέαο, κε ηνπο 

έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη βΪζεη ηεο πξνζθνξΪο πνπ ππΫβαιε ζηνλ δηαγσληζκφ. Η ζχκβαζε εθηΫιεζεο 

ζπλΪπηεηαη, εθφζνλ εληφο δεθαπΫληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφηαζεο πεξηΫιζεη ζηελ ΠξντζηακΫλε Αξρά 

Ϋγγξαθεθαηαλεπηθχιαθηεαπνδνράηεο.ΗΪπξαθηεπΪξνδνοηεοπξνζεζκέαοζεσξεέηαησοαπφξξηςεηεοπξφηαζεο.Αλ ν 

αλσηΫξσ κεηνδφηεο δελ δερζεέ ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε ΠξντζηακΫλε Αξρά πξνζθαιεέ ηνλ επφκελν θαηΪ 

ζεηξΪ κεηνδφηε, αθνινπζψληαο θαηΪ ηα ινηπΪ ηελ έδηα δηαδηθαζέα .Δθφζνλ θαη απηφο απνξξέςεη ηελ πξφηαζε, ε 

ΠξντζηακΫλε Αξρά γηα ηελ αλΪδεημε αλαδφρνπ ζην Ϋξγν πξνζθεχγεη θαηΪ ηελ θξέζε ηεο εέηε ζηελ αλνηθηά δεκνπξαζέα 

εέηε ζηε δηαδηθαζέα κε δηαπξαγκΪηεπζε, θαηΪ ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηοηνπλ4412/2016. 

 

Η δηαδηθαζέα ηεο παξνχζαο δελ εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ ε ΠξντζηακΫλε Αξρά θξέλεη, φηη νη παξαπΪλσ  

πξνζθνξΫο δελ  εέλαη ηθαλνπνηεηηθΫο γηα ηνλ θχξην ηνπ Ϋξγνπ ά Ϋρνπλ επΫιζεη ιφγσ εθαξκνγάο λΫσλ θαλνληζκψλ αιιαγΫο 

ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπάο ηνπ Ϋξγνπ, ελψ κπνξεέ λα εθαξκφδεηαη αλαινγηθΪ θαη ζε πεξέπησζε νινθιάξσζεο ηνπ Ϋξγνπ, 

χζηεξα απφ απηνδέθαηε δηΪιπζε ηεο ζχκβαζεο θαηφπηλ πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ά δηΪιπζε κε ππαηηηφηεηα ηνπ θπξένπ 

ηνπ Ϋξγνπ θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο 

 

Άξζξν24. Απηνελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ-Γηακφξθσζε ρψξνπ 

Ο αλΪδνρνο ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη εμεηΪζεη ηνπο ρψξνπο, εγθαηαζηΪζεηο, ηηο θαζνξηζκΫλεο απαηηάζεηο θαη ηνπο παξφληεο 

φξνπο. Γελ ζα επηηξαπεέ νπνηαδάπνηε αμέσζε απφ ηνλ αλΪδνρν γηα πξφζζεηε πιεξσκά ά ρξνληθά παξΪηαζε πνπ ζα 

νθεέιεηαη ζε παξεξκελεέα νπνηνπδάπνηε ζΫκαηνο αλαθεξφκελνπ ζηνπο ρψξνπο, ηηο θαζνξηζκΫλεο απαηηάζεηο ά ηνπο 

φξνπο, ζΫκα γηα ην νπνέν ζα κπνξνχζε ν αλΪδνρνο λα ελεκεξσζεέ πξαγκαηνπνηψληαο επέζθεςε ζηνπο ρψξνπο, 

πξνζθεχγνληαο ζηηο ππεξεζέεο ηνπ Γάκνπ ά ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν γηα ηελ πεξέπησζε κΫζν.  

Άξζξν25.Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ 

ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ.4412/2016. 

Η ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηΪο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη 

θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ 

ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

 

Άξζξν26:Δθαξκνζηέν Γίθαην- Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ά ζρεηέδεηαη κε ηελ εξκελεέα θαη/ ά ην θχξνο θαη/ά ηελ 

εθαξκνγά θαη/ά ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά αγσγάο ζην δηνηθεηηθφ εθεηεέν ηεο 

πεξηθΫξεηαο, ζηελ νπνέα Ϋρεη ππνγξΪθεη ε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν175λ.4412/2016. 

 

[Η΄(Δλαιιαθηηθά) Ρήηξα δηαηηεζίαο, θαηφπηλ  ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ νηθείνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ 

Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε ζπκθσλνχλ θαη ζπλαπνδΫρνληαη φηη φιεο νη δηαθνξΫο πνπ πξνθχπηνπλ ά ζρεηέδνληαη κε ηελ εξκελεέα 

θαη/ ά ην θχξνο θαη/ά ηελ εθαξκνγά θαη/ά ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη νξηζηηθΪ απφ δηαηηεηηθφ δηθαζηάξην 

/φξγαλν ην νπνέν δηνξέδεηαη θαη δηεμΪγεη ηε δηαηηεζέα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο πνπ εθΪζηνηε ηζρχνπλ γηα ηηο δηαηηεζέεο 

ηνπ Γεκνζένπ. (ΚαηΪ παξΫθθιηζε απφ ηηο δηαηΪμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηαηηεζέεο ηνπ Γεκνζένπ, ε αλαζΫηνπζα αξρά 

κπνξεέ λα θαζνξέζεη ζην ζεκεέν απηφ, θαηΪ πεξέπησζε, ην πεξηερφκελν ηεο δηαηηεηηθάο ξάηξαο ζχκθσλα κε ηνλ επηιεγΫληα 

θνξΫα δηαηηεζέαο, πεξηΫρνλ κεηαμχ Ϊιισλ, ηνπο θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ, ηνπο εθαξκνζηΫνπο 

θαλφλεο δηαηηεζέαο, ηελ Ϋδξα ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξένπ (ά νξγΪλνπ), ηηο ακνηβΫο ησλ δηαηηεηψλ (εθφζνλ δελ νξέδνληαη απφ 

ηνπο εθαξκνζηΫνπο θαλφλεο δηαηηεζέαο),ηε γιψζζα ζηελ νπνέα ζα δηεμαρζεέ ε δηαηηεζέα θαη θΪζε Ϊιιν ζρεηηθφ ζΫκα). 

 

Η δηεμαγσγά ηεο δηαηηεζέαο ππφθεηηαη ζηνλ «Καλνληζκφ ΓηαθΪλεηαο ζηηο δπλΪκεη πλζάθεο Γηαηηεζέεο Δπελδπηψλ-

Κξαηψλ»(Ruleson Transparency in Treaty base dInvestor- State Arbitration) ηεο Δπηηξνπάο ησλ ΗλσκΫλσλ Δζλψλ γηα ην ΓηεζλΫο 

Δκπνξηθφ Γέθαην (UNCITRAL), νη δηαηΪμεηο ηνπ νπνένπ θαηηζρχνπλ ησλ εθαξκνζηΫσλ θαλφλσλ δηαηηεζέαο πνπ θαζνξέδνληαη  

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3ηνπΪξζξνπ175λ.4412/2016, 
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Σεο πξνζθπγάο ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηάξην/ φξγαλν πξνεγεέηαη ζηΪδην ζπκβηβαζηηθάο επέιπζεο δηαθνξψλ. Γηα ηε ζπκβηβαζηηθά 

επέιπζε ηεο δηαθνξΪο ζπγθξνηεέηαη πκβνχιην Δπέιπζεο Γηαθνξψλ (ΔΓ). Η ακνηβά θΪζε κΫινπο ηνπ ΔΓ θαζνξέδεηαη 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν18λ.4640/2019(Α’190),πεξέ ακνηβάο δηακεζνιαβεηά. ΚαηΪ ηα ινηπΪ εθαξκφδνληαη νη παξ. 7 θαη 

8ηνπΪξζξνπ176λ.4412/2016θαηνλ.4640/2019. 

 

 

Άξζξν28: Τπεξγνιαβία 

 

Ο πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη 

ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλεη. Αλ ν αλΪδνρνο πξφηεηλε 

ζπγθεθξηκΫλνπο ππεξγνιΪβνπο θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ, ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο 

εθηΫιεζεο, λα πξνζθνκέζεη ηελ ππεξγνιαβηθά ζχκβαζε. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζέα κπνξεέ λα ρνξεγάζεη πξνζεζκέα ζηνλ 

αλΪδνρν θαη’ αέηεζά ηνπ, γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο ππεξγνιαβηθάο ζχκβαζεο κε ηνλ αξρηθψο πξνηαζΫληα ππεξγνιΪβν ά 

Ϊιινλ, πνπ δηαζΫηεη ηα αλαγθαέα, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο ππεξεζέαο απηάο, πξνζφληα, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζνβαξφο ιφγνο. 

 

Η ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ 

θπξένπ αλαδφρνπ. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά: 

 

α) ειΫγρεη ηελ επαγγεικαηηθά θαηαιιειφηεηα ηνπ ππεξγνιΪβνπ λα εθηειΫζεη ην πξνο αλΪζεζε ηκάκα, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ 

Ϊξζξνπ 22.Β (Ϊξζξν 75 παξ.1 πεξ. α’ θαη 2λ. 4412/2016)θαη επαιεζεχεη ηε κε ζπλδξνκά, ζην πξφζσπφ ηνπ, ησλ ιφγσ 

απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 2 2.Α.1, 22.Α.2 θαη 22.Α.9 (Ϊξζξα 73 παξ.1 θαη 2 θαη 74 λ.4412.2016),ζχκθσλα κε ηα θαηΪ 

πεξέπησζε εηδηθψο πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν23 ηεο παξνχζαο (Ϊξζξα 79 Ϋσο 81 λ. 4412/2016). 

β) απαηηεέ ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, φηαλ θαηφπηλ ηνπ ειΫγρνπ θαη 

ηεο επαιάζεπζεο ηεο σο Ϊλσ πεξέπησζεο (α), δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πιεξνχληαη νη φξνη επαγγεικαηηθάο θαηαιιειφηεηαο 

ηνπ ππεξγνιΪβνπ ά φηαλ ζπληξΫρνπλ νη σο Ϊλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 

 

 

 

              Ο 

       ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ & 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
 

 

ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΝΑΔΡΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΔΛΠΙΓΑ”». 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ: 297.593,89 €  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Ι.Π. Γάκνπ Αζελαέσλ Κ.Α.7335.009/Φ20 

 

 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΡΓΟΤ 

(Ϊξζξν 95, παξ. 2
α
 θαη Ϊξζξν 126) (αλΪ 

νκΪδα Ϋξγνπ) 

 

Ο ΠξνζθΫξσλ 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟ: ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ, ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

 

 

 

Αθνχ Ϋιαβα γλψζε ηεο Γηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαγξΪθεηαη ζηελ επηθεθαιέδα θαη ησλ ινηπψλ 

ηεπρψλ ΓεκνπξΪηεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ απηνχ, ππνβΪισ ηελ παξνχζα πξνζθνξΪ θαη δειψλσ 

φηη απνδΫρνκαη πιάξσο θαη ρσξέο επηθχιαμε φια απηΪ θαη αλαιακβΪλσ ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ κε ηα αθφινπζα πνζνζηΪ 

Ϋθπησζεο επέ ησλ ηηκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ΜειΫηεο θαη γηα θΪζε νκΪδα απηνχ. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΧΝ ΔΚΠΣΧΗ Α/Α 

ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Α/Α Οκάδεο Δξγαζηψλ Γαπάλε νκάδαο 

εξγαζηψλ θαηά ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ 

Μειέηεο (Δπξψ) 

Πξνζθεξφκελε Έθπησζε 

αξηζκεηηθψο ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο (%) 

Πξνζθεξφκελε έθπησζε 

νινγξάθσο ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο(%) 

 
1 

 

ΔΝΑΔΡΙΟ ΓΙΚΣΤΟ 

ΟΓΟΦΧΣΙΜΟΤ 

 

         173.389,30 

 

 

……………….% 

 

 

………….……………… 

 

 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
……………………………………………… 
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ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Γηα ηελ ππνβνάζεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα θαη ηεο Δπηηξνπάο δηαγσληζκνχ ζηελ θαηΪηαμε ησλ δηαγσληδνκΫλσλ θαηΪ ζεηξΪ 

κεηνδνζέαο) 
 
 
α/α 

 
 
Δίδνο Δξγαζηψλ 

 
Γαπάλε Καηά ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο 

(Δπξψ) 

 
Πξνζθεξφκελε 

Έθπησζε (%) 

 

Γαπάλε κεηά ηελ 

έθπησζε ζε επξψ 

 

1 
ΔΝΑΔΡΙΟ ΓΙΚΣΤΟ 

ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 

173.389,30  

…….… 

 

………….….… 

 

2 Μέζε έθπησζε Δκ=(2-Π2)/2= ……..% 

 

3 Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% 31.210,07 
 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

……………….. 

4 
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ: 
173.389,.30 ………………. 

5 ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ15% 30.689,91 ………….….… 

 

6 
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ: 

 

204.599,37 

 

………………….. 

7 ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ 4.705,79 ……….…….… 

8 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  297.593,89 ………………… 

 
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 
……………………………………………… 

 

Δγθξέζεθε κε ηελ ……../…….. (ΑΓΑ: ……………………) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο. 

 

 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΛΑΣΟ                   ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΒΑΙΛΗΑ 

 

              ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΦΤΛΛΟ 
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