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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο πλεδξίαζεο αξηζ. 16/2012 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  

Γήκνπ Αικσπίαο 

Αξηζ.Απφθ : 203/2012 Θέκα: Καζνξηζκφο φξσλ δεκνπξάηεζεο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

εθηέιεζεο ηνπ  Τπνέξγνπ <1> «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο  

Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο(Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ηεο Πξάμεο «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 

Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο (Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ», κε θσδηθφ ΟΠ «215826», 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  5.525.148,30 επξψ 

ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 24 επηεκβξίνπ 2012 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 14.00΄ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ κε αξηζκφ 28200/17-9-2012 πνπ δφζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ.3852/10.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά (7) κειψλ ήηαλ 

παξφληα έμη (6), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

1. Παζφεο Γεκήηξηνο      - Πξφεδξνο  1. Εηάθα-Βαιηαλάηνπ Μαξία-Κσλ/λα 

2. Απνζηνιίδεο Νηθφιανο-Αληηπξφεδξνο    

3. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο    

4. Σδέθνο Πέηξνο    

5. Ησαλλίδεο Ησάλλεο    

6. Γνχθα Αζελά    

ζηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θενδσξίδνπ Κ.Μεηακφξθε γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ. 

Παξψλ θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ θαη ν Δηδηθφο χκβνπινο Γεκάξρνπ, δηθεγφξνο 

Έδεζζαο, θ.Πνιαηίδεο  Πέηξνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, παξνχζα ήηαλ θαη ε ππάιιεινο ησλ Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ,  Πνιηηηθφο Μεραληθφο, θα Μνλνγελίδνπ Μαξία.  

Πξηλ ηελ εηζήγεζε ηνπ 14
νπ

 ζέκαηνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ ιφγν πήξε ν 

θ.Απνζηνιίδεο Νηθφιανο, ν νπνίνο είπε ηα εμήο : “δεηψ  ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο , ην νπνίν είλαη 

θαη αίηεκα ηεο θαο Εηάθαο – Βαιηαλάηνπ, ε νπνία  πξέπεη λα απνπζηάζεη απφ ηε ζπλεδξίαζε, ιφγσ 

εθηάθηνπ ηαμηδηνχ θαη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ζε επφκελε ζπλεδξίαζε  ιφγσ ζνβαξφηεηαο ηνπ 

ζέκαηνο». 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξφηεηλε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα δηφηη αλ θαζπζηεξήζεη ε 

δηαδηθαζία θαη ραζνχλ νη πξνζεζκίεο ππάξρεη θίλδπλνο ην έξγν λα απεληαρζεί. Καηφπηλ δεηήζεθε ε 

άπνςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ θα Μνλνγελίδνπ Μαξία, ε νπνία ελεκέξσζε ηελ Δπηηξνπή 

φηη έρεη δεκνζηεπηεί πσο αιιάδνπλ νη πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο 

ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΩ-Φ6Ρ



ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ΔΤ.  Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο γηα ηελ αιιαγή 

αξρίδεη απφ 01.10.2012. Ωο εθ ηνχηνπ αλ δελ γίλεη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη 

δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ 01/10/2012 απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ θαη λα ζηαινχλ πάιη γηα έιεγρν θαη επαλέγθξηζε ζηελ 

Γηαρεξηζηηθή αξρή.  

Καηά πιεηνςεθία, κεηνςεθνχληνο ηνπ θ.Απνζηνιίδε Νηθνιάνπ, απνθαζίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή 

λα ζπδεηεζεί ην ζέκα. 

    

Ο Πξφεδξνο,  εηζεγνχκελνο ην 14
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο,  έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ηα 

παξαθάησ:  

1. Σελ αξίζκ. πξση. 8456/03-08-09 Απφθαζεο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πεξί έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο 

Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο (Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο 

βηνινγηθνχ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  2007-2013. 

2. Σελ κε αξίζκ. πξση. 5101/09-07-2012 απφθαζεο ηεο Δλδηάκεζεο  Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

Π.Κ.Μ. κε ηελ δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ ππνέξγνπ <1> 

«Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο  Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο(Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) 

θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ηεο Πξάμεο «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 

Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο (Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» (άδεηα δεκνπξάηεζεο), 

3. Σελ κε αξίζκ. 157/2012 Απφθαζε, κε ηελ νπνία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνδέρζεθε  

ηελ άδεηα δεκνπξάηεζεο  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ <1> «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 

Γηαρεηξηζηηθήο  Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο(Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ηεο Πξάμεο «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο 

Ν.Πέιιαο (Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ», κε 

θσδηθφ ΟΠ «215826», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  5.525.148,30 επξψ, ζχκθσλα κε ην 

ππ‟αξίζκ. 5101/9-7-2012 έγγξαθν ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη εγθξίζεθε ν ηξφπνο δηεμαγσγήο   ηνπ έξγνπ ( αλνηρηφο 

δηαγσληζκφ κε πξνζθνξά κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ 

ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο 

εθαηφ (%)) 

4. Σελ κε α/α 510 θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απφθαζε αλάιεςεο δαπάλεο 

ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη 

ε δέζκεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ χςνπο  πέληε εθαηνκκχξηα  πεληαθφζηεο είθνζη πέληε  

ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα νθηψ Δπξψ θαη ηξηάληα  Λεπηά (5.525.148,30 €) γηα ηελ 

πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο  ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  εμφδσλ ηνπ 

ΚΑΔ 02.30.7326.1076 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012  γηα ηελ Δπέθηαζε ΥΤΣΑ 1
εο

 

δηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο Ν.Πέιιαο (ΥΤΣΑ Αικσπίαο) θαη εθζπγρξνληζκφο ππάξρνληνο 

βηνινγηθνχ (Τπνέξγν 1-ΔΠΑ-ΑΓ 270-09) 

5.  Σελ κε αξίζκ. 270/2009 Απφθαζε Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ Αξηδαίαο πεξί Απνδνρήο ησλ 

φξσλ ηεο αξηζ.8456/3-08-09 απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο «ΔΠΔΚΣΑΖ ΥΤΣΑ 1
εο

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Ν. ΠΔΛΛΑ (ΥΤΣΑ ΑΛΜΩΠΗΑ) ΚΑΗ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ» ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 2007-2013 θαη Απνδνρήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνυπνινγηζκνχ 

6.062.648,30€ θαη ηελ κε αξίζκ. 70/2010 Α.Γ.. ηξνπνπνηεηηθή ηεο 

6. Σελ κε αξίζκ. πξ.Γ17α/04/58/ΦΝ440 /24.3.2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Γεληθήο Γξακ.Γεκ. Έξγσλ, Γελ. Γ/λζεο Γηνίθεζεο θαη 

Πξνγ/ηνο , Γ/λζεο Ννκ.πλη/ζκνχ & Κσδ/ζεο, πεξί έγθξηζεο πξνζζήθεο πξφζζεησλ 

φξσλ ζηε δηαθήξπμε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ : “Δπέθηαζε ΥΤΣΑ 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο 

ελφηεηαο Ν.Πέιιαο (ΥΤΣΑ Αικσπίαο) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ»    

Καη ζπκπιήξσζε ηα εμήο : 

“ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2009 θαη ζην Κ.Α 30.7326.1076 έρεη εγγξαθεί 

κε αλακφξθσζε πξ/ζκνχ (Α.Γ..270/2009, 70/2010) πίζησζε χςνπο 5.525.148,30  € γηα ηελ 

πινπνίεζε  ηνπ έξγνπ «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο  Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο 

(Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ».  

ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΩ-Φ6Ρ



Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ ΔΣΠΑ κέζσ ηνπ ΠΓΔ  κε βάζε ηελ ππ‟ αξζκ. 

Πξση 8456/03.08.2009 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμε «Δπέθηαζε ΥΤΣΑ 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο 

Ν. Πέιιαο (ΥΤΣΑ Αικσπίαο) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ζην ΔΠ 

«Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-2013 (αξηζ. Δλάξ. Έξγνπ Α ΔΠ0088), θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 

34-37 ηνπ Ν. 2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α/24-8-93). 

Σν έξγν είλαη πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΠΑ θαη δελ έρεη ηδία ζπκκεηνρή ν 

Γήκνο. Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, είραλ ππνβιεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δεκνηηθή αξρή θαη θαηφπηλ ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο, εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξνηείλσ ζηελ Δπηηξνπή, λα απνδερζεί φπσο έρνπλ 

ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία έρεηε ζηα ρέξηα ζαο,  λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δηφηη αλ αιιάμνπκε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ζα πξέπεη λα  ππνβάινπκε μαλά  ηα 

ηεχρε ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα έγθξηζε θαη θαζψο κεηά ηηο 01-10 ππάξρεη άιιε 

δηαδηθαζία, νπφηε ζα επέιζεη λέα ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη ππάξρεη θίλδπλνο ην έξγν λα 

απεληαρζεί. Θέινπκε έλα έξγν θαηαζθεπαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά αμηφπηζην , απφ αμηφπηζην θαη 

έκπεηξν αλάδνρν θαη πξνηείλσ λα δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο ,ν νπνίνο είλαη αλνηρηφο θαη δηεζλήο».  

Καηφπηλ θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. 

Σνλ ιφγν πήξε ν θ.Απνζηνιίδεο Νηθφιανο, ν νπνίνο δήισζε φηη κεηνςεθεί θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα είπε ηα εμήο  :  «Γελ ςεθίδσ ηνλ  φξν 23.3 ηεο δηαθήξπμεο, ιφγσ ηνπ φηη  απνθιείεη, 

κεηά ηελ θαηαγγειία εξγνιάβσλ, πνιινχο εξγνιάβνπο λα έρνπλ ζπκκεηνρή ελψ είραλ ζπκκεηνρή ζε 

άιια παξφκνηα έξγα ΥΤΣΑ , φπσο ζηελ Κνκνηελή κε πνζνζηφ έθπησζεο 48,50%, ζηελ Κνδάλε κε 

πνζνζηφ έθπησζεο 47,50% θαη ζηνλ Μαπξφιαθν κε πνζνζηφ έθπησζεο 53%. Δπεηδή ν φξνο απηφο 

κε πξντδεάδεη θαη αθνχγνληαη πνιιά ζρφιηα απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνλ ηχπν γηα απηφλ ηνλ φξν 

αξλεηηθά, επηθπιάζζνκαη θαηφπηλ ηνπ δηαγσληζκνχ, αλάινγα ην πνζνζηφ έθπησζεο,  λα είλαη 

αλάινγν ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζθνξψλ. Δάλ φρη,  ζα κε δηθαηψζεη  θαη είλαη ινγηθφ λα πξνζθχγσ 

εγψ πξνζσπηθά ζηελ δηθαηνζχλε».  

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , αθνχ έιαβε ππφςε   :  

1. Σελ Δηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

2. Σελ αξίζκ. πξση. 8456/03-08-09 Απφθαζεο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

3. Σελ κε αξίζκ. πξση. 5101/09-07-2012 απφθαζεο ηεο Δλδηάκεζεο  Γηαρεηξηζηηθήο 

Αξρήο Π.Κ.Μ. 

4. Σελ κε αξίζκ. 157/2012 Απφθαζε Γ..Αικσπίαο 

5. Σελ κε α/α 510 θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απφθαζε αλάιεςεο δαπάλεο 

ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

6. Σελ κε αξίζκ. 270/2009 Απφθαζε Γ.. θαη ηελ αξίζκ. 70/2010 ηξνπνπνηεηηθή ηεο. 

7. Σελ κε αξίζκ. πξ.Γ17α/04/58/ΦΝ440 /24.3.2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Γεληθήο Γξακ.Γεκ. Έξγσλ 

8. Σηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο ησλ κειψλ 

9. Σηο δηαηάμεηο :   

  Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ  

                    έξγσλ» (ΚΓΔ).   

 Σν άξζξν 20 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή Α.Δ. . 

 Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α‟ 25/86) θαη 

 Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α‟ 137/24-8-93) 

 Σνπ Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 23 Α‟/84) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο: Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20  (ΦΔΚ Α‟ 

94/05-06-1992), Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (ΦΔΚ 138 Α‟ /13-8-1994), Ν. 2338/95 άξζξν 13 

(ΦΔΚ Α‟ 202/14-09-1995), Ν. 2372/96 άξζξν 4 (ΦΔΚ Α‟ 29/28-02-1996), Ν. 2940/01 (ΦΔΚ Α΄ 

180/6-8-2001), Ν. 3212/2003 (ΦΔΚ 308
Α
/31-12-2003), Ν. 3263/2004 (ΦΔΚ. 179

Α
/28-9-2004) Ν. 

3316/2005 (ΦΔΚ  42
Α
/22-2-2005) θαη 3481/2006 (ΦΔΚ 162 Α΄/2-8-2006). 

 Σηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ –π.δ. 82/1996 θαη 

Ν.3310/05 (ΦΔΚ Α 30/14-02-05), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3414/05 (ΦΔΚ Α΄279)- 
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 Σνπ Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α‟ 25/86) θαη  ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 

6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (ΦΔΚ Α‟ 137/24-8-93),  Ν. 2362/95 – Γεκφζην Λνγηζηηθφ (ΦΔΚ 247 Α‟/95),  Ν. 

3310/05, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην λ.3414/05, ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2741/99 

(πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (ΦΔΚ 199 Α‟ /28-09-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνπο λ. 

3060/02 (ΦΔΚ 242
Α
/11-10-2002), 3090/2002 (ΦΔΚ 329

Α
 /24-12-2002). 

 Σνπ Π.Γ. 609/85 (ΦΔΚ 223 Α‟/85) – Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα:  Π.Γ. 286/94, (ΦΔΚ Α‟ 148/94), Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 

(ΦΔΚ Α‟ 201/94), Π.Γ. 210/97, (ΦΔΚ Α‟ 166/97), Π.Γ. 285/97, (ΦΔΚ Α‟ 207/97), Π.Γ. 218/99 

(ΦΔΚ 187
 
Α‟ /16-09-1999). 

 Σνπ άξζξνπ 75, ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ.)  

 Σνπ αξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010  

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

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

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα 

θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

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

10. Σελ εμεηδηθεπκέλε  πίζησζε 5.525.148,30  €  πνπ έρεη εγγξαθεί  ζην 30.7326.1076 γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ηνπ  Τπνέξγν <1> «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο  Δλφηεηαο 

Ν.Πέιιαο(Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ηεο Πξάμεο 

«Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο (Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» 

 

Απουασίζει κατά πλειοψηυία 

 

     1) Δ γ θ ξ ί λ ε η   ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έξγνπ κε αλνηρηφ δηεζλή δηαγσληζκφ,  κε 

πίζησζε 5.525.148,30  € θαη ηελ δηάζεζε πίζησζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

έηνπο 2012 θαη ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.   30.7326.1076  

     2) Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα ζπγθξνηεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ : 

α)ηνπ άξζξνπ 21& 3 ηνπ Ν.3669/2006  , βάζεη ηνπ νπνίνπ: 

 « ηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλψηεξνπ ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1, ε 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνηειείηαη απφ : 

 Σέζζεξηο  (4) ηερληθνχο ππαιιήινπο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ έρνπλ ηελ 

αληίζηνηρε δπλαηφηεηα, αλάινγα κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ νη ππεξεζίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε  δεκνπξαηνχκελνπ ηερληθνχ έξγνπ. Αλ ην έξγν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ θνξέα άιινλ απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο, ην έλα απφ απηά ηα κέιε πξνέξρεηαη απφ ην 

θνξέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν. 

 Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ  απφ ηελ 

Σνπηθή  Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα 

λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ, απφ ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζε φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο. 

 Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο (ΣΔΔ), πνπ 

ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΣΔΔ. Όηαλ πξφθεηηαη 

γηα έξγα εζληθνχ  ή δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη  απφ ηε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ. 

 Έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγνιεπηηθψλ νξγαλψζεσλ  πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ απφ ηνπο ππνδεηθλπφκελνπο απφ ηηο παλειιήληεο ζρεηηθέο νξγαλψζεηο. ε πεξίπησζε 

πνπ νη δηάθνξεο ελψζεηο  ππνδείμνπλ δηάθνξα  πξφζσπα σο εθπξνζψπνπο , ν Τπνπξγφο  

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ επηιέγεη ην ηαθηηθφ θαη 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο απφ ηα πξφζσπα πνπ πξνηάζεθαλ».  

β)ηνπ άξζξνπ  26 ηνπ λ.4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο , εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, 

εξγαζηαθή εθεδξεία θαη  άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο  2012-2015» (ΦΔΚ Α΄226) θαη ηελ αξίζκ. πξση. ΓΗΚΠΟ/Φ18/νηθ.21508/4-11-

2011(ΦΔΚ 2540/Β/7-11-2011) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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Καηφπηλ ηεο θιήξσζεο ηεο πεξίπησζεο β) θαη θαηφπηλ ηνπ νξηζκνχ ησλ ινηπψλ 

κειψλ  ησλ πεξηπηψζεσλ  3β, 3γ, 3δ ηνπ άξζ. 21 ηνπ Ν.3669/08 ζα αθνινπζήζεη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ <1> «Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο  Δλφηεηαο 

Ν.Πέιιαο(Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ηεο Πξάμεο 

«Δπέθηαζε Υ.Τ.Σ.Α. 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ν.Πέιιαο (Υ.Τ.Σ.Α.ΑΛΜΩΠΗΑ) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο βηνινγηθνχ», κε λέα απφθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 21 & 4 ηνπ Ν.3669/08. 

3)Κ α ζ ν ξ ί δ ε η   ηνπο φξνπο  κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ  γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο 

ηνπ  παξαπάλσ έξγνπ ,ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

  

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

  

 Άξζξν 1: Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 
1.1

 Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: Ο χλδεζκνο Καζαξηφηεηαο Αικσπίαο
  

1.2             Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: Ο Γήκνο Αικσπίαο  

1.3 Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο πνπ έρεη 

έδξα 

 

Οδφο  : Πι. Αγγ. Γάηζνπ  

Σαρ.Κσ

δ. 

: 58400, Αξηδαία 

Σει. : 2384350255,5 

Telefax : 2384021226 

E-mail : dimarid@otenet.gr 

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

θαηαζέζνπλ ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ) πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.   

1.4 Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη ε 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

                   Ζ δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε  20/11/2012 

1.5  -«Δλδηαθεξφκελνο / Τπνςήθηνο» είλαη ε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε (Δξγ.Δπ.) πνπ 

έρεη ην εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα 

δεκνπξαζία.  

 «Πξνζθέξσλ / δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε Δξγ.Δπ. ή Κ/μία πνπ έρεη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία. 

 «Αλάδνρνο / εξγνιάβνο» είλαη ε Δξγ.Δπ.ή Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε 

εθηέιεζεο κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.  

 «Σηκνιφγην Έξγνπ» ή «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» ή «Σηκνιφγην» ή «πκβαηηθφ 

Σηκνιφγην» είλαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο ηεο ππεξεζίαο κε ηηο ηηκέο κνλάδνο 

κεησκέλεο θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο θαηά ην 

δηαγσληζκφ. 

 Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΓΔ) είλαη ν λ. 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄ 

116) 

 1.6 Αλ ε Γ.Τ. ή Π.Α. κεηαζηεγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζα γλσζηνπνηήζνπλ άκεζα ηε λέα ηνπο δηεχζπλζε ζηνπο 

ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα θαη απφ ην ελδερφκελν απηφ γεγνλφο δελ 

πξνθχπηεη  νπνηαδήπνηε αθπξφηεηα ή άιιε δπζκελήο ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο. 

 

 Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρψλ  

2.1 Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 

5, 6, θαη 7, δηαηίζεληαη απφ ην Γήκν Αξηδαίαο, νδφο Πι. Αγγ. Γάηζνπ η.θ.58400, 

Αξηδαία, Πιεξνθνξίεο Μνλνγελίδνπ Μαξία  ηει.: 2384350255  
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 Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ κέρξη θαη ηελ ΠΔΜΠΣΖ 15/11/2012. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα 

ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη 

θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 100 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ 

αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.   

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

γλψζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ, εξεπλψλ θ.ι.π., ζηα 

γξαθεία ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.  

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

έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα 

παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα 

θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, 

πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ 

ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη 

ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

 

 

 Άξζξν 3: Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ – 

Σξφπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 

 

3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη 

θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, ην 

θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

άξζξσλ 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο.  

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

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο. Οη θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηνπ 

έξγνπ, ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη 

ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, e-mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/Γηαγσληδφκελνπ θαη ηα 

ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. Ο έλαο θάθεινο  πεξηέρεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλδεημε ζην εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ») θαη ν άιινο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

(κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»).  

                  Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη 

θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ 

ππνςεθίσλ. 

                  Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί 

λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ.  

 3. 3 Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ην θάθειν πξνζθνξάο 

ηδηνρείξσο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

22 παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).  Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ:  

1. ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο 

εξγνιήπηεο,  

2. ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο ή εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγ.Δπ.,  

3. ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο 

ηεο,   

4. ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,  

5. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε α) ν θνηλφο 

εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, 
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δηνξηζκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ 

Δξγ.Δπ. είηε β) φινη νη θνηλνπξαθηνχληεο καδί, ν θαζέλαο εθπξνζσπνχκελνο 

ή αληηπξνζσπεπφκελνο θαηά ηα παξαπάλσ.  

 Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ  δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην 

θπζηθφ πξφζσπν. 

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

θαη απφ θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηαρπδξνκηθά. Ζ αξρή 

πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ δελ έρεη επζχλε γηα ηελ ηπρφλ εθπξφζεζκε άθημε ηεο 

πξνζθνξάο ζην πξσηφθνιιφ ηεο. 

 3.5     Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Ζ αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ 

εθπξνζέζκσο ππνβάιινληα ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαίηεζε 

απφ ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

 Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη ξεηά ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Δ.Γ. φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο 

παξαιακβάλεηαη θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Ζ Δ.Γ. ζεκεηψλεη ζην 

πξαθηηθφ ηεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ 

πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε.  

 Ζ ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζεσξεί φηη ε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.   

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ 

 

4.1Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ 

ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη 

ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ),  δειαδή κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 10.00, ν 

Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε 

ιήμε ηεο παξαιαβήο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί κε ηελ 

ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο 

πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.4 (ζεκεηψλεηαη φηη ζην πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 

εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

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

νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

γ) Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηεο απφ εκεδαπή επηρείξεζε, ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη (κε βάζε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ έγγξαθν)  ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβάιιεη (ηνπιάρηζηνλ νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ή ζπλαθνχο εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ). Σέηνηα θαηαγξαθή 

δελ γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο ην θάθειν πξνζψπνπ 

ακθηζβεηείηαη, ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά ηνλ 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κεηά ην άλνηγκα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
 δ) Οι θάκελοι ποσ περιέτοσν ηα δικαιολογεηικά ζσμμεηοτής ανοίγονηαι από ηεν Επιηροπή, ε 
οποία καταγράυει ζηο πρακηικό ηα έγγραθα και δικαιολογεηικά ποσ περιέτονηαι ζηο θάκελο 
(τωρίς ηασηότρονα να ελέγτει ηο νομόησπο και ηεν πλερόηεηά ηοσς), μονογράθονηαι ηα έγγραθα 
ασηά, ελέγτει την πρωτότσπη βεβαίωση εγγραυής ζηο Μ.Ε.Ε.Π. και ηεν επιζηρέθει αμέζως, 
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αθού πρώηα διαπιζηώζει όηι ζηο θάκελο σπάρτει ανηίγραθο ασηής, ηο οποίο επικσρώνει αν δεν 
είναι ήδε επικσρωμένο ή το αντίγραυο εγγραυής σε επαγγελματικό μητρώο ή καηάλογο ηες 
αλλοδαπής (όηαν ο διαγωνιδόμενος είναι αλλοδαπός από κράηος -  μέλος ηες Ε.Ε., ηοσ Ε.Ο.Χ. ή 
από κράηος ποσ έτει κσρώζει ηε ζσμθωνία ηοσ Π.Ο.Ε. για ηις δεμόζιες ζσμβάζεις).  

ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε 

δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ ινγηζηηθφ 

έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο 

(αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. 

θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. 

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

κεηνδνζίαο, δηαπηζηψλεη α) αλ ην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3 ηεο 

παξνχζαο β) ειέγρεη ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γ) ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη δ) ηελ 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο.  

ζη) ηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ. ειέγρεη ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ 

ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), θαη αλάινγα κε ην 

εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ θαη κνλνγξαθψλ (θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 22 παξ. 6-8 ηνπ  Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ 

δηαγσληδφκελσλ θαη παξαθξαηεί ηα κεραλφζεκα ηνπ άξζξνπ 24.1 παξ. 6 ηεο παξνχζαο, 

ηα νπνία ν Πξφεδξνο δηαγξάθεη ζέηνληαο επ‟ απηψλ ηε ζρεηηθή ζθξαγίδα δηαγξαθήο.  

Διέγρεηαη θαηφπηλ, θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο, ε νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδφκελσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε 

αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ε νκαιφηεηα απηψλ κεηαμχ ηνπο.  

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

Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), πνπ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο ηνπ 

Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φπσο απηή (ηπρφλ) 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

νξζνχ ππνινγηζκνχ ηεο Δκ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ε Δ.Γ. ειέγρεη ηηο δαπάλεο 

εξγαζηψλ κεηά ηελ έθπησζε, ην Γεληθφ Άζξνηζκα Γαπαλψλ θαηά ηελ πξνζθνξά (π), ην 

πνζφ πνπ αλαινγεί ζηα Γ.Δ. & Ο.Δ. θαη ην χλνιν Δξγαζηψλ κε Γ.Δ. & Ο.Δ. θαηά ηελ 

πξνζθνξά, ελψ ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηελ 

αλαγθαία ζηξνγγχιεπζε, ψζηε λα πξνθχπηεη ν κεηνδφηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα φξηα 

νκαιφηεηαο δε ζηξνγγπινπνηνχληαη. 

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

ίδηα εκέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. νθείιεη λα 

νινθιεξψζεη απζεκεξφλ ηνλ έιεγρν ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξψησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο. Ο έιεγρνο ησλ ππφινηπσλ πξνζθνξψλ κπνξεί ζηελ 

πεξίπησζε απηή λα ζπλερηζηεί ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη 

ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηνπ ζε εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε 

ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη νη 

πξνζθνξέο, πνπ δελ ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Ζ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 

ζ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. 

απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην 

Πξαθηηθφ) θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ 

παξαδεθηέο. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο, 

ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ 

(ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη‟ απηνχ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ 

αλαθνίλσζε. Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε 

επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο. Ζ πελζήκεξε πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο 
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αλάξηεζεο εκέξα. Ζ Δ.Γ. είλαη ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ ζην δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ 

εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο ίδηνπο εγγξάθσλ κε 

δαπάλεο ηνπο, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ λ. 2690/99. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δ.Γ.  

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

θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Πξντζηακέλε 

Αξρή, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζην κεηνδφηε, 

επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). Αλ ππνβιεζνχλ 

ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, 

(καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη 

ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία απνθαίλεηαη επί ησλ 

ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) εγθξίλεη ην 

απνηέιεζκα. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4. 2γ΄. 

 

 

4.2            Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή 

ζχκβαζεο    

 

α) Ζ Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ). Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ, πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ 

Πξντζηακέλε Αξρή, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ Δξγ. Δπ. πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο 

πξνζθνξέο (νη νπνίεο δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο (θαηαθχξσζεο) θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο εθηφο ηνπ κεηνδφηε. Μεηά πξνζθαιείηαη ν κεηνδφηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), λα πξνζθνκίζεη κέζα ζε πξνζεζκία 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο 

Αξρήο, ηζρχνπζα βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξψν (εθφζνλ ε αξρηθψο πξνζθνκηζζείζα 

έπαπζε λα ηζρχεη) θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1 (νη εκεδαπνί) 

θαη 23.2.2 (β), (γ) θαη (δ) (νη αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο 

ηζρχνο ησλ αξρηθψο πξνζθνκηζζέλησλ, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.4 

(πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε) θαη παξ. 24.1.5 (πεξί 

νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ).  

ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ηζρχεη ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ή ε 

Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ) πξνζθνκίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο 

κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο 

Πξντζηακέλεο Αξρήο.  

Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, αλ απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πνπ ηπρφλ πξνζθνκίζηεθε ζην 

δηαγσληζκφ πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ είρε (ή έρεη αληίζηνηρα) ιήμεη ν ρξφλνο 

ηζρχνο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη ν αλάδνρνο ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ 

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

ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη, εθφζνλ δελ έρνπλ εθιείςεη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζην κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 30 ηνπ λ.  3669/08 πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ 
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άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. 

Σέινο πξνζθνκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 

ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β‟ / 1673 / 23-8-2007) „‟πεξί ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν.3414/2005‟‟ θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ 

ζην πξφζσπφ ηνπ νη αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ 

 

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

πξνζθνκηζζέληα (κεηά θαη ηηο ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο) είλαη ειιηπή ή 

αλ δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

κεηνδφηε, ε Πξντζηακέλε Αξρή αλαθαιεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλεη 

ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, 

Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ή Κνηλνπξαμία, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Ζ Πξντζηακέλε Αξρή είλαη 

ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηήζεη ζην δεχηεξν κεηνδφηε ηελ έθβαζε ηνπ επαλειέγρνπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξψηνπ κεηνδφηε, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ζην κεηνδφηε.  

 

γ) Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ 

ιακβάλνληαη θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), θνηλνπνηνχληαη 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ή κε fax, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ππεξεζίαο. Αλ ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ 

παξάηαζε ηζρχνο ηεο, πξνο ην ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή 

απεπζχλεηαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην 

δηαγσληζκφ, αλ απηφο ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο. 

 Άξζξν 5: χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε 

5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 

(παξ. 5 – 10) θαη 39 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).  

 5.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο 

αλάζεζε έξγν, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ 

πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:  

 

 Σν ζπκθσλεηηθφ. 

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

 Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 

 Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

 Ζ Οξηζηηθή Μειέηε 

 Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 

 Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ 

ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα 

ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο 

ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

 Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο 

ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

 

5.3 Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν: 

 (1) Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ). 

 (2) Οη Δπξσθψδηθεο. 

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

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

  

 Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζία 

6.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο 

θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε 

Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.  

6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο 

πξέπεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο „‟Apostile” 

ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), 

ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη 

είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

6.3 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ 

αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε 

δηάζεζε δηεξκελέσλ. 

 Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

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

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

 

7.1  Ο Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ  

                    έξγσλ» (ΚΓΔ).   

 

7.2        Σν άξζξν 20 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ 

εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή Α.Δ.. 

 

7.3        Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α‟ 25/86) θαη 

Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α‟ 137/24-8-93) 

 

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

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη 

γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

 

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

8.1 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ ΔΣΠΑ κέζσ ηνπ ΠΓΔ  κε βάζε ηελ ππ‟ 

αξζκ. Πξση 8456/03.08.2009 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμε «Δπέθηαζε ΥΤΣΑ 1
εο

 

Γηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο Ν. Πέιιαο (ΥΤΣΑ Αικσπίαο) θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ππάξρνληνο βηνινγηθνχ» ζην ΔΠ «Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 2007-2013 (αξηζ. Δλάξ. 

Έξγνπ Α ΔΠ0088), θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα 

απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 

2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α/24-8-93). 

8.2 Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. Σνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

8.3     Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) θαη 

(ελδερνκέλσο) ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ 

ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EΤΡΩ. 
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 Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην δηαγσληζκφ 

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

δηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνλ δηεμάγεη, ην αξγφηεξν δχν 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

 Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 

ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη 

γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

ηνπ έξγνπ 

 

 11.1Σίηινο ηνπ έξγνπ 

 Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:  

 «ΔΠΔΚΣΑΗ Υ.Τ.Σ.Α. 1
Η

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ Ν. ΠΔΛΛΑ 

(Υ.Τ.Σ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑ) ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ». 

 11.2Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 

5.525.148,30Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 

 

Γαπάλε Δξγαζηψλ:  3.043.962,97 

Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο 

εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 
547.913,33 

Απξφβιεπηα: 538.781,45 

Απνινγηζηηθά (άζθαιηνο): 15.000,00 

Αλαζεψξεζε: 346.332,74 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(23%): 
1.033.157,81 

 

11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  
 

 ΓΖΜΟ ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ Ν. ΠΔΛΛΑ 

 

11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

 ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ε πιήξεο θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο ηνπ 

ΥΤΣΑ Αικσπίαο ζπλνιηθήο έθηαζεο 29 ζηξ. θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ππάξρνληνο 

βηνινγηθνχ. Αλαιπηηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα: 

 

 Γηακφξθσζεο ηεο επέθηαζεο ηεο ιεθάλεο ΥΤΣΑ. 

 ηεγαλνπνίεζεο ηεο επέθηαζεο ηεο ιεθάλεο ΥΤΣΑ θαη ζπλαξκνγή ησλ ζηξψζεσλ κε 

εθείλεο ηνπ θπηηάξνπ ηεο Α‟ Φάζεο. 

 Γηαρείξηζεο ζηξαγγηζκάησλ ηνπ ζπλνιηθνχ ΥΤΣΑ  

α. Έξγα ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ απφ ηελ επέθηαζε ηε ιεθάλεο θαη κεηαθνξά 

ησλ ζηξαγγηζκάησλ θαη απφ ηηο δχν θάζεηο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο). 

β. Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ κε φζκσζε. 

 πιινγήο – κεηαθνξάο βηναεξίνπ πξνο ηελ πθηζηάκελε κνλάδα θαχζεο 

 Αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο 

 Δζσηεξηθήο νδνπνηίαο 

 Έξγσλ ππνδνκήο (ζπλεξγείν, ρψξνο δεηγκαηνιεςίαο, Ζ/Μ έξγα) 

 Έξγσλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο 
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Δπηπιένλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ηειηθψλ θαη πξνζσξηλψλ πξαλψλ θαη 

ινηπψλ πεξηνρψλ ηνπ Κπηηάξνπ Α. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Κνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο (ππφζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta 

SpA), ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα 

κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα 

κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ ε κεηαβνιή δελ πξνθχπηεη απφ αηέιεηεο θαη 

ειιείςεηο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηελ νπνία δεκνπξαηήζεθε ην έξγν.  

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

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 57 παξ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εθφζνλ ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, κε ηνπο 

αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο: 

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

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

πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,  

 λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, 

 λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηψλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο,  

 λα πιεξψλνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε,  

 λα ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε,  

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

δελ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ (π.ρ. γηα ην κεηξψν έξγνπ, 

απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θιπ). 

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ 

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

 κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο 

«νκάδαο εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηφρξνλα 

 κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα 

εξγαζηψλ» ζε άιιε  «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν 

κεηψζεηο πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

 

 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο θαη 

αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ 

 Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ 

 

13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ησλ 

άξζξσλ 111 παξ. 10 πεξ. α)  θαη 123 ηνπ λ. 3669/08 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λφκνπ απηνχ. 
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13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα κε 

επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 3669/08.  

 

 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  

 Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ  

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

νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).  

 

 Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

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

φξνπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., ήηνη ζην πνζφ 

ησλ 82.913,15ΔΤΡΩ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ, είηε ζην θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (φπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο 

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

θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο.   

15.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, δειαδή ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε, ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

(εηαηξείαο) ή ηνλ ηίηιν ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, ζαθή 

παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ πνζφ θαη αλεπηθχιαθηε 

ππφζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε 

πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)  

 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

ησλ έμη (6) κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ 

Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), δειαδή πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 20/06/2013.  

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη λφκηκε 

πεξίπησζε. 

  

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

    16.1  Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. Ζ πξνθαηαβνιή νξίδεηαη ζε 

πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, γηα δαπάλεο πξψησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη άιια έμνδα θίλεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Ν.4072/2012 (ΦΔΚ 86 Α' / 11-4-2012). Δπίζεο, ζην 

ζεκείν απηφ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 Ν. 3669/2008 φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

16.2  Γελ πξνβιέπεηαη  ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

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

πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ 

Φ.Π.Α., ήηνη πνζνχ 207.282,89 Δπξψ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξφζθεξε ζην δηαγσληζκφ ν αλάδνρνο 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 12%, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο επηπιένλ πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί 

λα θηάζεη θαη ην 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε 

θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ). 
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.  

 

 Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, 

νξίδεηαη ε 20/11/2012, εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη 

ε 10:00 π.κ.  

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα 

εκεξνκελία ή αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί 

ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία 

ζα γλσζηνπνηεζεί κε θαμ  πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 

εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα  (10:00 π.κ.). 

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

πξνυπνζέζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο λέεο απηέο εκεξνκελίεο (εθφζνλ ζπληξέμεη πεξίπησζε) 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζ΄ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ηεχρε ζα παξέρνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέρξη θαη δχν 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ (ε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πξνζκεηξάηαη).      

  

  

  

 Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

 

 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ην ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ (θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ  

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

  

 Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

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

ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 

ηεο ΓΓΓΔ/ ΤΠΔΥΩΓΔ Δ.16/2007.                   
 Πξνθήξπμε ζχκβαζεο ζπληαγκέλε θαηά ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 842/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Απγνχζηνπ 

2011ηεο Δπηηξνπήο, ζα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο 25/09/2012 ζηελ Τπεξεζία 

Δπίζεκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

  Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ζα αλέιζνπλ ην πνιχ ζην πνζφ ησλ 2.000 ΔΤΡΩ, βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα 

έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ην ίδην έξγν, θαζψο 

θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

  

 Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

 ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:  

21.1 Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:   

α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη 

ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ : 

  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΠΣΤΥΙΩΝ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΚΑΛΟΤΜΔΝΔ ΣΑΞΔΙ ΔΡΓΟΛ. 

ΠΣΤΥΙΩΝ 
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ΜΟ  

Δ ΔΤΡΩ 

ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΟΛΗ ΣΗΝ 

ΔΠΙΚΡΑΣΔΙ

Α  

ΔΝΣΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΛΑ 

ΚΑΘ. ΝΔΡΟΤ ΤΓΡΩΝ 

- ΣΔΡΔΩΝ & 

ΑΔΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

2.309.862,05 3
ε
, 4

ε 
- 

ΟΓΟΠΟΙΙΑ 1.041.136,70 
 

2
ε
, 3

ε 4
ε 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 794.659,00 2
ε
, 3

ε 
4

ε 

β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο 

Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα 

νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο 

θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα 

κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

 

21.2  Κνηλνπξαμίεο Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) 

(Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε 

ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο 

θαινχκελεο θαηεγνξίαο.  

21.3 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ). Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη 

δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη 

ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.  

21.4 Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε 1
ε
 ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. 

γηα  έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 3669/08, (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο). 

21.5 Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο 

θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή  ηεο παξ. 9 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3669/08 («θχξηα θαηεγνξία»). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα 

ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

 Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα  

 

Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε, πνπ κεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο κέινο 

Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:  

1. Να κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, 

πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη 

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

Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο. 

2.  Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε 

νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
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(Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο 

(Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα  

     α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 

αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

     β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ματνπ 1997 (21) 

θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,  

     γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  

     δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 

91/308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 

Π.Κ.), ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-

237 Π.Κ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). 

Σα ππφ α΄-δ΄ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε΄-θ΄, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εξγνιήπηε. 

3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη 

εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 

4.  Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 

5. Να κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ 

ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία). 

6. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ 

είλαη εγγεγξακκέλε. 

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

νξίνπ. 

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

επηρεηξήζεηο.  

8.  Σερληθή ηθαλφηεηα 

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ αξηζκ Γ17α/04/58/ΦΝ440 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΜΔΓΗ 

«νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη ζε πεξίπησζε Κ/Ξ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο απηήο, 

ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ θαηαζθεπάζεη νη ίδηνη έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν 

ΥΤΣΑ κε ζπιινγή ζηξαγγηζκάησλ θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηνπο, κε δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία, πξνυπνινγηζκνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1.500.000,00€, ή λα ζπλεξγάδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία απηή. Ζ ζπλεξγαζία ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

Ζ αλσηέξσ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

θνξέα θαηαζθεπήο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην έξγν θαη ζα αλαθέξεηαη ε αμία ηνπ, ν 

ρξφλνο εθηέιεζήο ηνπ ή ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη εξγαζίεο θαη ζα βεβαηψλεηαη 

φηη απηφ εθηειέζηεθε έληερλα θαη εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη, 

πέξαλ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη είλαη 
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αληίζηνηρεο ηάμεο θαη επηπέδνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζην Διιεληθφ Μ.Δ.Δ.Π απνδεηθλπφκελε κε: 

 

α) ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ εξγνιήπηε ή /θαη ησλ 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηδίσο ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 

β) θαηάινγν ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ν νπνίνο πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ έξγσλ. 

γ) ππεχζπλε δήισζε γηα ηα ηερληθά κέζα , ην κεραληθφ θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη 

ν εξγνιήπηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

δ) ππεχζπλε δήισζε γηα ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. 

ε) ππεχζπλε δήισζε γηα ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα δηαζέζεη 

ν εξγνιήπηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ,αλεμάξηεηα αλ αλήθνπλ ή φρη ζηελ επηρείξεζε. 

 Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά  

 

Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, κεκνλσκέλα ή σο 

κέινο Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη 

φηη δηαζέηεη ηα πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

23.1Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο 

 

α. Πξνθεηκέλνπ πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. 

πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε απηφ ζηελ ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο. Τπνβάιιεηαη επίζεο θαη θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, ην 

νπνίν επηθπξψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. θαη παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ νξγάλσλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα απνδεηθηηθνχο ιφγνπο (εθδίθαζε ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ)  

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

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ 

Π.Ο.Δ., φπνπ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, επηθπξσκέλν 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζε ηάμε θαη 

θαηεγνξία φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 

52 ηεο Οδεγίαο 2004/18 (άξζξν 151 ηνπ λ. 3669/08). 

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

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ 

Π.Ο.Δ., φπνπ δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, 

απαηηείηαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο 2004/18 (άξζξν 145 ηνπ λ. 3669/08). 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ  θαηά ηελ εκεξνκελία  παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

  

23.2 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο  

Ζ εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ 1 – 7 ηνπ άξζξνπ 22 απνδεηθλχεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο ε ηεο παξ. 23.2.2, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο κεκνλσκέλεο 

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

▪ 23.2.1 Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξνζθνκίζνπλ, 

εθφζνλ θαηέρνπλ, «Ενημερότητα Πτυχίου» γηα ρξήζε ζε δεκνπξαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα θάζε θνξά ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ απαιιάζζεη απφ 

ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ αληίζηνηρσλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 23.2.2, εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ΄, ε νπνία δελ ηηο αθνξά. Ζ 

Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 
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εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ή ε 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ έρνπλ ιήμεη 

θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε (ηνπ κεκνλσκέλνπ 

ππνςήθηνπ ή ηνπ κέινπο ηεο ππνςήθηαο θνηλνπξαμίαο) φηη ν ζπκκεηέρσλ είλαη 

αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη είλαη ζε 

ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα απηή, εθφζνλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο. Δθφζνλ ζηελ 

Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά φηη ηα ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΣΜΔΓΔ, ν δηαγσληδφκελνο 

πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δ.Π. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ελ ηζρχεη γηα ηα ζηειέρε 

απηά.   

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο Δλεκεξφηεηα 

Πηπρίνπ, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο 

απηνχ ηεο παξαγξάθνπ δ΄.  

     Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγ. α΄ έσο δ΄,  εθηφο αλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ ηεο ρψξαο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

151 ηνπ λ. 3669/08, νπφηε απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 

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

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

επηρείξεζεο θαη βεβαηψλεη φηη ε επηρείξεζε  

η) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ πεξί 

αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη 

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

Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηνπ,  

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

θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο,  

ηηη) φηη ε επηρείξεζε  δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο 

επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ 

έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη  

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

αλεθηειέζηνπ πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). 

β. Γηα ηελ πεξίπησζε 3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο 

ηεο Δξγ. Δπηρεηξ., φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή 

λνκνζεζία, γηα ηελ Δξγ.Δπ. θαη γηα φιεο ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, θαζψο 

θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) ζηελ Διιάδα. 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ (ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα) θαη 

δελ θαηέρνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, έρνπλ εηδηθά ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ 

Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη η) φηη ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχλ κε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη αζθαιηζκέλα ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο (αλ δελ απαζρνινχλ ηέηνηα πξφζσπα λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή αξλεηηθή 

Τ.Γ.), ηη) ηα πξφζσπα (νλνκαζηηθά) πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο επηρείξεζεο θαη 

έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ. Σα απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ εηδηθφηεξα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη θαη 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ σο άλσ ζηειερψλ πξνο ην ΣΜΔΓΔ.  

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

απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα φζν 

ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΩ-Φ6Ρ



θαη γηα ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ) ε πεξίπησζε πνπ ε Δξγ. Δπ. δε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ 

αξκφδηα ειιεληθή αξρή ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα 

απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηεο. 

 Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ β΄ θαη γ΄ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε (εθδνζείζα εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο) ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε 

δήισζε. Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη 

ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη απαξάδεθηε. 

δ.  Γηα ηηο εξγνι. επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 21.1.γ θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζήο ηνπο, 

απφ ηα νπνία ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά έξγα κε ην δεκνπξαηνχκελν. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνπλ ηελ αμία, ην 

ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη δηεπθξηλίδνπλ αλ ηα έξγα εθηειέζηεθαλ 

θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη αλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά. 

ε. Πηζηνπνηεηηθά εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο 

επαγγεικαηηθέο εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο 

ζε ηέηνηεο νξγαλψζεηο.   

23.2.3   Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα ππφ β θαη γ ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ  πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ 

εμακήλνπ) ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

Δηδηθά νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έλνξθεο βεβαηψζεηο, πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα 

αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε.  

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν β) ηα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππν ή (θαη‟ επηινγή ηνπ δηαγσληδφκελνπ) ζε λφκηκα 

επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 φπσο 

ηζρχεη). 

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

κέζα ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ) ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη 

θσηναληίγξαθα ηνπ πξσηνηχπνπ.  

Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ έλα πξνο έλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) 

ζεσξνχληαη πξσηφηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ (φηαλ πξνζθνκίδεηαη ηδηαίηεξα θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

ελεκεξφηεηα πηπρίνπ) ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν απφ 

αξκφδην ππάιιειν ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Σν ζεσξεκέλν 

θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξφλν ηζρχνο φπσο θαη ην πξσηφηππν (απφθ. Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Δ.Κ. 2134 Β΄, φπσο 

ηζρχεη). Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  απφ ηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή θσηναληίγξαθα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ δελ επηθπξψλνπλ θσηναληίγξαθα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ή κεηά ην δηαγσληζκφ. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα είλαη ήδε 

επηθπξσκέλα κε λφκηκν ηξφπν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά 

παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο.  
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Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή 

δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκφ, απνθιείεηαη. 

23.2.4   Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ κε ηελ 

ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 23.2.2.α): 

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

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

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

Γηα ηελ Διιάδα ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ πηψρεπζε θαη αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε εθδίδνληαη απφ ην πξσηνδηθείν, ελψ απηφ πνπ αθνξά ηε ζέζε ζε 

εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξεία θαη ην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ζηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ (Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ζέζεσο 

ζε εθθαζάξηζε δελ πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.  

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

πξνέιεπζεο, πνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), 

εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην 

ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή 

πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο 

ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο 

αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 

πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα 

αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Ζ έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί 

ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.    

γ) Τπεχζπλε δήισζε γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ζπλνδεπφκελε απφ: (α) πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη (β) ηηο βεβαηψζεηο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο θάζε εξγνιαβίαο πνπ εθηειεί είηε 

απηνηειψο είηε ζε θνηλνπξαμία θαη εθδίδνληαη ζην εμάκελν πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ιθαλφηεηαο 

χκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ αξηζκ Γ17α/04/58/ΦΝ440 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΜΔΓΗ 

«νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη ζε πεξίπησζε Κ/Ξ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο απηήο, 

ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ θαηαζθεπάζεη νη ίδηνη έλα ηνπιάρηζηνλ έξγν 

ΥΤΣΑ κε ζπιινγή ζηξαγγηζκάησλ θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηνπο, κε δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία, πξνυπνινγηζκνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 1.500.000,00€, ή λα ζπλεξγάδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηελ εκπεηξία απηή. Ζ 

ζπλεξγαζία ζα απνδεηθλχεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Αλ ν δηαγσληδφκελνο παξνπζηάζεη σο απφδεημε εκπεηξίαο 

αληίζηνηρν έξγν ην νπνίν εθηειέζηεθε απφ θνηλνπξαμία ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ πνπ λα αληηζηνηρεί ζε ηνπιάρηζηνλ 1.500.000,00€. 

Ζ αλσηέξσ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

θνξέα θαηαζθεπήο, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ην έξγν θαη ζα αλαθέξεηαη ε αμία ηνπ, ηα 

πνζνζηά, ηα πνζά θαη νη θαηεγνξίεο εξγαζηψλ πνπ αλαινγνχλ ζηα κέιε αλ πξφθεηηαη γηα 

θνηλνπξαμίεο, ν ρξφλνο εθηέιεζήο ηνπ ή ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη εξγαζίεο θαη 

ζα βεβαηψλεηαη φηη απηφ εθηειέζηεθε έληερλα θαη εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΩ-Φ6Ρ



Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα 

πξέπεη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη 

είλαη αληίζηνηρεο ηάμεο θαη επηπέδνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Διιεληθφ Μ.Δ.Δ.Π. 

 Άξζξν 24 : Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

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

απνθιεηζκνχ, θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

24.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά (θαη κε ηηο δηαθξίζεηο) πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 θαη επηπιένλ 

(επίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ):  

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

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

λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη ην εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα 

ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο θαη κπνξνχλ, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 26 παξ. 2 Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ) λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζεσξνχλ αλαγθαίν γηα ηελ απφδεημή ηεο 

(φπσο π.ρ. ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε 

κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).  

Τπεχζπλε Γήισζε δελ πξνζθνκίδεηαη ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ εξγ/θψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ζ εθπξνζψπεζε ηεο εξγ.επηρ/ζεο ηεθκαίξεηαη, εθφζνλ δελ ακθηζβεηήζεη κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (θαηά ηελ παξ. 4.2 α΄ ηεο παξνχζαο) ηελ 

εθπξνζψπεζή ηεο απφ ην πξφζσπν πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά ηεο.   

Όηαλ νη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, ε λνκηκνπνίεζε 

ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλε. Αλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ 

αλαθεξφκελν ζηελ Δ.Π. πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

αιιαγή.  

3. ε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Κνηλνπξαμίαο, ππνβάιιεηαη δήισζε ή θαη 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

κειψλ, γηα ηε ζχζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γειψλνληαη επίζεο θαη ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ (εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ειάρηζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμία).           

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

λνκηκνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.3 ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 Σέηνηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη αλ ε λνκηκνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ 

Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, ή αλ ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε απφ αιινδαπή επηρείξεζε. 

5. Γηθαηνινγεηηθά Ολνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ. Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο 

απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο. Καηά ινηπά πξνζθνκίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία :  

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

αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα 

ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
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εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη), θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο επνπηεχνπζαο (θαηά ηνλ 

Κ.Ν. 2190/20) ηελ εηαηξεία αξρήο φηη νη κεηνρέο ηεο είλαη νλνκαζηηθέο (ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, εθφζνλ 

πξνζθνκίδεηαη). 

         β) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :  

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

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.  

         ββ) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, 

φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε 

εκεξνκελία ην πνιχ 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

         γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν 30ήκεξν πξηλ 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  

         Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξηλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επηθαηξνπνηεκέλα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.  

         γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο 

ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :  

         αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα 

αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ.    

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

ησλ κεηνρψλ.  

         γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ 

(κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη 

γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.  

         δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο 

ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ δε 

κπνξεί λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο, αλ φκσο επηδείμεη ηε δπλαηφηεηα 

απφθηεζεο ή ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο ηφηε ε επηρείξεζε απνθιείεηαη.  

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

κεηάθξαζε θαη φζα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο λα είλαη 

επηθπξσκέλα απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.  

6.  Σα απαηηνχκελα 154 κεραλφζεκα ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή πξσηφηππν ηζφπνζν 

γξακκάηην είζπξαμεο αγνξάο ελζήκσλ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. (επ΄ νλφκαηη ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ). Μεραλφζεκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλνληαη απνδεθηά.    

24.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. 

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

λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη φιεο νη 

ζειίδεο κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη 

κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν 

δηαγσληδφκελνο, ηα κνλνγξάθεη ε Δ.Γ. – άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). Δπίζεο, 

εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηε 

δεκνπξαζία.   

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

Πξνζθνξάο. Απνθιείνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

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

έλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο 
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πξνζθνξάο ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3669/08 

(ΚΓΔ) νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.   

Γ. Η νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο 

αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο.  

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

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

ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή γ) ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα 

γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη 

αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.   

 

 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

 Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο  

25.1  Ζ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο 

πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξίζκ. 157/2012 Απφθαζε γηα ηελ πξνέγθξηζε 

πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 

25.2       Ζ παξνχζα ζχκβαζε  ππφθεηηαη  ιφγσ πνζνχ ζηηο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο θαη ηηο 

απαγνξεχζεηο ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ) άξζξα 31-34.  

25.3         Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.  

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

Σερληθνχ πκβνχινπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε 

απηφλ. 

25.4
,
   χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ Γ17α/04/58/ΦΝ440 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΤΠΜΔΓΙ 

ηίζεληαη  επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο. 

 

 

 

 Μεηνςήθεζε ν θ.Απνζηνιίδεο Νηθφιανο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε 

ηεο παξνχζαο. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμ. αξηζ. 203/2012 

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

Αθνχ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ: 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Σα Μέιε 

Α θ ν ι ν π ζ ν χ λ     Τ π ν γ ξ α θ έ ο 

 ΑΚΡΙΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Αξηδαία  24 επηεκβξίνπ   2012 

 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο.Δ. 

 

 

 ΠΑΟΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

                                                                      ΓΖΜΑΡΥΟ 
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