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Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Σ Η   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α    

Μ Ε  Ψ  Σ Ο Τ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ   Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   

Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ψ Ν  Δ Η Μ Ο  Ι Ψ Ν   Τ Μ Β Α  Ε Ψ Ν   

( Ε .  . Η . Δ Η .  . )  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   Ε Ρ Γ Ο Τ  

 

 

 
 

2 Ο ΔΗΜΟ ΙΣΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΧΟΤ 
 

Δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι  
 

 ανοικτό διαδικαςύα  για την επιλογό αναδόχου  καταςκευόσ του ϋργου: 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΛΤΜΑΣΨΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΣΙΑΙΑ – Β’ ΥΑΗ 

ΤΠΟΕΡΓΟ 1:  
ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΣΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΨΓΟ ΔΙΑΘΕΗ 

 
Εκτιμώμενησ αξύασ  13.561.500,00 Ευρώ 

 
CPV: 45232420-2, 45232431-2 

 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα: 

 με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
 
Άρκρο 1   Κφριοσ του Ζργου/ Ανακζτουςα Αρχι/ Στοιχεία επικοινωνίασ 
1.1               Ανακζτουςα αρχι:  Ο ΔΗΜΟ ΙΣΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΤ 

Οδόσ  : 28θσ Οκτωβρίου 26 (Κεντρικι Πλατεία Ιςτιαίασ) 
Σαχ.Κωδ.  : 34200, Ιςτιαία 
Σθλ.  : 2226 350010- 50034-50055  
Telefax  : 2226 350009 
E-mail  : info@dimosistiaiasaidipsou.gr  
Πλθροφορίεσ:  : Αντϊνθσ Γρεμμενάσ  

1.2      Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου: Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
1.3      Φορζασ καταςκευισ του ζργου: Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ  
1.4      Προϊςταμζνθ Αρχι : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 
1.5   Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία : Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβοφλιο : ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ  ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΣΤΕΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
1.7     Αρικμόσ ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ: 156731 

 
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ του 
ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ καταργθκοφν, 
ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ 
του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα, ςτουσ προςφζροντεσ3  ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των 
υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ. 
 

 
Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ 
 
2.1 Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, για 
τον παρόντα θλεκτρονικό διαγωνιςμό,  είναι τα ακόλουκα : 
α) θ 2021/S 043-106494 προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (ΕΕΕΕ), ςτισ 03 / 03 / 2021. 
β) θ με αρ. …… προκαταρκτικι προκιρυξθ , 4 
γ) θ παροφςα διακιρυξθ (ΣΕΤΧΟ 1) , 
δ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)5   
ε) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, όπωσ παράγεται από τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υποςυςτιματοσ  
      (ΣΕΤΧΟ 7), 
ςτ) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ (ΣΕΤΧΟ 6), 
η) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ (ΣΕΤΧΟ 5), 
θ) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (ΣΕΤΧΟ 2), 
κ) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Η/Μ (ΣΕΤΧΟ 4, τμιμα Β.2), 
ι) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Π.Μ. (ΣΕΤΧΟ 4, τμιμα Β.1), 
ια) το υπόδειγμα ….6 
ιβ) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ (ΣΕΤΧΟ 3), 
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ιγ) η τεχνικό μελϋτη, 
ιδ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 
       αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω 
ιε)  η ανϊλυςη τιμών (ΣΕΤΦΟ 5.1) 7 

 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ8 ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (εφόςον διαθϋτει): 

https://dimosistiaiasaidipsou.gr/ 9  10 

 

2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 02/04/202111 και ώρα 14:00  η αναθϋτουςα αρχό 

παρϋχει ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 07/04/202112 

 
Ωρθρο 3:  Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ 
πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται 
ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του υποςυςτόματοσ.  
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 

διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ υπογραφόσ και 

να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντασ τη  διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ 

με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των 

Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών 

υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών 

Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφετα ι 
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό 
τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ προςφορϊσ,  
προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ,  
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,  καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
 (α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 (β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 (γ) ζνασ (υπο)φάκελοσ με την ζνδειξη  «Τεχνική Προςφορά».   

3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
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ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο προςφϋρων να 
χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να τα υποβϊλλει ωσ 
χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ χωριςτό ηλεκτρονικό 
αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του υποςυςτόματοσ, 
όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και «Τεχνική Προςφορά» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 και 24.3 
αντύςτοιχα τησ παρούςασ και υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου 
Portable Document Format (PDF) και εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν 
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη 
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.   117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α.   
 
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ13. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό. 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό 

ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ, επιςυνϊπτοντασ την ςτον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα 

Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ τουσ 

ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF), αφού προηγουμϋνωσ τεθεύ η προηγμϋνη εγκεκριμϋνη 

ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών 

ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

 

δ) Οι προςφϋροντεσ δύναται να προβαύνουν μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε εκτύπωςη του 

ϋλεγχου ομαλότητασ των επύ μϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, δεδομϋνου ότι η 

προςφορϊ υποβϊλλεται ςύμφωνα με την παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα («εκτυπώςεισ» 

των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε 

μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ 
προςφϋροντεσ με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με 

χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-

2017 Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό 

υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ 

τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ 

υμμετοχόσ, Σεχνικό  Προςφορϊ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν 

επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το 
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υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη των 

προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ. 

Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολο τουσ 
ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.       
 
ςτ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
 
τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ 

εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον 

ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό 

μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την αποςτολό τησ προκόρυξησ ςτην 

Ε.Ε.Ε.Ε.) 14. 

 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα αρχό, ςε μορφό 
ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την 
παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» 
του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη 
τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ  των προςφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα δικαιολογητικϊ τησ 

προςφορϊσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα προϋλευςόσ τουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη 

προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ 

η προςφορϊ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα δηλώνεται ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν 

προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ό ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν εύναι 

υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ για τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 

δημοςύων ςυμβϊςεων. Η υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα 

(10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών 15.  

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού 

α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ, 

και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ ςτουσ προςφϋροντεσ τον ςχετικό 

κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα. 
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β) τη ςυνϋχεια, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ τα μϋλη τησ 

Επιτροπόσ προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των υποφακϋλων με τισ ενδεύξεισ «Δικαιολογητικϊ 

υμμετοχόσ» και «Σεχνικό Προςφορϊ», καταγρϊφοντασ το περιεχόμενο των υποφακϋλων, χωρύσ να 

παρϋχουν ακόμη την οποιαδόποτε πρόςβαςη ςτουσ προςφϋροντεσ για να λϊβουν γνώςη των 

υποβληθϋντων ςτοιχεύων των φακϋλων αυτών. 

γ) Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ ςτην ςυνϋχεια προςχωρούν ςτον ϋλεγχο των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ των 

υποψηφύων, και, ςτη ςυνϋχεια ςτην αξιολόγηςη - βαθμολόγηςη των τεχνικών προςφορών όςων 

διαγωνιζομϋνων οι προςφορϋσ ϋγιναν δεκτϋσ μετϊ από τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ τουσ 

ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 14. 

Η Επιτροπό Διαγωνιςμού επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ και διαπιςτώνει την εγκυρότητα τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο 

υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό και ταυτόχρονα υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον 

αρμόδιο ειςαγγελϋα προκειμϋνου να κινηθεύ η διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ . 

δ) Με την ολοκλόρωςη του ϋλεγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τησ αξιολόγηςησ – 

βαθμολόγηςησ των τεχνικών προςφορών των διαγωνιζομϋνων, η Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικό, ςτο 

οπούο καταγρϊφονται το περιεχόμενο του υποφακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ των 

υποψηφύων και ποιοι διαγωνιζόμενοι δεν ϋγιναν δεκτού και για ποιο λόγο, μετϊ από τον ϋλεγχο των 

δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ τουσ & ii) το περιεχόμενο του υποφακϋλου των τεχνικών προςφορών των 

υποψηφύων, την αξιολόγηςη και την βαθμολόγηςη των τεχνικών προςφορών τουσ, ςυμφώνωσ  των 

οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ. 

το ύδιο πρακτικό καταγρϊφονται ποιοι διαγωνιζόμενοι δεν ϋγιναν δεκτού και ποιό λόγο. Σο ςχετικό 

πρακτικό υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, ωσ “εςωτερικό” ηλεκτρονικό αρχεύο μϋςω 

τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 

ε) τη ςυνϋχεια, μετϊ από την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ εγκριτικόσ απόφαςησ του προηγουμϋνου πρακτικού 

τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού από την Αναθϋτουςα Αρχό, αυτό κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ, 

παρϋχοντασ παρϊλληλα πρόςβαςη ςε όλουσ ςτο περιεχόμενο των φακϋλων των δικαιολογητικών 

ςυμμετοχόσ και των τεχνικών προςφορών των λοιπών προςφερόντων, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη 

των υποβληθϋντων ςτοιχεύων ό των εγγρϊφων των υποφακϋλων αυτών. Για το περιεχόμενο υποφακϋλων 

που δεν ϊνοιξαν για οποιονδόποτε λόγο ϋωσ  τότε, κανϋνασ δεν μπορεύ να λϊβει την οποιαδόποτε γνώςη 

του περιεχομϋνου τουσ. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό κατϊ τα οριζόμενα 

ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 

ςτ) Μετϋπειτα, ςε διακριτό ςτϊδιο η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη και 

καταγραφό των περιεχομϋνων ςτοιχεύων των οικονομικών προςφορών των διαγωνιζομϋνων, που ϋωσ 

τότε ϋγιναν δεκτού, χωρύσ να παρϋχει ακόμη την οποιαδόποτε πρόςβαςη ςτουσ προςφϋροντεσ για να 

λϊβουν γνώςη των υποβληθϋντων ςτοιχεύων των φακϋλων αυτών. Για το παραδεκτό των οικονομικών 

προςφορών, γύνονται οι απαραύτητοι ϋλεγχοι πληρότητασ και ορθότητασ ςυμπλόρωςησ του Εντύπου 

Οικονομικόσ Προςφορϊσ επύ αυτών, καθώσ και τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ αναγραφόσ των 

προςφερόμενων τιμών, βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου μϋςα από το υποςύςτημα. 

Γύνεται επύςησ ο ϋλεγχοσ τησ ομαλόσ ςχϋςησ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ με την χρόςη τησ μϋςησ 

ϋκπτωςησ προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν4412/2016. Η Επιτροπό 

ςτη ςυνϋχεια ςυμφώνωσ και των οριζόμενων ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ προχωρεύ ςτην αξιολόγηςη των 

οικονομικών προςφορών των διαγωνιζομϋνων. 
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η) Με την ολοκλόρωςη των ανωτϋρω, τησ αξιολόγηςησ και βαθμολόγηςησ των τεχνικών προςφορών 

καθώσ και τησ βαθμολόγηςησ των οικονομικών προςφορών των διαγωνιζομϋνων, η Επιτροπό ςυμφώνωσ 

των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ, προχωρεύ ςτον υπολογιςμό τησ βαθμολογύασ (U) για κϊθε 

αποδεκτό προςφορϊ, τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ δηλαδό οικονομικόσ προςφορϊσ βϊςει τησ βϋλτιςτησ 

ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ για την ανϊδειξη του μειοδότη. Μειοδότησ αναδεικνύεται αυτόσ του οπούου η 

βαθμολογύα (U) εύναι η μεγαλύτερη. ε περύπτωςη ιςοδυναμύασ ό ιςοβαθμύασ δύο ό περιςςότερων 

προςφορών, ακολουθεύται η διαδικαςύα που περιγρϊφεται ςτο ϊρθρο 14 τησ παρούςασ. 

θ) Μετϊ από την ολοκλόρωςη τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, η Επιτροπό προχωρεύ ςτην ςύνταξη πρακτικού, 

ςτο οπούο αφού καταγρϊφεται όλη η προηγούμενη διαδικαςύα, ειςηγεύται εύτε την ανϊθεςη τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ ςτον μειοδότη εύτε την ματαύωςη τησ διαδικαςύασ. 

ι) Σο πρακτικό αυτό υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτην  Αναθϋτουςα Αρχό, ωσ “εςωτερικό” ηλεκτρονικό 

αρχεύο μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, Σο πρακτικό θα εύναι απολύτωσ 

αιτιολογημϋνο, θα περιλαμβϊνει δε, πύνακα με τουσ οικονομικούσ φορεύσ  που ϋγιναν εν τϋλει δεκτού ςε όλη 

την προηγούμενη διαδικαςύα, την ςειρϊ μειοδοςύασ τουσ βϊςει τησ βαθμολογύασ (U) των υποψηφύων, την 

οικονομικό τουσ προςφορϊ, την αξιολόγηςη και την βαθμολόγηςη τϋλοσ τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ 

τουσ προςφορϊσ. 

ια) Με την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ εγκριτικόσ απόφαςησ του ωσ ϊνω πρακτικού τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

από την Αναθϋτουςα Αρχό, το πρακτικό κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που υπϋβαλαν 

αποδεκτό προςφορϊ, παρϋχοντασ πρόςβαςη ςτισ υποβληθεύςεσ οικονομικόσ προςφορϊσ των λοιπών  

προςφερόντων. 

Κατϊ των εγκριτικών αποφϊςεων τησ Αναθϋτουςασ  Αρχόσ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό κατϊ τα 

οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 

4.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ Πρόςκληςη 

για υπογραφό ςύμβαςησ 

 
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», τον 
προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών 16 από την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ 17. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ, 
μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν και 
ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου (α) του παρόντοσ ϊρθρου, 
αύτημα προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμού για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 
ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη των 
δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο 
χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 
Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό τυχόν ζητόςει την προςκόμιςη 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών και πριν από το ςτϊδιο κατακύρωςησ, 
κατ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των 
αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ.18 
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Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών,  ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται υποχρεωτικϊ 
από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα 
ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 
11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ότι: 
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), εύναι ψευδό ό 
ανακριβό   ό 
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 19  
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω 
διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο 
ύμβαςησ (ΕΕΕ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ 
μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την προςκόμιςη των 
δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από 
τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα 

οριζόμενα ςτην παρϊγραφο (γ) του παρόντοσ ϊρθρου20Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, μϋςω τησ 

«λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απόφαςησ. 

Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ 

απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν ϋχει 

αποκλειςτεύ οριςτικϊ,21 εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου 

ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 

 

ε) Η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχεται με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον προςωρινό 
ανϊδοχο ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 105 του ν4412/2016 ωσ ακολούθωσ: 
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Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό,  ςε περύπτωςη ϊςκηςό 
τησ,  όταν παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π. 
και, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., όταν εκδοθεύ απόφαςη 
επύ τησ αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 
τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετϊ την ολοκλόρωςη του 
προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/201322, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, εφόςον απαιτεύται 23 υπεύθυνη δόλωςη, μετϊ 
από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του 
υποςυςτόματοσ. την υπεύθυνη δόλωςη, η οπούα υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ 
παρούςασ, δηλώνεται ότι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρόςωπό του οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του 
ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ 
ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι 
δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ύδιου ϊρθρου,. Η υπεύθυνη δόλωςη ελϋγχεται από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη24. 
 
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, κοινοποιεύται  η απόφαςη 
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο25.  Με την ύδια απόφαςη  καλεύται ο ανϊδοχοσ να  προςϋλθει ςε 
οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του η αναθϋτουςα αρχό 
προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ  από την κοινοπούηςη ειδικόσ 
ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, 
προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν λόγω κοινοπούηςη 
επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτην παρ. 3 του 
ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην 
ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ 
του και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 4.2.γ τησ παρούςασ για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε την 
αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ26. Αν κανϋνασ από 
τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 
 
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ / Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει ό 

εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να 

αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το 

αύτημϊ του27.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 

χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   
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(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 

ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι δεκαπϋντε 

(15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ28. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται ηλεκτρονικϊ 

βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ 

προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και 

επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-

2017 Κ.Τ.Α.  

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 

προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οπούο 

επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε 

περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα αρχό 

ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη τησ 

ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ από ϊςκηςη 

προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ 

παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ29. 

Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 

διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:  

α. κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 

39/2017,  

β. ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην Αρχό 

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 

του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, 

των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με 

απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την ημϋρα 

εξϋταςησ τησ προςφυγόσ30. 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ και 

δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον προςφεύγοντα 

μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε πρόςφορο μϋςο. 

Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από τη ςυζότηςη τησ 

προςφυγόσ31. 
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Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων βοηθημϊτων  

τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατϊ των 

εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ και 

την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου32. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων ενδύκων 

βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό. Με τα 

ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 

με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ 

αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ. 

Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ. 

Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την 

κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη33  τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το 

αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ 

κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016. 

Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό ο 

αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 

 

Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ/ ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 135 
του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  
ωσ κατωτϋρω. 
1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ. 
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα   
      Παραρτόματα τουσ. 
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.). 
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου. 
10.Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  

 
 

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ  
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ 

και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των 
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό 
ϋκδοςη. Συχόν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 
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6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα  
ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ 
χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο34. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό 
φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, όπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη 
ςτην ελληνικό. 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα γύνονται 
υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 
Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα  νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, εφαρμόζονται 

οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), ωσ ϋχει τροποποιόθηκε και ιςχύει, 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 
του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό 
περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό 
αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013» 35 

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων 
και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 

οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,36 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων… 
 - του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων 

Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 21γσ Ιουνύου 
1989 (L 395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου 1992 (L 76), όπωσ 
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τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
11ησ Δεκεμβρύου 2007 (L335)» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 - των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων 
ϋργων» (ΚΔΕ), 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
 - του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )37 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών 
«Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιόθηκε με την 
όμοια απόφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 
- τησ με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «υγκρότηςη και 
οριςμόσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων επανορθωτικών μϋτρων 
οικονομικών φορϋων προσ απόδειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιόθηκε με την 
όμοια απόφαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441). 
- τησ με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και 
διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) 
του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-05-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 

 
7.2   Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων 

κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  
το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων 
του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού 
Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών 
ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”. 

 
7.3    Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 
7.4    Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ38, καθώσ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 
παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

21PROC008242279 2021-03-05



             

                 Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης           

                ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 

17 

 

και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό 
εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν 
δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 
 
Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ‘Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον 

και Αειφόροσ Ανϊπτυξη 2014-2020’ (υγχρηματοδότηςη ΕΣΠΑ) με κωδικό Ο.Π.. 5008966 

(Κωδικόσ Ενϊριθμου .Α. Πρϊξησ 2018Ε27510009), επιλϋξιμη προώπολογιςθεύςα δαπϊνη 

7.210.000,00€  (ΕΠΑ) (χωρύσ το Υ.Π.Α.) και μη επιλϋξιμη 6.086.500,00 (ΠΔΕ). 

Επύςησ η μη επιλϋξιμη δαπϊνη (265.000,00€) θα καλυφθεύ από τον τακτικό προώπολογιςμό του 

Δόμου (Κ.Α. 63-7341.007). 39 και αφορϊ τισ επεμβϊςεισ ςτο καταςκευαςμϋνο ςε προηγούμενη 

προγραμματικό περύοδο ϋργο ώςτε να εξαςφαλιςθεύ η ςυνϋργεια και λειτουργικότητϊ του με το 

δημοπρατούμενο (ειδικόσ όροσ 3 Απόφαςησ Ϊνταξησ). 

Σο ϋργο δεν υπόκειται ςε ΥΠΑ, καθώσ φορολογικϊ υπόχρεοσ ορύζεται ο λόπτησ του 
τιμολογύου, ςύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΤΘΤ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο τησ ΕΤΘΤ – 
ΓΓΔΕ/ΕΠΑ. 
Ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊςςει προσ τον Δόμο Ιςτιαύασ- Αιδηψού, διακριτούσ λογαριαςμούσ 
(αναλόγωσ του αν οι εργαςύεσ αφορούν επιλϋξιμεσ ό μη επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ από ΠΔΕ και 
τακτικό προώπολογιςμό του Δόμου) και θα εκδύδει διακριτϊ τιμολόγια. 

  
Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ40 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ τησ 
κρϊτηςησ ύψουσ 0,07% υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν.4013/201141, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06% υπϋρ των 
λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 
παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του 
Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235). 

8.1.Α  H διατύπωςη γνώμησ προϋγκριςησ δημοπρϊτηςησ του ϋργου από την E.Y.Δ. του Ε.Π. 

Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ςύμφωνα με το Ωρθρο 42, παρ.1 τησ ΤΠΑΤΔ εύναι η με αρ. πρωτ. 643/20-01-2021. 

Η ύμβαςη και οποιαδόποτε τροποπούηςη αυτόσ (Ανακεφαλαιωτικόσ Πύνακασ Εργαςιών, 

Παρϊταςη Προθεςμύασ Περαύωςησ κλπ) ελϋγχονται κι εγκρύνονται υποχρεωτικϊ από την αρμόδια 

Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ χρηματοδότηςησ, ςύμφωνα με το 

ιςχύον ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου ςυγχρηματοδοτούμενων Πρϊξεων. 

8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ κ.λ.π. 
καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Ϊργου. 

  
 
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
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Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτουςα αρχό42 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ  λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, να 
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν 
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ ςχετικόσ 
πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, χωρύσ 
να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό43, δεν λαμβϊνεται υπόψη.  
 
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ – Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη Δημϊρχου 112/2021 πολυετούσ ϋγκριςησ που 

αναρτόθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ με κωδικό 21REQ008168959 2021-02-19 (ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ τησ 

απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του 

ενόσ οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).44 

 
Σο ϋργο ϋχει εγγραφεύ ςτην ΑΕ …/… με κ.α. 2018Ε27510009 ςύμφωνα με την αρ. πρωτ. 817/2018 

Απόφαςη Ϊνταξησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ (ΑΔΑ: ΧΧΡ465ΦΙ8-Δ5Φ). ύμφωνα με τα 

ϊρθρα 4 και 5 του ΠΔ 80/2016 τύτλοσ για την ανϊληψη υποχρεώςεων ςε βϊροσ του Προώπολογιςμού 

Δημοςύων Επενδύςεων (ΠΔΕ) αποτελούν οι υλλογικϋσ Απoφϊςεισ (Α) Ϊργων και μελετών που 

εκδύδονται κατ' εφαρμογό των διατϊξεων του αρ.80, παρ.1 του Ν. 4270/2014. 

 ε ότι αφορϊ την μη επιλϋξιμη δαπϊνη του ϋργου, για τισ επεμβϊςεισ ςτο όδη καταςκευαςμϋνο ςε 

προηγούμενη προγραμματικό περύοδο δύκτυο, ώςτε να εξαςφαλιςτούν η ςυνϋργεια και η λειτουργικότητα 

του με το δημοπρατούμενο ϋχει εγγραφεύ πύςτωςη ςτο ΚΑ63-7341.007 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ). 

Σο πρωτογενϋσ αύτημα για την εκτϋλεςη του ϋργου αναρτόθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ με κωδικό 

21REQ008166595 2021-02-19. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
 

Σύτλοσ του ϋργου 
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  

¨ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΛΤΜΑΣΨΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΣΙΑΙΑ – Β’ ΥΑΗ,  

ΤΠΟΕΡΓΟ 1: 
 ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΣΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΓΨΓΟ ΔΙΑΘΕΗ¨ 

 

11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε45 13.561.500,00 Ευρώ 
και αναλύεται ςε: 46 47 48 
 

Α.1:  
ΔΡΓΑ ΙΣΙΑΙΑ – 
ΔΡΓΑ ΓΙΑΘΔΗ 

(ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ 
ΓΑΠΑΝΔ-

ΔΠΑ) 
 

ΟΜΑΓΑ  Α: 
ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΤΓΑΣΧΝ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΛΟΙΠΔ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
                                                                                                                                                         2.964.145,92 
ΟΜΑΓΑ  Β: 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ 
                                                                                                

                                                                                                              42.833,15 
ΟΜΑΓΑ  Γ:     
ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΧΛΗΝΧΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΧΝ ΧΛΗΝΧΔΧΝ, 
ΔΡΓΑΙΔ ΛΟΙΠΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
                                                                                                                                                         2.170.277,89 
ΟΜΑΓΑ  Γ:   
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ (ΔΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΥ. ΚΑΙ Η/Μ)                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            333.934,91  
       
                     Γενικό Άθροιζμα (ζ1)                                                                                          5.511.191,86 
                      Γ.Ε & Ο.Ε (%)                                                    18,00%                                                992.014,53 
                      Άθροιζμα (ζ2)                                                                                                         6.503.206,39 
       Απρόβλεπτα                                                       9,00%                                                 585.288,58 
                      Άθροιζμα (ζ3)                                                                                               7.088.494,97 

                 Απολογιζηικά  (ΣΔΛΗ ΑΔΚΚ)                                                                                        10.589.24 
                      Άθροιζμα (ζ4)                                                                                                          7.099.084,21 
      Πρόβλεψη  Αναθεώρησης                                                                                      110.915,79 
 
                     ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :                                                                                                7.210.000,00 

Α.2:  
ΔΡΓΑ ΛΟΙΠΧΝ 
ΟΙΚΙΜΧΝ (MH 

ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ 
ΓΑΠΑΝΔ-ΠΓΔ) 

 

 
ΟΜΑΓΑ  Α: 
ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΤΓΑΣΧΝ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΛΟΙΠΔ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
                                                                                                                                                         2.241.930,12 
ΟΜΑΓΑ  Β: 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ 
                                                                                                

                                                                                                             13.500,00 
ΟΜΑΓΑ  Γ:     
ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΧΛΗΝΧΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΧΝ ΧΛΗΝΧΔΧΝ, 
ΔΡΓΑΙΔ ΛΟΙΠΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
                                                                                                                                                         1.422.557,50 
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ΟΜΑΓΑ  Γ:   
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ (ΔΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΥ. ΚΑΙ Η/Μ)                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            963.766,60  
      
                    Γενικό Άθροιζμα (ζ1)                                                                                          4.641.754,22 
                     Γ.Ε & Ο.Ε (%)                                                    18,00%                                                 835.515,76 
                     Άθροιζμα (ζ2)                                                                                                          5.477.269,98 
      Απρόβλεπτα                                                       9,00%                                                  492.954,30 
                      Άθροιζμα (ζ3)                                                                                               5.970.224,27 

                 Απολογιζηικά  (ΣΔΛΗ ΑΔΚΚ)                                                                                        10.153,71 
                      Άθροιζμα (ζ4)                                                                                                        5.980.377,99 
             Πρόβλεψη Αναθεώρησης                                                                                     106.122,01 
 
                     ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :                                                                                               6.086.500,00 

Β.  
ΔΡΓΑΙΔ 

ΤΠΆΡΥΟΝΣΟ 
ΓΙΚΣΤΟΤ  

(ΜΗ 
ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ 

ΓΑΠΑΝΔ-ΙΓΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ) 

ΟΜΑΓΑ  Γ:     
ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΧΛΗΝΧΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΧΝ ΧΛΗΝΧΔΧΝ, 
ΔΡΓΑΙΔ ΛΟΙΠΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
                                                                                                                                                             194.847,20 
       
                     Γενικό Άθροιζμα (ζ1)                                                                                              194.847,20 
                      Γ.Ε & Ο.Ε (%)                                                    18,00%                                                    35.072,50 
                      Άθροιζμα (ζ2)                                                                                                             229.919,70 
       Απρόβλεπτα                                                       9,00%                                                     20.692,77 
                      Άθροιζμα (ζ3)                                                                                                    250.612,47   
                      Απολογιζηικά (1)                                                                                                              11.499,89 

                 Απολογιζηικά (2) (ΣΔΛΗ ΑΔΚΚ)                                                                                          128,91 
                      Άθροιζμα (ζ4)                                                                                                              262.241,27 
       Πρόβλεψη Αναθεώρησης                                                                                           2.758,73 
 
                      ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :                                                                                                   265.000,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ ΔΡΓΧΝ 

(Α.1+Α.2+Β) 

ΟΜΑΓΑ  Α: 
ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΤΓΑΣΧΝ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΛΟΙΠΔ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
                                                                                                                                                         5.206.076,03 
ΟΜΑΓΑ  Β: 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΣΔΓΑΝΟΠΟΙΗΔΙ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ 
                                                                                                

                                                                                                              56.333,15 
ΟΜΑΓΑ  Γ:     
ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΧΛΗΝΧΔΙ-ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΧΝ ΧΛΗΝΧΔΧΝ, 
ΔΡΓΑΙΔ ΛΟΙΠΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
                                                                                                                                                         3.787.682,59 
 
ΟΜΑΓΑ  Γ:   
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΧΝ (ΔΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΥ. ΚΑΙ Η/Μ)                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          1.297.701,51  
       
                     Γενικό Άθροιζμα (ζ1)                                                                                        10.347.793,28 
                      Γ.Ε & Ο.Ε (%)                                                    18,00%                                             1.862.602,79 
                      Άθροιζμα (ζ2)                                                                                                       12.210.396,07 
       Απρόβλεπτα                                                       9,00%                                              1.098.935,65 
                      Άθροιζμα (ζ3)                                                                                             13.309.331,72 

                 Απολογιζηικά (1)                                                                                                            11.499,88 
                 Απολογιζηικά (2) (ΣΔΛΗ ΑΔΚΚ)                                                                                    20.871,86 

                      Άθροιζμα (ζ4)                                                                                                       13.341.703,46 
      Πρόβλεψη Αναθεώρησης                                                                                     219.796,54 

 
                     ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ :                                                                                              13.561.500,00 
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Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ ( πριμ ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... 
(εφόςον προβλϋπεται). 
Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 

59 του ν4412/2016, προκειμϋνου το ϋργο να εύναι λειτουργικό, να καλύπτει το ςύνολο τησ 

περιοχόσ και να τεθεύ ϊμεςα ςε λειτουργύα. 

 

11.2. Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου 
 

Ο τόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι οι εξόσ περιοχϋσ του Δόμου Ιςτιαύασ-Αιδηψού: τμόμα πόλησ 
Ιςτιαύασ, τμόματα οικιςμών: Πευκύ, Αςμόνι, Ψρεού – Ωνω Ψρεού, Εγκαταςτϊςεισ και ευρύτερη 
περιοχό ΒΙΟ-ΚΑ Ιςτιαύασ. 
 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
Α)  Δύκτυο Αποχϋτευςησ Ακαθϊρτων ςυνολικού μόκουσ 29.214,9μ., 728 φρεϊτια επύςκεψησ, 

επτϊ (7) αντλιοςτϊςια καθώσ επύςησ και οι διακλαδώςεισ για τισ ςυνδϋςεισ των 
κατοικιών.  

Β)  Σο ϋργο του αγωγού διϊθεςησ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων θα αποτελεύται από: 
Αντλιοςτϊςιο, Φερςαύο τμόμα μόκουσ 1.900 μ αποτελούμενο από δύδυμο καταθλιπτικό 
αγωγό διαμϋτρων 2xΥ400, Υρεϊτιο ςύνδεςησ με τον υποθαλϊςςιο αγωγό, Αγωγό μόκουσ 
427 μ. (χερςαύο τμόμα 27μ. και υποθαλϊςςιο 400μ.) διαμϋτρου Υ450, Διαχυτόρασ μόκουσ 
60 μ. διαμϋτρων Υ355-Υ250, ςε βϊθοσ τοποθϋτηςησ -25 μ.  

Γ)  Επιθεώρηςη και ϋλεγχο του δικτύου αποχϋτευςησ ακαθϊρτων ςυνολικού μόκουσ 
10.161,20m που ϋχει καταςκευαςθεύ ςε προηγούμενη προγραμματικό περύοδο, επιςκευό 
τυχόν φθορών, και ότι ϊλλο απαιτεύται (απόφραξη, καταςκευό φρεατύων κ.λ.π) 
προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η ςυνϋργεια και λειτουργικότητα με τα παραδοτϋα τησ 
παρούςησ πρϊξησ (Ειδικόσ όροσ 3 τησ Πρϊξησ Ϊνταξησ). 

Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν 
πρϋπει να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα 
οριζόμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο 
υπό τισ προώποθϋςεισ των ϊρθρων 13249 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, 
όπωσ περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ 
ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό 
ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα 
Εργαςιών του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ 
εργαςιών του ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ 
αρχικόσ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την 
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αθροιςτικό αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα 
ομϊδα εργαςιών ςε ϊλλη. 

Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), 
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και 
απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε 
περύπτωςη η ςύμφωνη γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα 
υλοπούηςησ. 

 

Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε 
ομϊδεσ εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα 
του τεχνικού αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το 
ύδιο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών , η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, 
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
11.4. Παροχό διευκρινόςεων  

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ , το αργότερο ϋωσ την 
02/04/2021 και ώρα 14:00 και απαντώνται αντύςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμού 
μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. Αιτόματα παροχόσ 
ςυμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινύςεων υποβϊλλονται από εγγεγραμμϋνουσ ςτο 
ςύςτημα οικονομικούσ φορεύσ, δηλαδό από εκεύνουσ που διαθϋτουν ςχετικϊ διαπιςτευτόρια που 
τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομα χρόςτη και κωδικό πρόςβαςησ) και απαραύτητα το ηλεκτρονικό 
αρχεύο με το κεύμενο των ερωτημϊτων εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. Αιτόματα παροχόσ 
διευκρινόςεων που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο τρόπο εύτε το ηλεκτρονικό αρχεύο που τα 
ςυνοδεύει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο, δεν εξετϊζονται. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών για 

την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:  

α) όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό φορϋα 

ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο ϋξι (6) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα που ορύζεται για την 

παραλαβό των προςφορών,  

β) όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.  

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών ό των αλλαγών.  

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα 
καταλλόλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών.  

Για λόγουσ πληρϋςτερησ αντύληψησ των ςυνθηκών δημοπρϊτηςησ μπορεύ η οικονομικού φορεύσ 
να πραγματοποιόςουν, μετϊ από αύτηςη τουσ, επιτόπια επύςκεψη. ε περύπτωςη Κοινοπραξύασ ό 
Ϊνωςόσ Πρόςωπων, την επιτόπια επύςκεψη μπορεύ να πραγματοποιόςει ϋνα από τα μϋλη τησ. Σα 
αιτόματα για επύςκεψη υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ και ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα ςτο δικτυακό 
τόπο του Διαγωνιςμού μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr Ε..Η.ΔΗ., το 
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αργότερό δεκατϋςςερισ (14) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ πριν τη προθεςμύα λόξησ υποβολόσ των 
προςφορών. Οι επιςκϋψεισ θα πραγματοποιηθούν ςε ημερομηνύεσ και ώρεσ που θα 
κοινοποιηθούν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ μϋςω του δικτυακού τόπου του Διαγωνιςμού μϋχρι και 
δϋκα (10) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ πριν τη προθεςμύα λόξησ υποβολόσ των προςφορών. 
 
 
Άρκρο 12:  Ρροκεςμία  εκτζλεςθσ  του  ζργου 
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε 18 μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ50. 
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε..Τ. 
 
 

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν 
13.1 Η επιλογι του Αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» του άρκρου 264 του ν. 

4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

13.2 Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 και θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται και 

υποβάλλεται ςφμφωνα με τθν παρ.94.1 εδαφ.2 του ν.4412/2016 και του άρκρου 24.3 τθσ παροφςασ .  

13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.4 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

13.5 Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 14: Κριτιρια Ανάκεςθσ 
14.1 Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι ι πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. Για να προςδιοριςτεί ι πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 311 του Ν. 

4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ), κα αξιολογθκοφν οι Σεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ 

τα παρακάτω κριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςθ τουσ.  

Κριτιριο Κ1: Ζκπτωςι % επί του προχπολογιςμοφ Δθμοπράτθςθσ. (Συντελεςτισ βαρφτθτασ 

                         κριτθρίου Κ1 είναι 80% ).  

Κριτιριο Κ2:  Συνζργεια – Λειτουργικότθτα με καταςκευαςκζν ζργο ςε προθγοφμενθ   προγραμματικι 

περίοδο (Συντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου Κ2 είναι 10%). 

Κριτιριο Κ3:  Κόςτοσ λειτουργίασ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου Κ3 είναι 5%). 

Κριτιριο Κ4:  Χρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (Συντελεςτισ βαρφτθτασ  

                         του κριτθρίου Κ4 είναι 5%). 

Αναλυτικά τα κριτιρια παρουςιάηονται ςτο Παράρτθμα  που ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ 

και αποτελεί αναπόςπαςτο και ενιαίο τμιμα αυτισ.  
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14.2 Βακμολόγθςθ και Κατάταξθ προςφορϊν  

Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτιριων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ ανζρχεται 

ςε κάκε περίπτωςι ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξι των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:  

U = 80%*Κ1 + 10%*Κ2 + 5%*Κ3 + 5%*Κ4 

 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.  

Η τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων του άρκρου 

14.1 Παράρτθμα  απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

 
14.3 Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ  

Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον 

μεγαλφτερό αρικμό U βάςθ του μακθματικοφ τφπου παρ. 14.2. 
 

ε περίπτωςι ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ 

μεγαλφτερι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. ε περίπτωςι ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι 

προςφορά, ι ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςι μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςι γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” 

του υποςυςτιματοσ. 

 
 

Άρκρο 15:  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  
 

15.1 Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 271.230,00 ευρϊ51. 

 τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

15.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
 β) τον εκδότθ, 
 γ) τον κφριο του ζργου ι το φορζα καταςκευισ του ζργου (Διμοσ Ιςτιαίασ – Αιδθψοφ)  προσ  
         τον οποίο απευκφνονται, 
 δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
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 ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 

 η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, 

 θ) τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου) και τθν  καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 

 κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  
 ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 

         (το ςθμείο αυτό γίνεται παραπομπι ςτα ςχετικά υποδείγματα, εφόςον υπάρχουν).  
 
15.3 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ 

λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 
13/06/2022, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ 
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

 
15.4 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, υπζρ του κυρίου του ζργου, μετά από γνϊμθ του 

Σεχνικοφ υμβουλίου αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ και ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 4.2 τθσ παροφςασ.  
Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ 
τθσ εγγυιςεωσ. 

  
15.5  Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ. 
 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201652. 
 
Άρκρο 16: Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ – ιτρα πρόςκετθσ καταβολισ (Ρριμ)53 
 

16.1 54 Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο μζχρι 10% (χωρίσ 
ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ) για δαπάνεσ πρϊτων εγκαταςτάςεων, μελζτεσ και άλλα ζξοδα 
εκκίνθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3.α του Άρκρου 150 του Ν. 
4412/16, ωσ ιςχφει) 55 

 
16.2      Δεν προβλζπεται  θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
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Άρκρο 17: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και λειτουργίασ του ζργου 
 

17.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό  5%  επί 

τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία 
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν 
τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ ΦΠΑ. 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι  
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου 
ζναντι του αναδόχου. 
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ιδίωσ μετά  τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ 
του αναδόχου. Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του 
ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 

παράγραφο 15.2 τθσ παροφςασ και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

17.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Δεν προβλζπεται56 

 

 

Άρκρο 17Α: Ζκδοςθ εγγυθτικϊν 
 

17.Α.1. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - 
Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.57 Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ 
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
 

17.Α.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/αναδόχου από 
ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.   
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Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα 

και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.3. τθσ παροφςασ. 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ58.  
 
 

Άρκρο 18: Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν – αποςφράγιςθσ 
 
 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν59 ορίηεται θ 
13/04/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14:00. 

 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ 20/04/2021, 
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:0060. 

 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν 
οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ 
και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ αυτι κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ “Επικοινωνία”, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
θμερομθνία και αναρτάται ςτθν ΕΕΕΕ, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εφόςον διακζτει, κακϊσ και ςτον  ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” 
τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί 
δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και 
νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.  
 
 

Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ 
του άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δζκα τριϊν (13) μθνϊν 61από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.   
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
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Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα/ Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
 

  Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 Προκιρυξθ ςφμβαςθσ, ιτοι το ςχετικό τυποποιθμζνο ζντυπο “Προκιρυξθ φμβαςθσ” 62, 

απεςτάλθ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ simap.europa.eu, για δθμοςίευςθ ςτθν Τπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ . ςτισ 26/02/2021.  

 Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 
 1. Η προκιρυξθ ςφμβαςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου Α και θ Διακιρυξθ δθμοςιεφκθκε  ςτο 

ΚΗΜΔΗ, (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC008235629 2021-03-04)  
 2. Η διακιρυξθ αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

(www.dimosistiaiasaidipsou.net), ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ.  
3. Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Σφπο63, ςφμφωνα με το 
άρκρο 296 ν. 4412/2016, και αναρτάται ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr.  
 

Γ. Γνωςτοποίθςθ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, δθμοςιεφεται 
ςτθν ΕΕΕΕ, ςφμφωνα με το άρκρο 294 του ν. 4412/2016.  

 Σα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον 
πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ του ζργου. Σα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων 
διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ του ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του 
νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του 
ζργου.  

 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
βαρφνουν τον  προχπολογιςμό τθσ Ζνωςθσ. 
 
Ωρθρο 20Α: Διαβούλευςη επύ του δημοςιευμϋνου εγγρϊφου τησ ςύμβαςησ  
 

Δεν προβλϋπεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

 

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ 
δεν αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα 
κριτιρια επιλογισ των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του άρκρου 22 τθσ παροφςασ. 
 

Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
  
21.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν 64   που 
δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα Υδραυλικά και Η/Μ  65 και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ66, 
 
21.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρκρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι 
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρκρο 22: Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ  

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ.  

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, ιςχφουν τα εξισ : 

- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του άρκρου άρκρου 22Α τθσ παροφςασ, αυτζσ κα πρζπει να 

ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ  

- αναφορικά με τισ απαιτιςεισ του 22.Β τθσ παροφςασ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ κα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ άνω άρκρο, 

τουλάχιςτον ςε μια από τισ κατθγορίεσ που αφορά ςτο υπό ανάκεςθ ζργο. Περαιτζρω, ακροιςτικά 

πρζπει να καλφπτονται όλεσ οι κατθγορίεσ του ζργου.  
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22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ 

Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από 
τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω 
περιπτϊςεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ67 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία,68 όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 
195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 
του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 
του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 
ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό. 

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου, αφορά  τουσ 
διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά  τον Διευκφνοντα 
φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

τισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου69. 

22.A.2 Όταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν, τόςο τθν κφρια, όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

22.Α.2α Η ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:  
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι  
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.  
Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ70.  

22.A.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, για τουσ πιο κάτω επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ............71 
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(όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, οι οποίοι ςυμπλθρϊνονται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ) δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2. 

 

             β) Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο 
προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
περ. β' τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται72 θ παράγραφοσ 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ   
προςφζρων ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:73 

(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικής 
εκκαθάρισης ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει 
ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα 
μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016), 74 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν 
φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ, 

(θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
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αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε 
αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορζασ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005 (εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) 75 

 

22.Α.6. Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων 
ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των 
προθγοφμενων παραγράφων.  

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

παραγράφου 22.Α.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου  22.Α.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία 

του ςχετικοφ γεγονότοσ.76 

 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.477 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ 
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 
μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 
 

22.Α.8. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια επιλογισ (22.Β – 22.Ε)78 

22.Β. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  ςτθν κατθγορία/-ίεσ 
ζργου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ79. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια80 ϋ 

Γίνονται δεκτοί θμεδαποί ι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ 

οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ορίηονται ςτα άρκρα 100 και 99 του 

ν.3669/2008, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, για τισ κατθγορίεσ ζργων που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 21 τθσ παροφςθσ (ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτισ παραγράφουσ 23.5 και 23.9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

υγκεκριμζνα κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κατϋελάχιςτον κα πρζπει: 

i) Για τθν κατθγορία των Η/Μ να διακζτουν ιδία κεφάλαια και πάγια ςτοιχεία κατά τα οριηόμενα ςτισ 
παραγράφουσ 6β, 6γ του άρκρου 100 του ν.3669/08 με εφαρμογι τθσ παραγράφου 6δ (τιρθςθ 
δείκτθ βιωςιμότθτασ) του άρκρου 100 του ν.3669/08. 

ii)  Για τθν κατθγορία ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ να διακζτουν ιδία κεφάλαια και πάγια ςτοιχεία κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 8γ, 8δ του άρκρου 100 του ν.3669/08 με εφαρμογι τθσ παραγράφου 
8ε (τιρθςθ δείκτθ βιωςιμότθτασ) του άρκρου 100 του ν.3669/08. 

Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν κα πρζπει να 
υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ.4 του ν.3669/08, όπωσ ιςχφει.      

22.Δ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Γίνονται δεκτοί θμεδαποί ι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ τεχνικισ 

και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ορίηονται ςτα άρκρα 100 και 99 του ν.3669/2008, όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν, για τισ κατθγορίεσ ζργων που αναφζρονται ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςθσ 

(ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 23.6 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ.  

υγκεκριμζνα κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ,  κατϋελάχιςτον κα πρζπει: 

Για τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία των  

i) Η/Μ απαιτείται κατϋελάχιςτον βαςικι ςτελζχωςθ αντίςτοιχθ με τθν προβλεπόμενθ ςτθν 
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παράγραφο 6α του άρκρου 100 του ν.3669/08 και ςυγκεκριμζνα 1 ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ ςτθν 
κατθγορία του Η/Μ  

ii) ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ απαιτείται κατϋελάχιςτον βαςικι ςτελζχωςθ αντίςτοιχθ με τθν προβλεπόμενθ 
ςτθν παράγραφο 8αii του άρκρου 100 του ν.3669/08 και ςυγκεκριμζνα:  
α. 3 ΜΕΚ Δ & 2ΜΕΚ Γ ι β. 2 ΜΕΚ Δ & 4 ΜΕΚ Γ ι γ. 3ΜΕΚ Δ & 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β ι δ. 2 ΜΕΚ Δ & 3 

ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β  

Διευκρινίηεται  ότι θ παραπάνω ςτελζχωςθ μπορεί να εξαςφαλιςκεί είτε από ζνα μεμονωμζνο 

οικονομικό φορζα, είτε από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, είτε με τθν ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία). 

Επί πλζον λαμβάνοντασ υπϋ όψιν τα προβλιματα που παρουςιάςκθκαν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου 
ςε προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο απαιτείται θ προςκόμιςθ των παρακάτω αποδεικτικϊν 
μζςων που προβλζπονται ςτο μζροσ ΙΙ του παραρτιματοσ ΧΙΙ (αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια 
επιλογισ) του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 που ςχετίηονται και είναι ανάλογα με τθν ςφμβαςθ 
ςφμφωνα με το άρκρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ.75 παρ.4 του ν4412/16. 

i) να ζχουν καταςκευάςει επί ποινι αποκλειςμοφ τθν τελευταία δεκαετία (ιτοι από τθν 
θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ του ζργου ι από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 
ζργου εάν δεν ζχει ςυντελεςτεί προςωρινι παραλαβι ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ) : 
α. ζνα τουλάχιςτον ζργο αποχζτευςθσ ακακάρτων ανάλογο με το δθμοπρατοφμενο μικουσ 
τουλάχιςτον είκοςι (20) km με τζςςερα (4) αντλιοςτάςια κατϋελάχιςτο, 
β.  ζνα τουλάχιςτον υποκαλάςςιο αγωγό διάκεςθσ επεξεργαςμζνων λυμάτων.  
Σα παραπάνω (α και β) κα ςυνοδεφονται από πρωτόκολλα παραλαβισ και δεν είναι 
υποχρεωτικό να ανικουν ςτθν ίδια εργολαβία. 
γ. να ζχουν επικεωριςει, ελζγξει και επιςκευάςει τθν τελευταία δεκαετία (ωσ ορίηεται ανωτζρω) 
δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων τουλάχιςτον πζντε (5) km ςυνολικά ςυνοδευόμενα από 
πρωτόκολλα παραλαβισ. 
 

22.Ε. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ81 

α) Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ EN ISO 9001:2015 (ι EN ISO 
9001:2008 για όςο διάςτθμα είναι ςε ιςχφ) ι άλλων αντίςτοιχων κατά τθν ζννοια του άρκρου 309 του 
Ν.4412/2016 ςχετικό με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Ωσ τεκμθρίωςθ των παραπάνω κα πρζπει 
να προςκομίςουν το ςχετικό πιςτοποιθτικό από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ (γίνονται δεκτά 
και τα ιςοδφναμα). 

β) Επίςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο τιρθςθσ ςυςτιματοσ 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 (ι EN ISO 14001:2004 για 
όςο διάςτθμα είναι ςε ιςχφ), ι άλλων αντίςτοιχων κατά τθν ζννοια του άρκρου 309 του Ν.4412/2016, 
με πεδίο εφαρμογισ ανάλογο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ τεκμθρίωςθ των παραπάνω κα 
πρζπει να προςκομίςουν το ςχετικό πιςτοποιθτικό από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ (γίνονται 
δεκτά και τα ιςοδφναμα). 

γ) Σζλοσ, αναφορικά με τθν Τγεία και Αςφάλεια ςτθν Εργαςία, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα 
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πρότυπα Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία OHSAS 18001:2007 ι ISO 45001:2018, ι άλλων 
αντίςτοιχων κατά τθν ζννοια του άρκρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογισ ςχετικό με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Ωσ τεκμθρίωςθ των παραπάνω κα πρζπει να προςκομίςουν το ςχετικό 
πιςτοποιθτικό από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ (γίνονται δεκτά και τα ιςοδφναμα). 

Σα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO 9001, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 και υγείασ και 
αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001:2007 ι ISO 45001:2018, ι τα αντίςτοιχά τουσ κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 309 του Ν.4412/2016, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, αρκεί να καλφπτονται 
από ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

22.ΣΤ. Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων (Δάνεια εμπειρία) 

Όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά 
με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί, να ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ. 

Η ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ, εάν οι φορείσ, 
ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο προςφζρων, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα 
που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α ν. 
4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να βαςίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για 
τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι 
φορείσ είναι από κοινοφ υπεφκυνοι82 για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ζνωςθ μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων (για τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα). 

Η εκτζλεςθ των ......83 γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από 
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. 

 

Άρκρο 23: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ84 
 

23.1 Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
φμβαςθσ (ΕΕΕ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι 
τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ, 
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β-Ε τθσ 
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παροφςασ. 
 
 

ε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ 
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 

Σο ΕΕΕ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν85. 
 
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου 
του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 22.Α.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν 86. 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ87. 
 
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
φμβαςθσ (ΕΕΕ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕ και 
το ΕΕΕ  του υπεργολάβου. 

 
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων 
φορζων υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕ και το ΕΕΕ κάκε φορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου 
ςτθρίηεται. 
 

23.2. Δικαιολογθτικά  (Αποδεικτικά μζςα) 
 

Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 
22 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (α  ζωσ δ) και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 4.2  (ε) τθσ παροφςασ. 
 
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 22.Σ τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ 
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρου 22 Β – Ε). 
 
 Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
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ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1, 2, 2.α και 488 του άρκρου 22 Α. 

 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
φμβαςθσ ( ΕΕΕ ). 
 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 23.3 ζωσ 23.10 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 89. 
 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 

τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν90. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ . 

 
23.3   Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α.   

 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει τα 

ακόλουκα δικαιολογθτικά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ91: 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22Α, ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ υποβάλλει  αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

(α) για τθν παράγραφο Α.1 του άρκρου 22 τθσ παροφςασ:  

απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ 
οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του92. Η υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα των τελευταίων  τεςςάρων εδαφίων  
τθσ παραγράφου Α.1 του άρκρου 22. 

(β) για τθν παράγραφο Α.2 του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ 
φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)93, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
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του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του94. 
 

Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι: 

• φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Τπουργείο Οικονομικϊν (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για 
τον οικονομικό φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα δθμόςια ζργα 
που είναι ςε εξζλιξθ 95. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ96 
περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. ε περίπτωςθ που ζχουν 
τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ.   

• αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα97. Η 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφϋροντοσ 
οικονομικού φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που εκτελεί μόνοσ του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ)  για 
τα ςτελζχθ του που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και 
επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΣΜΕΔΕ για 
τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν αποτελοφν απόδειξθ 
ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  των 
φυςικϊν προςϊπων που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι.. Οι αλλοδαποί 
προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 
υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο 
υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν 
τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

• υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ 
με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

(ββ) για τθν παράγραφο Α.2Α του άρκρου 22: πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ 
και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του98, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 

του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ.99 

(γ) για τθν παράγραφο Α.4(β) του άρκρου 22100: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι του101. Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι 

εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα το πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ  εκδίδεται από 
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το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό 

πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 

απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 

ιςχφουν.  Σα φυςικά πρόςωπα δε φζρουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ. Ειδικά θ μθ 

αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων102.  

 

(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 

τθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα  πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα ι τα  
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ  

Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis) 103 του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, 
θ προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται. 

 (ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22104, υποβάλλεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ105. 

Ειδικά για τθν περίπτωςθ κ τθσ παραγράφου Α.4 του άρκρου 22106, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ 
που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια 
επιμελθτιρια και φορείσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με 
βεβαίωςθ του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα. 
 

(ςτ) Δικαιολογθτικά τθσ παρ. Α.5 του Άρκρου 22107 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.5 του άρκρου 22  
υποβάλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία: 
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Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που 
είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου 
υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+. 

- Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 

είναι ονομαςτικζσ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 

του.108 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, 
το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ  πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΡ., προςκομίηουν μόνο τθν αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ κακϊσ θ απαίτθςθ για 
τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, 
καλφπτεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23.9 τθσ παροφςασ. 

β) Οι αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ 
μετοχζσ, προςκομίηουν : 

        αα) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι 

μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ 

ββ) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

γγ) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου 
των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι 
τθσ προςφοράσ.      

γ) Οι αλλοδαπζσ επιχειριςεισ, που δεν ζχουν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα 
τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλουν : 

αα) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον 
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. 

ββ) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν. 

γγ) Αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), 
ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. 

δδ) Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι 
μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. Η ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω 
αιτιολογίασ. Δφναται ωςτόςο να αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων και 
μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 
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(δ) Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 22.Α.9. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 
του ν. 4412/2016. 

23.4 Δικαιολογθτικά απόδειξθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ του άρκρου 22.Β 
 

(α) Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 109 ςτθν κατθγορία των 

Υδραυλικϊν ζργων και Η/Μ. 

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 που κα βεβαιϊνουν ότι ο προςφζρων αςκεί τθν δραςτθριότθτα 
του άρκρου 21 τθσ παροφςθσ. 
 

(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ  περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ. 
Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν 

ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 110 

 

23.5  Δικαιολογθτικά Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ Επάρκειασ του άρκρου 22.Γ 
 

Η οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται: 
(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 

 από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που 
περιζχει  

Ειδικά, για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ μθ υπζρβαςθσ των ανϊτατων επιτρεπτϊν ορίων 
ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων: 

 με τθν υποβολι ενθμερότθτασ πτυχίου εν ιςχφει ι 

 με τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου, ςυνοδευόμενθσ από πίνακα 
όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων (είτε ωσ μεμονωμζνοσ ανάδοχοσ είτε ςτο πλαίςιο κοινοπραξίασ ι 
υπεργολαβίασ) και αναφορά για το ανεκτζλεςτο υπόλοιπο ανά ζργο και το ςυνολικό ανεκτζλεςτο, 
για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ενθμερότθτα πτυχίου κατά τισ κείμενεσ 
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διατάξεισ.  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 
πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου από το οποίο κα 
τεκμαίρεται ότι καλφπτονται οι απαιτιςεισ του άρκρου 22Γi και 22Γii τθσ παροφςθσ. 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι δεν 
διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ 
δικαιολογθτικά όλα τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ Ι του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
 
23.6  Δικαιολογθτικά Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ του άρκρου 22.Δ 
   

Η τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:  
 

(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ:  
 

 από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, θ οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που 
περιζχει  

Επί πλζον λαμβάνοντασ υπϋ όψιν τα προβλιματα που παρουςιάςκθκαν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου 
ςε προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο απαιτείται θ προςκόμιςθ των παρακάτω αποδεικτικϊν 
μζςων που προβλζπονται ςτο μζροσ ΙΙ του παραρτιματοσ ΧΙΙ (αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια 
επιλογισ) του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 που ςχετίηονται και είναι ανάλογα με τθν ςφμβαςθ 
ςφμφωνα με το άρκρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ.75 παρ.4 του ν4412/16. 

i) να ζχουν καταςκευάςει επί ποινι αποκλειςμοφ τθν τελευταία δεκαετία (ιτοι από τθν 
θμερομθνία προςωρινισ παραλαβισ του ζργου ι από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 
ζργου εάν δεν ζχει ςυντελεςτεί προςωρινι παραλαβι ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ) : 
α. ζνα τουλάχιςτον ζργο αποχζτευςθσ ακακάρτων ανάλογο με το δθμοπρατοφμενο μικουσ 
τουλάχιςτον είκοςι (20) km με τζςςερα (4) αντλιοςτάςια κατϋελάχιςτο, 
β.  ζνα τουλάχιςτον υποκαλάςςιο αγωγό διάκεςθσ επεξεργαςμζνων λυμάτων.  
Σα παραπάνω (α και β) κα ςυνοδεφονται από πρωτόκολλα παραλαβισ και δεν είναι 
υποχρεωτικό να ανικουν ςτθν ίδια εργολαβία. 
γ. να ζχουν επικεωριςει, ελζγξει και επιςκευάςει τθν τελευταία δεκαετία (ωσ ορίηεται ανωτζρω) 
δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων τουλάχιςτον πζντε (5) km ςυνολικά ςυνοδευόμενα από 
πρωτόκολλα παραλαβισ. 
 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι 
διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 

21PROC008242279 2021-03-05



             

                 Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Δλλάδας και ηης Δσρωπαϊκής Ένωζης           

                ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 

44 

 

πιςτοποίθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 83 ν. 4412/2016 και ςτθν παράγραφο 9 του 
παρόντοσ άρκρου από το οποίο κα τεκμαίρεται ότι οι τίτλοι ςπουδϊν και τα επαγγελματικά 
προςόντα του εργολιπτθ και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ καλφπτουν τισ 
απαιτιςεισ του άρκρου 22.Δi και 22.Δii τθσ παροφςθσ και επιπλζον τα ανωτζρω αναφερόμενα 
23.6αi. 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι δεν 
διακζτουν πιςτοποιθτικό από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ κατά τα ανωτζρω, υποβάλλουν ωσ 
δικαιολογθτικά τα πιο κάτω αναφερόμενα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
i) να ζχουν καταςκευάςει επί ποινι αποκλειςμοφ τθν τελευταία δεκαετία (ιτοι από τθν θμερομθνία 

προςωρινισ παραλαβισ του ζργου ι από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του ζργου εάν δεν 
ζχει ςυντελεςτεί προςωρινι παραλαβι ζωσ τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ) : 
α. ζνα τουλάχιςτον ζργο αποχζτευςθσ ακακάρτων ανάλογο με το δθμοπρατοφμενο μικουσ 
τουλάχιςτον είκοςι (20)km με τζςςερα (4) αντλιοςτάςια κατϋελάχιςτο, 
β.  ζνα τουλάχιςτον υποκαλάςςιο αγωγό διάκεςθσ επεξεργαςμζνων λυμάτων.  

     Σα παραπάνω (α και β) κα ςυνοδεφονται από πρωτόκολλα παραλαβισ και δεν είναι υποχρεωτικό 
να ανικουν ςτθν ίδια εργολαβία. 

      γ. να ζχουν επικεωριςει, ελζγξει και επιςκευάςει τθν τελευταία δεκαετία (ωσ ορίηεται ανωτζρω) 
δίκτυα αποχζτευςθσ ακακάρτων τουλάχιςτον πζντε (5)km ςυνολικά ςυνοδευόμενα από 
πρωτόκολλα παραλαβισ. 

ii) αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν 
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ 
και, εκείνων που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο εργολιπτθσ για τον ζλεγχο του ζργου που ζχει 
εκτελεςτεί ςε προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο.  

iii) διλωςθ ςτθν οποία αναφζρονται το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του εργολιπτθ 
(μόνιμα απαςχολοφμενου ι υπεργολάβων του) και ο αρικμόσ των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςισ του 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

 iv) διλωςθ ςχετικά με τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που διακζτει ο 
εργολιπτθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, (ιδιόκτθτου ι μιςκωμζνου ι υπεργολάβων του).  

v) αναφορά τίτλου ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του εργολιπτθ και των  
     διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

 
 

23.7 Δικαιολογθτικά για πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ του άρκρου 22.Ε111 

 
Τποβάλλονται τα πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ τθσ 22.Ε 

 
23.8  Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου: 
 
ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται θλεκτρονικά, ςτον φάκελο “Δικαιολογθτικά 
Προςωρινοφ Αναδόχου, τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ 
του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ111, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν 
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ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι 
μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 
4. Πρακτικό Δ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται 
και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου 
αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, 
5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του 
καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ,  

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο 
επικυρωμζνου, από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει. 
2. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του 
καταςτατικοφ. 
ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ 
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν 
οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 

23.9 Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων 
 

(α) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν 
πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, 
μποροφν να  υποβάλλουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 
εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 
κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ. 
(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.Ε .Π. εφόςον  υποβάλλουν  
«Ενθμερότθτα Πτυχίου» εν ιςχφ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν 112: 
- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Πρόεδρο και 
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Διευκφνοντα φμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. Για τα λοιπά μζλθ του Δ. τθσ εταιρείασ, κα 
πρζπει να υποβλθκεί αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα πρόςωπα αυτά δεν 
καλφπτονται από τθν Ενθμερότθτα Πτυχίου.  
- φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ. 113 
- τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ παροφςασ 
υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ) από 
τθν Ενθμερότθτα Πτυχίου. 
- το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του άρκρου 
22. Α.4. (κ).114 
- το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν του άρκρου 2 3.3. 
(ςτ). 
- τα  αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.  
   
ε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό 
δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Πτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ 
του πτυχίου του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτο ΕΣΑΑ-ΣΜΕΔΕ, ο προςφζρων 
προςκομίηει επιπλζον τθσ ενθμερότθτασ πτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα ςτελζχθ αυτά.  
    

23.10 Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ ςτιριξθσ ςε ικανότθτεσ άλλων φορζων (δάνειασ 
εμπειρίασ) του άρκρου 22.ΣΤ 
  
τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ 
απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται με τθν  υποβολι ςχετικοφ 
ςυμφωνθτικοφ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
 
 
 
Άρκρο 24: Ρεριεχόμενο Φακζλου Ρροςφοράσ 
 

24.1 Η προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ θλεκτρονικοφσ 

υποφακζλουσ: 

(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 

(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά»  

(γ) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

 

24.2 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 

περιζχει  τα ακόλουκα: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ). 
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, του άρκρου 15 τθσ παροφςασ 

γ) υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ επιςκζφκθκε τον χϊρο που πρόκειται να 

καταςκευαςτεί το ζργο και ζλαβε πλιρθ γνϊςθ όλων  των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ του. 
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δ) Σα δικαιολογθτικά παραγράφων 23.5, 23.6, 23.7 και 23.10 (ςε περίπτωςθ δάνειασ εμπειρίασ του 

άρκρου 22.Σ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

 

24.3 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ “Σεχνικι Προςφορά” πρζπει, επί ποινι  αποκλειςμοφ,  να 

περιζχει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ του κάκε τικζμενου κριτθρίου, ϊςτε αφενόσ 

μεν να μθν καταλείπεται καμία αμφιβολία ςτθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων, αφετζρου δε να 

επαλθκεφεται αποτελεςματικά θ  ακρίβεια  των  πλθροφοριϊν και των αποδείξεων των 

προςκομιηόμενων ςτοιχείων του κάκε διαγωνιηόμενου. Σα ςτοιχεία που κατϋελάχιςτον πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν ςτο εν λόγω υποφάκελο είναι τα αναφερόμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ που 

ςυνοδεφει τθν παροφςα διακιρυξθ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.  

Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ ελλείψεισ μετά από αιτιολογθμζνθ κρίςθ επιτροπισ 

αποκλείονται από τον διαγωνιςμό 

 

24.4 Ο θλεκτρονικόσ υποφάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει το  ψθφιακά υπογεγραμμζνο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρωκοφν καταλλιλωσ οι ςχετικζσ 

φόρμεσ. 

 

24.5 τθν περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και 

θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η..). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 
Άρκρο 25: Υπεργολαβία 
 
25.1 Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 
25.2 Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 253 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει 
τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3 Η ανακζτουςα αρχι: 

α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για 

τουσ υπεργολάβουσ και ότι διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που 

αναλαμβάνουν ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016, με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

φμβαςθσ (ΕΕΕ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν 

ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του και ότι δεν καλφπτει τα 

αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 

4412/2016. 

Άρκρο 26:   Διάφορεσ ρυκμίςεισ  
 

26.1 Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 39/2021 
Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

26.2  Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Σεχνικό φμβουλο. Ο 
Ανάδοχοσ του ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Σεχνικοφ 
υμβοφλου, που πθγάηουν από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Τπθρεςίασ με αυτόν.  
 
26.3   ................................................................ ....................................................................115 

 

 Ιςτιαία, 05.03.2021 
(Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 

   
Ο υντϊξασ  

 
 

 
 

 
Λϊμπρου Φρόςτοσ  

Μηχ/γοσ-Ηλεκτρ/γοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ 
(Ειδικόσ υνεργϊτησ-ϊρθ.39Ν4735/2020) 

Ελϋγχθηκε  
Ο αναπλ. Προώςτϊμενοσ του Σμ. 

Σεχ. Ϊργων & υντόρηςησ 
Τποδομών   

 
 
 

Σςαπϋτησ Κων/νοσ  
Ηλεκτρ/γοσ Μηχανικόσ ΣΕ4/Α΄ 

Θεωρόθηκε 
Ο αναπλ. Προώςτϊμενοσ  

τησ Δ.Σ.Τ.Π.Π. 
 
 
 

 
Μουςουτζϊνησ Αθανϊςιοσ  

Πολιτικόσ Μηχανικόσ MSc ΠΕ3/Α΄ 
   
   
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 39/2021 απόφαςη τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ψ0ΞΒΩΕ7-ΘΒ4). 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS KONTZIAS
Ημερομηνία: 2021.03.05 12:22:40 EET
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1  Για την ϋννοια των “ϊνω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων, πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 28  του ν.4412/2016.  

2  υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

3  Μϋςω τησ λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 

4 Η περιπτ. (β) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη αν δημοςιεύτηκε προκαταρκτικό προκόρυξη ςτην 

Ε.Ε.Ε.Ε. (πρβ. παρ. 1 του ϊρθρου 62 του ν. 4412/2016). 

5 Aπό τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικόσ ςύνταξησ και 

διαχεύριςησ του Ευρωπαώκού Ενιαύου Εγγρϊφου ύμβαςησ (ΕΕΕ). Μπορεύτε να δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη 

Διαδικτυακό Πύλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επύςημη Εφημερύδα τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ L 17/65 τησ 23ησ Ιανουαρύου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για την 

καθιϋρωςη του τυποποιημϋνου εντύπου για το Ευρωπαώκό Ενιαύο Ϊγγραφο Προμόθειασ , με το οπούο επιλύθηκαν 

τα ςχετικϊ ζητόματα ορολογύασ που υπόρχαν ςτο αρχικό επύςημο ελληνικό  κεύμενο του Εκτελεςτικού 

Κανονιςμού, Μπορεύτε να δεύτε το ςχετικό Διορθωτικό ςτην ακόλουθη διαδρομό https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

6 Η περύπτωςη ια) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό περιλϊβει 

υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών επιςτολών. 

7 υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα με ςκοπό να 

περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ. 

8 Πρβλ. ϊρθρο 67 του ν. 4412/2016. 

9 Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε οριςμϋνα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο 

κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων) (τρύτο 

εδϊφιο παρ. 1 ϊρθρου 67  ν. 4412/2016).  την περύπτωςη αυτό  προτεύνεται η ακόλουθη διατύπωςη: «Σα 

ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από …………………………., οδόσ …………………, 

πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των 

παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……, ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και 

ώρεσ.» 

10  Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε οριςμϋνα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 του ϊρθρου 21 του ν. 

4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα 

των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ 

ϋγγραφα.  Ενδεικτικϊ, λ.χ., η αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ 

αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 

ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από αυτϊ. Οι 

οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό τουσ, τουσ 

υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη 

του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 

11  υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα (εγκαύρωσ, ότοι ωσ την... ), 

προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 
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12  υμπληρώνεται η ϋκτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. ε περύπτωςη 

επιςπευςμϋνησ διαδικαςύασ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 27 του ν. 4412/2016, ςυμπληρώνεται, αντύ τησ ϋκτησ, η 

τϋταρτη ημϋρα (ϊρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η 

προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβ. και ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΤΑ (3821 Β'). 

13  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  

14 Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 

τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

15  Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και το 

ϊρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο 

παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με την ςυνολικό 

προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να 

υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

16 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 

4605/19. 

17 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 

171).  

18 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19. 

19  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών μϋςων ). 

20 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19. 

21 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19. 

22 Η φρϊςη  “μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, 

ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προςτύθεται ςτη διακόρυξη μόνο ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ, 

ςτισ οπούεσ προβλϋπεται υποχρϋωςη προςυμβατικού ελϋγχου, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, 

ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

23  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δόλωςη υποβϊλλεται από τον προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό 

πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, 

όπωσ τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ 

του ν. 4605/2019.  

24 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του ν. 4605/19. 

25 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: α) ςτην περύπτωςη που απαιτεύται υποβολό 

υπεύθυνησ δόλωςησ του ϊρθρου 4.2 ε', μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από την 

Επιτροπό διαγωνιςμού, και β ) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό τησ ανωτϋρω υπεύθυνησ δόλωςησ 

(πρβλ. προηγούμενη υποςημεύωςη), μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινού 

αναδόχου, κατϊ το ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

26 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19. 

27  Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 

(Α’ 116). Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  

28  Πρβ. Ωρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
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29 Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019. 

30  Πρβ. Ωρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

31 Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

32  Πρβ. Ωρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 

33 Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 

34  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) 

και το ϊρθρο 43 παρ. 7 περ. α’ υποπερ. αβ’ του ν. 4605/2019.  

35  Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

36 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 

37 Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 113/2010. 

38 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ 

διακόρυξησ. 

39  Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ ςτο 

πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ 

δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η 

ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ (Α) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την 

πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων 

επενδύςεων,  βλ. και ϊρθρο 5 του π.δ 80/2016. 

40 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 

41   Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το ϊρθρο 44 του ν. 

4605/2019. 

42  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  117384/26-10-

2017   Κ.Τ.Α.). 

43   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 

44  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ 

Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον 

αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ 

τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ 

ϋτη.".Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ 

ανϊθεςησ που εκδύδονται και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, 

εφόςον δεν ϋχει προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του 

παρόντοσ. " Πρβ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων επενδύςεων” 

45  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η εκτιμώμενη 

αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 

περ. α' του ν. 4412/2016). 
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46 Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ανϊλογα με την 

προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 15% επύ τησ δαπϊνησ 

εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 4412/2016. 

47  Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

48 Η αναθϋτουςα αρχό διαμορφώνει το παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ, ανϊλογα με το αν αποφαςύςει να υποδιαιρϋςει 

τη ςύμβαςη ςε περιςςότερα τμόματα/ϋργα ό όχι, ότοι να τα αναθϋςει ωσ ενιαύο ςύνολο. την περύπτωςη που 

επιλϋξει να μην υποδιαιρϋςει ςε τμόματα, αναφϋρει, ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ, τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ 

απόφαςόσ τησ αυτόσ (πρβλ. ϊρθρο 59 του ν. 4412/2016). 

49   όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 

50 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η ϊμεςη ϋναρξη των 

εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

51  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, 

χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη, μη ςυνυπολογιζομϋνων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ και 

παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ (Πρβ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπωσ τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του  ϊρθρου 43 ν. 

4605/2019 (Α’ 52). 

52 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 

(Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α52). 

53 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραύτητεσ 

λεπτομϋρειεσ. 

54 υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ.  ύμφωνα με την παρϊγραφο 10 εδ. α του 

ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ 

περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται 

δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ 

περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

55 Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ. 

Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον 

ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την περύπτωςη που με την παρούςα 

ορύζεται  μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο 

εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του 

ποςού τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

56  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ» 

για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που προκαλούνται από δυςλειτουργύα 

των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο 

ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό.  Οι εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ 

παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

57 Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, για την παροχό 

εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό 

νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 

1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και 

Δανεύων”). Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

58 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.γ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ. 
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59  Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν. 4412/2016. 

60 Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών μετϊ 

την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, 

προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ παρούςασ. 

61  Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για τον 

καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. ϊρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

62 Πρβλ. Ωρθρα 293 και 295 του ν. 4412/2016. 

63  ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12 ϊρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 

3669/2008 μϋχρι την  31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 

31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ). 

64 Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ 

τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  

65  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παρούςασ (αναφϋρεται 

η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ 

ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

66  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 

67 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επιςημαύνεται ότι, ςτο ΕΕΕ, η αναφορϊ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη” νοεύται, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω 

νομοθετικόσ μεταβολόσ, ωσ “αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα 

ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕ αφορϊ μόνο ςε αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

68  το Μϋροσ ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε. ( Λόγοι Αποκλειςμού ) αντύ του όρου “δωροδοκύα”, αναγρϊφεται ο όροσ “διαφθορϊ” 

καθώσ δεν ϋχει διορθωθεύ με αντύςτοιχο διορθωτικό ο Κανονιςμόσ 2016/7 , όπωσ η Οδηγύα 2014/24/ΕΕ (L 

135/24.5.2016). 

69 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 

του ν. 4497/2017.  

70 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

71  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεύ δυνατότητα 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει 

τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει την  παρϊγραφο αυτό. 

72  Επιςημαύνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό τησ  αποτελεύ 

δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Ωρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν επιθυμεύ 

να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει την παρϊγραφο  αυτό. 

73  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ 

και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη 

ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ 

διακόρυξησ. . 

74  ημειώνεται ότι, ςτο Κεφϊλαιο Γ του ΕΕΕ ( Λόγοι που ςχετύζονται με Αφερεγγυότητα, ύγκρουςη υμφερόντων 

ό Επαγγελματικό Παρϊπτωμα ), οι ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ αναφϋρονται με παρόμοια ορολογύα ωσ εξόσ: α) 
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ϋχει κηρύξει χρεοκοπύα, ό β) υπόκειται ςε διαδικαςύα αφερεγγυότητασ ό παύςησ δραςτηριοτότων, ό  γ) ϋχει 

υπαχθεύ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ό δ) βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςύα προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ νομοθετικϋσ ό κανονιςτικϋσ διατϊξεισ, ό ε) τελεύ υπό αναγκαςτικό 

διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ςτ) ϋχουν αναςταλεύ οι δραςτηριότητϋσ του  Πρβλ. και την 

υποςημεύωςη ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ για διαφορϊ ορολογύασ ςτο ΕΕΕ. Εκκρεμεύ η επύςημη διόρθωςη του 

ελληνικού κειμϋνου του Εκτελεςτικού Κανονιςμού 2016/7/ΕΕ  

75  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΕΕΕ ( Ωλλοι Λόγοι 

Αποκλειςμού που ενδϋχεται να προβλϋπονται από την εθνικό νομοθεςύα του κρϊτουσ μϋλουσ τησ α.α ό του α.φ ). 

76 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επύςησ, βλ. 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ςχετικϊ με την απόφαςη ΔΕΕ τησ 

24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπόθεςη C-124/2017 Vossloh, ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019.  

77 Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η Αναθϋτουςα Αρχό 

επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 

78 Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 

δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), εύναι προαιρετικϊ για την 

αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 

1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται 

δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του 

προςδιοριςμού των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των ςυμμετεχόντων, τησ 

αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια 

επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του 

προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).  

79  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ. Πρβλ. 

ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε 

ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

80  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού φορεύσ 

διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι 

απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 

τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο 

παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των 

ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 

επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον 

καθοριςμό των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να περιγρϊψει 

αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ. 

81  Προαιρετικό επιλογό. Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και ςυμπληρώνεται 

εφόςον προβλϋπεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να 

ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

82  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

83  Προαιρετικό επιλογό ςυμπλόρωςησ του εδαφύου.  ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην 

περύπτωςη ςυμβϊςεων ϋργων οι Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων 

καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα. 
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84  Ψσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν ςυνταχθεύ/ 

παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. Ωρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 

85 Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. ημειώνεται ότι η 

προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ του ΕΕΕ και 

ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών, με την ϋννοια ότι οι 

οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω 

προθεςμύα. 

86  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού φορϋα. 

Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΕΕΕ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που 

αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 

ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

87  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

88  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. 

ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

89 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερύπτωςη αε του 

ν. 4605/2019..   

90  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

91  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη δικαιολογητικών προσ 

απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. 

Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από 

προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα 

δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

92 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

93  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ 

πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη." 

94 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

95  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών φορολογικόσ 

ενημερότητασ οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και 

τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, 

προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ 

υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23  από τον προςωρινό ανϊδοχο, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

96 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ 

με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 

97  Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη ςχετικϊ με τα πιςτοποιητικϊ φορολογιικόσ ενημερότητασ. 
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98 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  

99 Πρβ ϊρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46 περ α του ν. 4605/2019. 

100  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 

101 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  

102  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet. 

103  Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών ϊλλων 

κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κόςτοσ, ςτη διαδρομό. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. 

Επιςημαύνεται ότι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων 

του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακόλουθο 

ςύνδεςμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-

apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

104  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 

105  Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι ςυντρϋχει κϊποια 

από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  

106 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 

107 Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ 

που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για μϋλη ενώςεων 

Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ 

εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου τουσ. 

108 Πρβ παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

109 η οπούα εκδύδεται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3669/2008 και φϋρει ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 

110 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  

111 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  

112  ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων 

ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, 

ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ 

«επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων εργοληπτών [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την 

υποχρϋωςη να καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 22  (Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Σο πρώτο εδϊφιο τησ 

περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), 

πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του 

ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

113  την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, τα 

ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 
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114  Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 

115 Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό απόφαςη του 

Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη 

απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

(ΑΡΘΡΟ 14.1 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

το παρόν παράρτθμα αναλφεται θ διαδικαςία τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ των 

διαγωνιηόμενων. 

 

Η βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ γίνεται κατά υποκριτιρια ςε εκατονταβάκμια κλίμακα 

τικεμζνων κατϊτατων ορίων παραδεκτισ βακμολογίασ κατά υποκριτιριο.  

Προςφορά μθ λαμβάνουςα το κατϊτατο όριο παραδεκτισ βακμολογίασ ςε κάποιο από τα 

υποκριτιρια που με ςαφι και λεπτομερι τρόπο κακορίηονται ςτο παράρτθμα  και 

περιγράφονται πινακοποιθμζνα κατωτζρω ανά κριτιριο αποκλείεται ωσ απαράδεκτθ.  

 

Η βακμολογία εκάςτου κριτθρίου προκφπτει όπωσ ορίηεται ςε κάκε επιμζρουσ παράγραφο 

αναφερομζνθσ ς΄αυτό βάςει των παραμζτρων που τίκενται ς΄ αυτι.  

 

 Σα  επιμζρουσ  κριτιρια  Κ.2  -  Κ.4  βακμολογοφνται  βάςει  του  κατωτζρω πίνακα που  

εμπλζκει  τα  επιμζρουσ Σεφχθ  του ηθτοφμενου παραδοτζου του παραρτιματοσ ΙΙ με κάκε ζνα 

εξ’ αυτών. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΣΕΤΧΗ 

Κ.1 Σ1. Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

Κ.2 Σ.2 

Κ.3 Σ.3 

Κ.4 Σ.4 
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 Κριτιριο Κ1: Ζκπτωςθ % επί του προχπολογιςμοφ Δθμοπράτθςθσ 

(Ο υντελεςτισ βαρφτθτασ κριτθρίου Κ1 είναι 80%). 

 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία του 

κριτιριου Κ1 τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΠ ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ 

εξισ: 

Κ1 = 100 x Εμ, 

όπου Εμ είναι θ μζςθ ζκπτωςθ που προκφπτει από το ζντυπο προςφοράσ. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό  ψθφίο. 

 

Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογθτικά 

υμμετοχισ κρίκθκαν πλιρθ και οι Σεχνικζσ Προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν ςτα 

κριτιρια Κ2-Κ4,ςφμφωνα με το άρκρο 14.2. Ζκαςτοσ οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλει ζντυπο 

οικονομικισ προςφοράσ ςυμπλθρωμζνο επί ποινι αποκλειςμοφ. 
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Κριτιριο Κ2: υνζργεια-Λειτουργικότθτα με καταςκευαςκζν ζργο ςε προθγοφμενθ   προγραμματικι 
περίοδο  
(Ο υντελεςτισ βαρφτθτασ κριτθρίου Κ2 είναι 10%). 
 
Η βακμολόγθςθ εκάςτου διαγωνιηομζνου, προκφπτει από τθν βακμολόγθςθ του κριτθρίου Κ2 και προσ 

τοφτο γίνεται θ αξιολόγθςθ αυτϊν και των ενοτιτων των. 

 

Προςφερόμενα πζραν των απαιτιςεων, που με ςαφι και λεπτομερι τρόπο περιγράφονται ςτα 

υποκριτιρια και ςτισ ενότθτεσ από τισ οποίεσ ςυγκροτοφνται ουδεμία ςυμβολι ζχουν ςτθν διαμόρφωςθ 

των αντιςτοίχων βακμολογιϊν. 

 
Πίνακασ περιγραφισ των υποκριτθρίων θ βακμολόγθςθ των οποίων πολλαπλαςιαηόμενθ με τον 
αναγραφόμενο ςυντελεςτι επιρροισ των διαμορφώνουν τθν βακμολογία του κριτθρίου Κ2. 
 

Κριτιριο Ενότθτεσ Κριτθρίου 
υντελεςτισ 

Επιρροισ 
Κριτθρίου 

Κ.2 

 
Πλθρότθτα τθσ μεκοδολογίασ των μζςων και τθσ τεχνολογίασ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για 
-  τθν αξιόπιςτθ διεξαγωγι των ελζγχων και των δοκιμϊν ςτεγανότθτασ τθσ 

εμφράξεωσ και τθσ αποκατάςταςθσ των 
-   τθν ψθφιακι αποτφπωςθ – (αποκικευςθ) λεπτομεροφσ καταςτάςεωσ του 

εξεταηόμενου τμιματοσ ϊςτε τα ςτοιχεία αυτά να είναι διακζςιμα και για 
μετζπειτα αξιολόγθςθ. 

 

1,00 

 

Βακμολογία κριτθρίου Κ2 

Κατϊτατο όριο παραδεκτισ βακμολογίασ κριτθρίου εξιντα βακμοί (60). 
 

1. Προςφορά, ςτθν αναλυτικι ζκκεςθ τθσ οποίασ περιγράφονται λεπτομερϊσ για ζκαςτο εκ του 

ςυνόλου των υφιςταμζνων τμθμάτων του δικτφου τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου  

i) οι απαιτοφμενοι  ζλεγχοι ςτεγανότθτασ και διαπίςτωςθσ κζςεων πλιρουσ ζμφραξθσ από φερτζσ 

φλεσ θ οποιαδιποτε άλλθ αιτία με βάςει τουσ κανονιςμοφσ ISO4483 (1θ ζκδοςθ 1/7/1979) 

παράγραφοι 7.1, 7.2, 7.3 ISO 4033, ΕΛΟΣ 476,364 και του ςχεδίου Ευρωπαϊκοφ Προτφπου prEN805 

(για τα βαρυτικά και κατακλιπτικά τμιματα αντίςτοιχα).  

ii) Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ αποκαταςτάςεωσ τθσ ςτεγανότθτασ και των τυχόν αποφράξεων και του 

κακαριςμοφ του εξεταηόμενου τμιματοσ. 

iii) Η ψθφιακι αποτφπωςθ τθσ λεπτομεροφσ καταςτάςεωσ του εξεταηόμενου τμιματοσ ςφμφωνα με 

τα κακοριηόμενα ςτα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 752-1, ΕΝ752-5, ΕΝ752-7 και το πρότυπο 

κωδικοποίθςθσ ΕΛΟΣ ΕΝ13508-2 και τα αναλυτικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ που κα διατεκεί προσ 

τοφτο κακϊσ και του λογιςμικοφ που κα εφαρμοςκεί. 

          Βακμολογείται με 100.   
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2. Οι υπόλοιπεσ προςφορζσ κα καταταγοφν ζπειτα από εντοπιςμό για κάκε μια από αυτζσ, των 

ςτοιχείων εκείνων που αποκλίνουν από τθν πλιρθ εφαρμογι των §1i,ii,iii και ςυγκριτικισ 

αξιολογιςεωσ αυτϊν κα βακμολογθκοφν με γραμμικι παρεμβολι μεταξφ των 60 και 100 βακμϊν 

όπου θ βακμολόγθςθ των 60 αντιςτοιχεί ςτθν προςφορά θ οποία  ζχει τα περιςςότερα 

αποκλίνοντα ςτοιχεία  των  παραγράφων §1i,ii,iii 

3. Προςφορά ςτθν οποία δεν καλφπτεται ζνα τουλάχιςτον εκ των υφιςταμζνων τμθμάτων ωσ προσ 

τθν διεξαγωγι των ελζγχων ςτεγανότθτασ και ψθφιακισ αποτυπϊςεωσ τθσ καταςτάςεωσ του, δεν 

πλθρεί το κατϊτατο παραδεκτισ βακμολογίασ και ωσ εκ τοφτου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και 

ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ.   

 
Κριτιριο Κ3: Κόςτοσ Λειτουργίασ 

(Ο υνολικόσ υντελεςτισ βαρφτθτασ κριτθρίου Κ3 είναι 5 %). 

Κατϊτατο όριο παραδεκτισ βακμολογίασ κριτθρίου εξιντα βακμοί (60). 

Σο κριτιριο αυτό αφορά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθν  λειτουργία των εγκαταςτάςεων και 

εξοπλιςμοφ του ζργου. Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν θ κατανάλωςθ ενζργειασ κα υπολογίηεται 

ςφμφωνα με το παραδοτζο τεφχοσ Σ3 του παραρτιματοσ.  

Η ελάχιςτθ προςφερόμενθ κατανάλωςθ ενζργειασ κα βακμολογθκεί με 100, ενϊ θ  μεγαλφτερθ με 60. Οι 

βακμολογίεσ των λοιπϊν προςφερόντων κα προκφπτουν με γραμμικι παρεμβολι μεταξφ 60 και 100. Θα 

βακμολογοφνται οι προςφορζσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Σ3 εφόςον πλθροφνται οι 

απαιτιςεισ που αναφζρονται ςε αυτό. 
 
 

Κριτιριο Κ4: Χρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

(υντελεςτισ βαρφτθτασ κριτθρίου Κ4: 5%) 
 

 

Η βακμολόγθςθ εκάςτου διαγωνιηομζνου, για τθν μθ απόρριψθ του οποίου, κα πρζπει θ προςφερόμενθ 

πιο πικανι εκτίμθςθ του απαιτοφμενου χρόνου εκτζλεςθσ του ζργου να είναι μικρότερθ ι ίςθ των δζκα 

οχτϊ μθνϊν (540 θμερϊν) ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ Διακιρυξθσ, προκφπτει από τθν βακμολόγθςθ των 

υποκριτθρίων Κ4.1, Κ4.2, Κ4.3 τα οποία ωσ εισ τον πίνακα λεπτομερϊσ και με ςαφινεια περιγράφονται. 
 
Προσ τοφτο γίνεται θ αξιολόγθςθ των ενοτιτων αυτϊν με ςαφι και επαρκι τρόπο προςδιοριηόμενο από τισ 

βαςικζσ παραμζτρουσ που διαμορφϊνουν τθν αξιοπιςτία του προςφερομζνου χρονοδιαγράμματοσ. 
 
 

Προςφερόμενα πζραν των απαιτιςεων, που με ςαφι και λεπτομερι τρόπο περιγράφονται ςτα 

υποκριτιρια και ςτισ ενότθτεσ από τισ οποίεσ ςυγκροτοφνται ουδεμία ςυμβολι ζχουν ςτθν διαμόρφωςθ 

των αντιςτοίχων βακμολογιϊν. 
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Πίνακασ περιγραφισ των υποκριτθρίων θ βακμολόγθςθ των οποίων πολλαπλαςιαηόμενθ με τον 
αναγραφόμενο ςυντελεςτι επιρροισ των διαμορφώνουν τθν βακμολογία του κριτθρίου Κ4. 

 

  υντελεςτισ 
Τποκριτιριο Ενότθτεσ Τποκριτθρίου Επιρροισ 

  Τποκριτθρίου 

 φνταξθ χρονοδιαγράμματοσ με πλθρότθτα:  

 α. του ςυνόλου των ςτοιχειωδϊν δομικϊν μονάδων – δραςτθριοτιτων του  

Κ.4.1 ζργου, οι οποίεσ διαμορφϊνουν το χρονοδιάγραμμα του. 
0,40 β. τθσ περαιτζρω ανάλυςθσ εκάςτθσ δραςτθριότθτασ ςε εργαςίεσ και ενζργειεσ  

  

 που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τουσ με βάςει τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων  

 και το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ και λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ.  
   

 Εκτίμθςθ τθσ αναμενόμενθσ χρονικισ διάρκειασ εκτζλεςθσ των ςτοιχειωδϊν  

 δομικϊν μονάδων του ζργου – δραςτθριοτιτων  

Κ.4.2 Με τθν χριςθ τθσ μεκόδου δικτυωτισ ανάλυςθσ Α.Ο.Ν. (activity on node), 0,45 
 

PERT και CPM §3βiii.   

   
   

 Εκτίμθςθ απαιτοφμενου χρόνου καταςκευισ του ζργου:  

 α. Εφαρμογι τθσ μεκόδου PERT με βαςικι παράμετρο τθσ ςτοχαςτικισ τθσ 
0,15  

μεταβλθτισ ωσ εισ §3γ του Σ4 του παραρτιματοσ . 
Κ.4.3  

β. Σα αποτελζςματα του προςφερόμενου χρονοδιαγράμματοσ να 
 

  

 πλθροφν τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτθν §3V,1,2,3,4,5,6,7,8 του Σ4  

 του παραρτιματοσ   
   

 Βακμολογία κριτθρίου Κ4 = Κ4.1 x 0,40 + Κ4.2 x 0,45 + Κ4.3 x 0,15  

   
 

 

Βακμολογία υποκριτθρίου Κ.4.1 
 

Κατϊτατο όριο παραδεκτισ βακμολογίασ υποκριτθρίου, εβδομιντα βακμοί (70). 

 

Σο Κ.4.1 ςυγκροτείται από δφο ενότθτεσ Κ.4.1.α και Κ.4.1.β, με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 0,05 και 
0,95 αντίςτοιχα. 

 

Κ.4.1.α αφισ και λεπτομερισ περιγραφι των απαιτιςεων του Κ.4.1.α και διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ του. 

 

i) υποβολι πίνακα με το ςφνολο των δραςτθριοτιτων z, οι οποίεσ περιγράφονται ςτθν παρ. 3Ι του 
Σ4 του παραρτιματοσ ΙΙ, υπό μορφι ςτιλθσ και ςε παράπλευρθ ςτιλθ θ ονομαςία αυτϊν, με τθν 
οποία κα απεικονίηονται ςτθν περαιτζρω διαδικαςία ανάλυςθ δικτφου Α.Ο.Ν και επίλυςθ PERT και 
CPM.  

1. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται θ παρ.i 
 

Βακμολογείται με 100 
 

2. Κακοριςμόσ των αποκλίςεων από τθν πλθρότθτα τθσ παρ. i τθσ ενότθτασ Κ.4.1.α και θ 
βακμολογικι τουσ επιρροι  
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α) προςφορζσ ςτισ οποίεσ ςτον υποβαλλόμενο πίνακα τθσ παρ. i, το ςφνολο των δραςτθριοτιτων με 
τισ ονομαςίεσ αυτϊν είναι ξi μικρότερο ι ίςο του ςυνόλου z τθσ παρ.3Ι του Σ4 του παρ. ΙΙ, θ 
βακμολογία τουσ διαμορφϊνεται ζπειτα από τθν γραμμικι ςυγκριτικι αξιολόγθςι τουσ, ςφμφωνα 
με τθν ςχζςθ 

ξi/z * 100 
 

Βακμολογία τθσ ενότθτασ Κ.4.1.α = ξi/z * 100 

 

Κ.4.1.β αφισ και λεπτομερισ περιγραφι των απαιτιςεων του Κ.4.1.β και διαμόρφωςθ τθσ 
βακμολογίασ του. 
 

i. Ανάλυςθ για κάκε δραςτθριότθτα του ςυνόλου αυτϊν z, ωσ εισ παρ. 3Ι του Σ4 του παρ. ΙΙ με 
περιγραφι: 

 
1) του ςυνόλου των εργαςιϊν κατ' είδοσ και των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ 

τθσ εξεταηόμενθσ δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν πλιρθ τιρθςθ των 
αναφερόμενων: 

 

α) ςτθν διακιρυξθ (ΣΕΤΧΟ 1) 
 

β) ςτο τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ (ΣΕΤΧΟ 5) 
 

γ) τθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (ΣΕΤΧΟ 2) 
 

δ) τθν τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων-τεχνικζσ προδιαγραφζσ Η/Μ (ΣΕΤΧΟ 4 τμιμα Β.2) 
 

ε) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν-τεχνικζσ προδιαγραφζσ Π.Μ 
 

(ΣΕΤΧΟ 4 τμιμα Β.1) 
 

ςτ) το τεφχοσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ (ΣΕΤΧΟ 3) 
 

η) τθν ΑΕΠΟ του ζργου 
 

 

ii. Σου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα διατεκεί για τθν 
υλοποίθςθ εκάςτθσ δραςτθριότθτασ 

 
1) Προςφορζσ ςτισ οποίεσ τθροφνται πλιρωσ οι παρ. i και ii 

Βακμολογοφνται με 100  
2) Κακοριςμόσ των αποκλίςεων από τθν πλθρότθτα των απαιτιςεων των παρ. i και ii τθσ 

ενότθτασ Κ.4.1.β και θ βακμολογικι τουσ επιρροι ωσ εισ: 

 

α) προςφορζσ ςτισ οποίεσ από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τουσ προκφπτει ο αρικμόσ κi, 
μικρότεροσ ι ίςοσ του ςυνόλου z τθσ παρ. 3Ι του Σ4 του παρ. II, ςτθν διαμόρφωςθ του οποίου 
ςυμμετζχουν: 

 

1) ο αρικμόσ των προςφερόμενων δραςτθριοτιτων που πλθροφν τισ ςυνολικζσ απαιτιςεισ των 
i και ii 

 
2) και ςτθν περίπτωςθ δραςτθριοτιτων, που καλφπτουν μζροσ των ςυνολικϊν απαιτιςεων i 

και ii, το άκροιςμα για κάκε μία εξ' αυτϊν, τθσ προκφπτουςασ κλαςματικισ ςχζςθσ του, με 
ακρίβεια δεφτερου δεκαδικοφ, ιτοι του κλάςματοσ με αρικμθτι τον αρικμό των 
πλθρουμζνων απαιτιςεων και παρανομαςτι τισ ςυνολικζσ απαιτιςεισ των παρ. i και ii. 
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Η βακμολογία τουσ διαμορφϊνεται ζπειτα από τθν γραμμικι ςυγκριτικι αξιολόγθςι τουσ, 
ςφμφωνα με τθν ςχζςθ 

 

κi/z * 100  

Βακμολογία τθσ ενότθτασ Κ.4.1.β = κi/z * 100 
 
 

 

Διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ του υποκριτθρίου Κ.4.1 από τθν βακμολογία των ενοτιτων 
Κ.4.1.α και Κ.4.1.β 
 

Ενότθτα υποκριτθρίου υντελεςτισ Βαρφτθτασ 
  

Κ.4.1.α 0,05 
  

Κ.4.1.β 0,95 
  

Βακμολογία του Κ.4.1 : Κ.4.1.α * 0,05 + Κ.4.1.β * 0,95 
 
 
 

Βακμολογία υποκριτθρίου Κ.4.2 

 

Κατϊτατο όριο παραδεκτισ βακμολογίασ υποκριτθρίου εβδομιντα βακμοί (70).  
 
 
Κ.4.2. αφισ και λεπτομερισ περιγραφι των απαιτιςεων τθσ ενότθτασ Κ.4.2. και αντίςτοιχθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ του υποκριτθρίου Κ.4.2 
 

i) Διαμόρφωςθ δικτυωτισ γραφικισ αναπαράςταςθσ, ανάλυςθ τφπου Α.Ο.Ν για εκάςτθ 

δραςτθριότθτα εκ του ςυνόλου αυτϊν z, οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν διαμόρφωςθ του 

προςφερόμενου χρονοδιαγράμματοσ ζργου και υποβολι εποπτικοφ διαγράμματοσ υλοποίθςθσ 

του δικτφου Α.Ο.Ν ωσ εισ §3β.iii  
Βακμοί 50 

 
ii) Ο υπολογιςμόσ τθσ αναμενόμενθσ χρονικισ διάρκειασ εκτζλεςθσ κάκε μίασ δραςτθριότθτασ εκ 

του ςυνόλου αυτϊν z, γίνεται με τθν επίλυςθ τθσ μεκόδου PERT και CPM ωσ εισ §3β.iii  
Βακμοί 50  
1. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφνται οι παρ. i,ii βακμολογοφνται με 100. 

 
2. Κακοριςμόσ των αποκλίςεων από τθν πλθρότθτα των απαιτιςεων  i, ii τθσ ενότθτασ K.4.2. 

και θ βακμολογικι τουσ επιρροι. 
 

(α) Προςφορζσ ςτισ οποίεσ θ ανάλυςθ τφπου Α.Ο.Ν και θ υποβολι του αντίςτοιχου εποπτικοφ 
διαγράμματοσ καλφπτει ζναν αρικμό ωi μικρότερο ι ίςο του z, θ βακμολογία των 
διαμορφϊνεται ζπειτα από τθν γραμμικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τουσ, ςφμφωνα με τθν  

ςχζςθ: ωi/z * 50 για ωi=(1,2…z) 
 

(β) Προςφορζσ ςτισ οποίεσ ο υπολογιςμόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ ζγινε, με τθν επίλυςθ PERT 
και CPM, για λi δραςτθριότθτεσ εκ του ςυνόλου αυτϊν z, θ βακμολογία των διαμορφϊνεται 
ζπειτα από τθν γραμμικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τουσ ςφμφωνα με τθν ςχζςθ: λi/z * 50 για 
λi≤ z 

 

Βακμολογία τθσ ενότθτασ Κ.4.2. = ωi/z * 50 + λi/z * 50 
 

Διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ  

Ενότθτα υποκριτθρίου υντελεςτισ Βαρφτθτασ 
  

Κ.4.2. 1,00 
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Βακμολογία του υποκριτθρίου Κ.4.3 
 

Κατϊτατο όριο παραδεκτισ βακμολογίασ υποκριτθρίου εβδομιντα βακμοί (70). Σο Κ.4.3 
ςυγκροτείται από δφο ενότθτεσ Κ.4.3.α και Κ.4.3.β με ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ 0,30 και 0,70 
αντίςτοιχα. 

 

Κ.4.3.α αφισ και λεπτομερισ περιγραφι των απαιτιςεων τθσ ενότθτασ Κ.4.3.α και αντίςτοιχθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ του υποκριτθρίου Κ.4.3 
 

i) τθν επίλυςθ PERT και CPM για τθν εκτίμθςθ του χρόνου καταςκευισ του ζργου, θ βαςικι 

παράμετροσ αυτϊν τθσ αναμενόμενθσ χρονικισ διάρκειασ υλοποίθςθσ κάκε μιασ δραςτθριότθτασ 

εκ του ςυνόλου αυτϊν z λαμβάνεται ο απλόσ μζςοσ όροσ των τριϊν χρόνων a,b,c όπωσ αυτοί 

υπολογίςτθκαν για κάκε δραςτθριότθτα ςτθν παρ.3III.βiii του Σ4 ςτο παράρτθμα ΙΙ. 
 

1) Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται θ ωσ άνω 
απαίτθςθ, Βακμολογοφνται με εκατό βακμοφσ (100).  

2) Κακοριςμόσ τθσ απόκλιςθσ από τθν πλθρότθτα τθσ παρ.i 
 

α) προςφορζσ ςτισ οποίεσ κατά τθν επίλυςθ PERT και CPM θ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ ωi 

δραςτθριοτιτων, εκ του ςυνολικοφ αρικμοφ αυτϊν z, που διαμορφϊνουν το προςφερόμενο 

χρονοδιάγραμμα υπολογίςτθκαν ωσ ςτθν παρ. 3III.βiii του Σ4 ςτο παράρτθμα ΙΙ. 
 

Βακμολογοφνται με ωi/z * 100, ωi≤z 
 

Βακμολόγθςθ ενότθτασ Κ.4.3.α = ωi/z * 100 
 
 
 

 

Κ.4.3.β αφισ και λεπτομερισ περιγραφι των απαιτιςεων τθσ ενότθτασ Κ.4.3.β και αντίςτοιχθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ του υποκριτθρίου Κ.4.3 
 

Απαιτιςεισ μετά τθν επίλυςθ κατά PERT και CPM του χρονοδιαγράμματοσ: 
 

i) Από τισ παραγράφουσ 3IV 1 και 2, τιρθςθ:  
1) των τριϊν αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν και 

 
2) των τριϊν ενδεικτικϊν προκεςμιϊν των παραγράφων 10.2.2 (2) i,ii,iii και 10.2.2 (3) i,ii,iii τθσ 

Ε..Τ (ιςόβακμοι οι χρόνοι των παρ.1,2)  
Βακμοί (3+3) * 5 = 30 

 
1) Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται θ ωσ άνω απαίτθςθ, βακμολογοφνται με τριάντα 

βακμοφσ (30). 
2) Κακοριςμόσ τθσ απόκλιςθσ από τθν παρ.i 

 
α) προςφορζσ ςτισ οποίεσ τθρικθκαν yi εκ των ζξι ςυνολικϊν προκεςμιϊν βακμολογοφνται 

με yi/6 * 30, yi≤6 
 
ii) Από τισ παραγράφουσ 3IV 3,6 και 7, υποβολι: 
 

1) πίνακα για τουσ ενωρίτερουσ χρόνουσ ζναρξθσ και λιξθσ και τουσ βραδφτερουσ χρόνουσ 

ζναρξθσ και λιξθσ και του χρονικοφ περικωρίου του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων του 

προςφερόμενου χρονοδιαγράμματοσ 
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2) οριςτικοφ διαγράμματοσ δικτυωτισ ανάλυςθσ και θ επ’ αυτοφ επιςιμανςθ τθσ κρίςιμθσ 

διαδρομισ 
 

3) διαγράμματοσ Gant 
 

(ιςόβακμοι οι παρ.1,2,3) Βακμοί 3*6=18 
 

Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται θ ωσ άνω απαίτθςθ, βακμολογοφνται με δεκαοκτϊ βακμοφσ 
(18). 
Κακοριςμόσ τθσ απόκλιςθσ από τθν παρ.ii 
 

α)προςφορζσ ςτισ οποίεσ υπεβλικθςαν si εκ των τριϊν απαιτιςεων τθσ ii βακμολογοφνται με 
 

si/3 * 18, si≤3 
iii) Από τισ παραγράφουσ 3IV 4 και 5, υποβολι:  

1) τθσ πικανότερθσ εκτίμθςθσ για τον απαιτοφμενο χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου  
2) τθσ μεταβλθτικότθτασ του χρόνου καταςκευισ του ζργου 

 

(ιςόβακμοι οι παρ. 1,2) Βακμοί 2*20=40 
 

Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται θ ωσ άνω απαίτθςθ, βακμολογοφνται με ςαράντα βακμοφσ (40). 
Κακοριςμόσ τθσ απόκλιςθσ από τθν παρ.iii 
 

α)προςφορζσ ςτισ οποίεσ υπεβλικθςαν ρi εκ των δφο απαιτιςεων τθσ iii βακμολογοφνται με 
 

ρi/2 * 40, ρi≤2 
iv) Από τισ παρ.3IV 8 
 

Τποβολι ζκκεςθσ που περιλαμβάνει: 
 

1. Σθν περιγραφι του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων τθσ παρ. 3I από α,β...x του Σ4 του παραρτ. ΙΙ 
εκάςτθσ εξ’ αυτϊν ιςόβακμα αξιολογοφμενθσ 

 

2. Σθν κατανομι των προβλεπόμενων μζςων 
 
3. Σθν μεκοδολογία πραγματοποίθςθσ του ζργου  
4. Σθν διαδικαςία και τον τρόπο παρακολοφκθςθσ του ζργου 
 

(ιςόβακμοι οι 1,2,3,4) Βακμοί 3*4=12 
 

Προςφορζσ ςτισ οποίεσ πλθροφται θ ωσ άνω απαίτθςθ, βακμολογοφνται με δϊδεκα βακμοφσ 

(12). Κακοριςμόσ τθσ απόκλιςθσ από τθν παρ.iv 
 

α)προςφορζσ ςτισ οποίεσ υπεβλικθςαν ti εκ των τεςςάρων απαιτιςεων τθσ iv βακμολογοφνται με 
ti/4 * 12, ti≤4 

 
Βακμολόγθςθ ενότθτασ Κ.4.3.β = yi/6 * 30 + si/3 * 18 + ρi/2 * 40 + ti/4 * 12 
 
Διαμόρφωςθ τθσ βακμολογίασ του υποκριτθρίου Κ.4.3 από τθν βακμολογία των ενοτιτων 
Κ.4.3.α και Κ.4.3.β 
  

Ενότθτα υποκριτθρίου υντελεςτισ Βαρφτθτασ 
Κ.4.3.α  0,30 

Κ.4.3.β  0,70 

Βακμολογία του Κ.4.3 : Κ.4.3.α * 0,30 + Κ.4.3.β * 0,70 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
  ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ 
 ΔΗΜΟ ΙΣΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΧΟΤ  
  

 
 

ΕΡΓΟ: 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ 
ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 
ΙΣΙΑΙΑ – Β’ ΥΑΗ 
 
ΤΠΟΕΡΓΟ 1: 
ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΣΙΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΓΨΓΟ ΔΙΑΘΕΗ 

 

    
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
Ε.Π. ΤΜ-ΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020 
(ΠΔΕ 2018Ε27510009) 
και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ 
ΙΣΙΑΙΑ-ΑΙΔΗΧΟΤ  
ΚΨΔ. ΠΡΑΞΗ : MIS (ΟΠ) 
5008966 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
(ΑΡΘΡΟ 24.3 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
(ΑΡΘΡΟ 24.3 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

 

 

Σ2.: υνέργεια - Λειτουργικότητα με καταςκευαςθέν έργο ςε προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο  

 

Σ3.:  Πίνακασ ανάλυςησ – υπολογιςμού κατανάλωςησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ  

 

Σ4.:  Φρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίηςησ τησ ςύμβαςησ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

(ΑΡΘΡΟ 24.3 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 
 
 
 

 

Σ2.: υνέργεια - Λειτουργικότητα με καταςκευαςθέν έργο ςε προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο 

 
 

Σ3.: Πίνακασ ανάλυςησ – υπολογιςμού κατανάλωςησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ 
 

 

Σ4.: Φρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίηςησ τησ ςύμβαςησ 
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Σ2.: υνέργεια - Λειτουργικότητα με καταςκευαςθέν έργο ςε προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο (Ε..Τ. §1.21 και ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ §11.3 ) 

 

Οι διαγωνιζόμενοι ωσ εισ Ε..Τ. 5.8, ϋχοντασ πλόρη γνώςη των γενικών και τοπικών 

ςυνθηκών και των υφιςταμϋνων ϋργων – τμημϊτων αγωγών θα υποβϊλλουν τεύχοσ ςτο 

οπούο κατ΄ελϊχιςτο ςε διακριτϋσ υποπαραγρϊφουσ θα περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 
 

α) Έκθεςη ςτην οπούα θα αναλύεται και θα αιτιολογεύται πλόρωσ ανϊ υφιςτϊμενο 

τμόμα η προτεινόμενη μεθοδολογύα διεξαγωγόσ των επ΄ αυτού δοκιμών και ελϋγχων και 

θα περιγρϊφεται ο τρόποσ εντοπιςμού των προβληματικών ςημεύων, ζημιών και μη 

ςτεγανών θϋςεων. 
 

β) Αναλυτικό περιγραφό των εργαςιών προσ αποκατϊςταςη των ςφαλμϊτων και 

ελλεύψεων που προτεύνονται να εκτελεςθούν και ςυγκεκριμϋνα ςτα τμόματα: 
 

1. Ενδιϊμεςο τμόμα καταθλιπτικού 2xΥ250 ςτον αγωγό μεταφορϊσ Ωρεού Ιςτιαύα  
2. Σμόμα καταθλιπτικού 2xΥ280 αγωγού μεταφορϊσ από την θϋςη του αντλιοςταςύου 

ΑI1 ϋωσ τησ ειςόδου του ςτον πολεοδομικό ιςτό τησ Ιςτιαύασ 

3. Σμόμα ΚΑΑ (αγωγόσ βαρύτητασ) από την ϋξοδο τησ Ιςτιαύασ και μϋςω Νεοχωρύου 

κατϊληξη ςτην θϋςη του ΒΙΟ.ΚΑ (Υ800-Υ630). 
 

4. Σμόμα αγωγού μεταφορϊσ Αςμηνύου υπολειπόμενο βαρυτικό (Υ500- Υ400).  
5. Καταθλιπτικόσ αγωγόσ 2xΥ280 από αντλιοςτϊςιο ΑΑΒ ϋωσ τησ θϋςεωσ του 

 

ΒΙΟ.ΚΑ. 
 

Σα τμόματα αυτϊ απεικονύζονται και με ςαφόνεια επεξηγούνται, με ιδιαύτερο 

ςυμβολιςμό ςτα αναγραφόμενα υπομνόματα τησ οριζοντιογραφύασ τησ γενικόσ 

διϊταξησ των ςυμβατικών τευχών δημοπρϊτηςησ. 
 

γ) Αναλυτικϊ ςτοιχεύα του εξοπλιςμού (που κατϊ ελϊχιςτον εμφαύνοται ςτον παρακϊτω 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) και του λογιςμικού που θα εφαρμοςθεύ. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
 

1. Πλόρωσ εξοπλιςμϋνο φορτηγό, με το ςύνολο του απαιτούμενου εξοπλιςμού, για την 
εκτϋλεςη των εργαςιών που απαιτούνται 

 
2. Απoφρακτικό υψηλόσ πύεςησ, με δυνατότητα αναρρόφηςησ, ικανότητασ 18 τόνων, 

μόνιμα διαθϋςιμο ςτο ϋργο κατϊ την διϊρκεια εκτϋλεςησ 
 
3. Πλόρη ςειρϊ μπαλονιών φραγόσ αγωγών, με και χωρύσ διϊταξη παρϊκαμψησ ροόσ 

(by-pass) για το ςύνολο των διαμϋτρων των αγωγών ςτα οπούα θα γύνουν ϋλεγχοι 
ςτεγανότητασ 

 
4. Κοπτικό ρομπότ με κατϊλληλο αεροςυμπιεςτό και δυνατότητα ειςόδου ςε αγωγούσ 

από 200mm και ϊνω, με πλόρη ςειρϊ κοπτικών κεφαλών για οποιαδόποτε χρόςη 
 
5. Υορεύο κϊμερασ με δυνατότητα ανύψωςησ τησ κϊμερασ, με τηλεχειριςμό, μϋχρι το 

κϋντρο του αγωγού, για τισ διαμϋτρουσ που αναφϋρονται ςτο Σ2β 
 
6. Ενςωματωμϋνο κλιςύμετρο ςτο φορεύο κϊμερασ 
 
7. Κϊμερα υψηλόσ ανϊλυςησ, ϋγχρωμη, πανοραμικό, με ανϊλυςη τουλϊχιςτον 500 

οριζοντύων γραμμών TV ςτο ςύςτημα PAL, φωτιςμό LED και βοηθητικό φωτιςμό 
 
8. Λογιςμικό επιθεώρηςησ πλόρεσ, με δυνατότητα απεικόνιςησ μηκοτομόσ αγωγών και 

καταγραφόσ δεδομϋνων ςε βϊςη δεδομϋνων 
 
9. Προκειμϋνου να μην υπϊρξουν καθυςτερόςεισ ςτην ολοκλόρωςη του ϋργου, λόγω 

βλϊβησ εξοπλιςμού, ο εργολόπτησ θα διαθϋτει διπλό εξοπλιςμό από κϊθε εύδοσ 
(κοπτικό ρομπότ, τύμπανα καλωδύου, ςυςτόματα ελϋγχου, φορεια, κϊμερεσ, μπαλόνια 
φραγόσ κτλ), για την ςυνεχό εκτϋλεςη τησ εργαςύασ μϋχρι ολοκλόρωςόσ τησ 

 
 

 
10. Η διαθεςιμότητα των ανωτϋρω θα πιςτοποιεύται με υπεύθυνη δόλωςη του 

διαγωνιζόμενου. 
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Σ3.: Πίνακασ ανάλυςησ – υπολογιςμού κατανάλωςησ ηλεκτρικήσ 

ενέργειασ  

το τεύχοσ αυτό : 
 

- Θα τεκμηριώνεται η επϊρκεια των προςφερομϋνων μονϊδων (αντλιοςταςύων) και 

εξοπλιςμού.  
- Θα εξετϊζεται η ςυμφωνύα με τισ βαςικϋσ απαιτόςεισ των τευχών δημοπρϊτηςησ.  
- Θα παρουςιϊζονται ςε μορφό πύνακα οι απαιτόςεισ των τευχών και τα 

προςφερόμενα μεγϋθη – χαρακτηριςτικϊ.  
- Θα δύδεται λύςτα εξοπλιςμού που ενςωματώνεται ςτην μονϊδα με αναφορϊ ςτα 

επιμϋρουσ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ όπωσ ενδεικτικϊ: δυναμικότητα, απόδοςη, ιςχύσ 

κ.ο.κ  
- Θα δύδονται τεχνικϊ φυλλϊδια εξοπλιςμού.  
- Θα δύδεται η κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ υπολογιζόμενη, για λόγουσ 

ςύγκριςησ, ςύμφωνα με τον κατωτϋρω πύνακα και τισ παραδοχϋσ που τον 

ςυνοδεύουν. 
 
 

Πίνακασ ανάλυςησ – υπολογιςμού κατανάλωςησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ 
 

(ανά αντλιοςτάςιο κατ’ έτοσ) 
 

   Ισσύρ Αποππουούμενη Ετήσιερ ώπερ Ετήσια 

α/α Αντλιοστάσιο Εξοπλισμόρ 
(kW) 

Ισσύρ (kW) λειτοςπγίαρ 
Κατανάλωση 

 (kWh)       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       

1 …………….. ……………..     

2 ……..…….. …………….     

3 ……..…….. …………….     

4 ……..…….. ……..……..     

 ΣΥΝΟΛΟ      
       

 

τη ςτόλη (2) αναφϋρεται το αντλιοςτϊςιο λυμϊτων. 
 

τη ςτόλη (3) ςυμπληρώνεται το ςύνολο του ηλεκτροκύνητου παραγωγικού 

εξοπλιςμού τησ μονϊδασ που παρουςιϊζεται ςτην τεχνικό προςφορϊ με τα βαςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ του. 
 

τη ςτόλη (4) ςημειώνεται η ονομαςτικό ιςχύσ κϊθε μηχανόματοσ όπωσ αυτό 

παρουςιϊζεται ςτο τεχνικό φυλλϊδιο του καταςκευαςτό. 
 

τη ςτόλη (5) ςημειώνεται η απορροφούμενη ιςχύσ όπωσ αυτό παρουςιϊζεται ςτο 

τεχνικό φυλλϊδιο του καταςκευαςτό. 
 

τη ςτόλη (6) ςυμπληρώνονται οι ώρεσ λειτουργύασ κϊθε μηχανόματοσ με βϊςη το 

χρονοπρόγραμμα λειτουργύασ τησ μονϊδασ. 
 

τη ςτόλη (7) ςυμπληρώνεται η κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ κϊθε μηχανόματοσ 

ανϊ ϋτοσ. 
 

- υνδϋςεισ ανϊ χρόνο 220 με ιςομερό κατανομό ανϊ μόνα και αναλογικϊ ανϊ οικιςμό. 
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- Έναρξη λειτουργύασ 01/01/2024 και ολοκλόρωςη 31/12/2033 (2.200) ςυνδϋςεισ. 
 
- Οι κϊτοικοι θα ληφθούν από την απογραφό του 2011 και η μϋςη ημερόςια παροχό 

από τισ παραμϋτρουσ ςχεδιαςμού τησ Ε.Ε.Λ. (160lit/ημ. κατ.). 
 
- Θα υπολογιςθεύ η ενεργειακό κατανϊλωςη ςτην δεκαετό λειτουργύα (01/01/2024-

31/12/2033). 
 
- Ο μελλοντικόσ πληθυςμόσ θα ληφθεύ από τον τύπο του ανατοκιςμού, ετόςιο ποςοςτό 

αύξηςησ 2%. 
 
- Οι παροχϋσ των αντλιοςταςύων υπολογύζονται ωσ κϊτωθι: 
 

Σο αντλιοςτϊςιο ΑΠΕ1 καταθλύβει τμόμα των λυμϊτων (50%) του Πευκύου.  

Σο αντλιοςτϊςιο ΑΠΕ2 καταθλύβει το ςύνολο των λυμϊτων του Πευκύου. 
 

Σο αντλιοςτϊςιο ΑΑ1 καταθλύβει το ςύνολο των λυμϊτων του Πευκύου και μεγϊλο τμόμα 

(80%) του Αςμηνύου. 
 

Σο αντλιοςτϊςιο ΑΑΒ καταθλύβει το ςύνολο των λυμϊτων του Πευκύου-Αςμηνύου ςτην ΕΕΛ. 
 

Σο αντλιοςτϊςιο ΑΩ καταθλύβει τα λύματα του Ν. Πύργου και του παραλιακού 

οικιςμού (50%) των Ωρεών. 
 

Σο αντλιοςτϊςιο ΑΩ1 καταθλύβει τα λύματα του Ν. Πύργου και Ωρεών. 
 

Σο αντλιοςτϊςιο ΑI1 καταθλύβει τα λύματα του Ν. Πύργου – Ωρεών και μεγϊλου 

τμόματοσ (80%) τησ Ιςτιαύασ. 
 

Σο αντλιοςτϊςιο διϊθεςησ καταθλύβει το ςύνολο των λυμϊτων των οικιςμών Ν. 

Πύργοσ – Ωρεού, Πευκύ, Αςμόνιο και Ιςτιαύα. 
 

- Οι βοηθητικϋσ καταναλώςεισ (απόςμηςη, ανεμιςτόρεσ) θα λειτουργούν ςυνεχώσ 

ενώ ο αναδευτόρασ 2h το 24ώρο. 
 

- Ο φωτιςμόσ δεν θα ληφθεύ υπ’ όψιν. 
 
 

Σ4.: Αναλυτικό πρόγραμμα υλοποίηςησ δραςτηριοτήτων 
 

1. Ο προςφϋρων υποχρεούται να ςυντϊξει και υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα 

Φρονοδιϊγραμμα τησ όλησ καταςκευόσ του Έργου το οπούο θα ανταποκρύνεται ςτισ 

προθεςμύεσ τησ παρούςασ. Σο χρονοδιϊγραμμα αυτό, θα διϋπεται από τισ διατϊξεισ του 

Άρθρου 145 του Ν. 4412/16, θα ςυνταχθεύ, λόγω προώπολογιςμού του ϋργου, με την 

μϋθοδο τησ δικτυωτόσ ανϊλυςησ. 
 
2. Σο εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα αποτελεύ το αναλυτικό πρόγραμμα 

καταςκευόσ του ϋργου. Η ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ και των υπο-προγραμμϊτων 

του πρϋπει να γύνει ϋτςι, ώςτε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεςμύεσ που 

αναφϋρονται ςτην παρ. 10.2. τησ παρούςασ ΕΤ. 
 
3. Η ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ θα γύνεται ςε επύπεδο μελϋτησ εφαρμογόσ υπό 

την ϋννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών μελϋτησ και εφαρμογόσ χρονικού 
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προγραμματιςμού και διούκηςησ ϋργου» (Αποφ. Δ17/01/117/ΥΝ 332, ΥΕΚ 

862Β/16.11.89). Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται, καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου, να 

καλύπτει τισ αρμοδιότητεσ του υπεύθυνου χρονικού προγραμματιςμού και ελϋγχου τησ 

προόδου του ϋργου, με εξειδικευμϋνο και ϋμπειρο προςωπικό. 
 

3) Σο χρονοδιϊγραμμα αποςκοπεύ ςτην δημιουργύα ευϋλικτου ςυςτόματοσ 

παρακολούθηςησ τησ πορεύασ υλοπούηςησ του ϋργου και με τον τρόπο αυτό δύδεται η 

δυνατότητα ςτον κύριο του ϋργου ϋγκαιρησ παρϋμβαςησ του κατϊ την πρόοδο των 

εργαςιών ϋτςι ώςτε να αποφευχθούν τα προβλόματα που εμφανύςθηςαν ςε 

προηγούμενη προγραμματικό περύοδο . 
 

Σο χρονοδιϊγραμμα θα ςυνταχθεύ με την μϋθοδο τησ τεχνικόσ εκτύμηςησ και 

αναθεώρηςησ προγρϊμματοσ PERT και τησ μεθόδου τησ κριςύμου διαδρομόσ 

CPM(Critical Path Method). Προσ τούτο γύνεται λεπτομερόσ ανϊλυςη τησ 

πραγματοπούηςησ του ϋργου ςε ςτοιχειώδεισ δομικϋσ μονϊδεσ αυτού – δραςτηριότητεσ 

των οπούων εύναι εφικτό η μϋτρηςη τησ προόδου των και η ημερόςια παρακολούθηςη 

των. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι με βϊςη, την οργϊνωςη και των δυνατοτότων τουσ θα καθορύςουν 

την ςειρϊ με την οπούα οι δραςτηριότητεσ αυτϋσ πρϋπει να εκτελεςτούν και θα 

εκτιμόςουν τουσ χρόνουσ ςε ημϋρεσ που για ϋκαςτη εξ΄ αυτών απαιτεύται. 
 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προςοχή ςτη ςειρά των δραςτηριοτήτων ώςτε να 

αποφευχθεί η καταςκευή των εργαςιών ςτα πυκνοδομημένα τμήματα (Ιςτιαία) 

και ςτουσ παραθεριςτικούσ οικιςμούσ (Πευκί-Ψρεοί) τουσ θερινούσ μήνεσ ώςτε 

να μειωθεί κατά το δυνατόν η όχληςη ςτουσ κατοίκουσ και παραθεριςτέσ. 
 

Προσ τούτο και για την τόρηςη τησ αρχόσ του κοινοτικού δικαύου τησ ύςησ μεταχεύριςησ 

των διαγωνιζομϋνων, τα χρονοδιαγρϊμματα όλων των διαγωνιζομϋνων θα ςυνταχθούν 

ςε επύπεδο δομικόσ ανϊλυςησ πραγματοπούηςησ ϋργου με ςυνολικό αριθμό 

δραςτηριοτότων z ανερχομϋνων ςε 96 (ενενόντα ϋξι) και οι οπούεσ με ςαφόνεια και 

ακρύβεια περιγρϊφονται παρακϊτω: 
 

Οι διαγωνιζόμενοι ςτο προςφερόμενο χρονοδιϊγραμμα :  

i)ϋχουν την δυνατότητα προκειμϋνου να εκκινόςουν ϊλλεσ δραςτηριότητεσ, ευθύσ ωσ 

ςυμπληρωθεύ τμόμα μιασ δραςτηριότητασ, να την αντικαταςτόςουν τϋμνοντασ την ςε 

δύο ό περιςςότερα τμόματα - υποδραςτηριότητεσ, υπό την προώπόθεςη τησ 

ταυτόχρονησ απαςχόληςησ του προσ τούτο επύ πλϋον απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προςωπικού και του μηχανολογικού εξοπλιςμού, τα οπούα λεπτομερώσ θα 

αναφϋρονται ςτην υποβαλλόμενη ϋκθεςη τησ §3IV, 8 του παραρτόματοσ  του Σ4. 
 

ii)δεν δύνανται να αντικαταςτόςουν μια ομϊδα δραςτηριοτότων με μια 

υπερδραςτηριότητα. 
 

α) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ Ε..Τ. §10.2.2.(3) i 
 

Παραλαβό από την Διευθύνουςα Τπηρεςύα όλων των ςυμβατικών τευχών του ϋργου 

και δόλωςη παραλαβόσ ςυνοδευόμενη από το αντύςτοιχο πύνακα και αναζότηςη 

τοπογραφικών αποτυπώςεων των δικτύων ΟΚΩ. 
 

β) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ Ε..Τ. §10.2.2.(2) i 
 

Τποβολό χρονοδιαγρϊμματοσ καταςκευόσ ϋργου ωσ εισ §10.2.2(2)i 
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γ) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ Ε..Τ. § 10.2.2(2)ii 
 

Διαμόρφωςη-ςόμανςη εργοταξιακού χώρου και υποβολό του οργανογρϊμματοσ του 

εργοταξύου, ςτο οπούο θα περιγρϊφονται λεπτομερώσ τα πλόρη ςτοιχεύα των 

ςτελεχών και οι αρμοδιότητεσ, καθώσ επύςησ και του εξοπλιςμού και των 

μηχανημϊτων που θα περιλαμβϊνει η εργοταξιακό ανϊπτυξη για την εκτϋλεςη του 

ϋργου, ςύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16. 

 

δ) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ Ε..Τ. § 10.2.2.(3)ii 
 

- Τποβολό αύτηςησ ϋγκριςησ τησ παραγγελύασ των υλικών §10.3 (4) 
 

- Τποβολό πληροφοριών για το ςύνολο του Η/Μ εξοπλιςμού §10.2.2.(3)ii 

 

ε) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ Ε..Τ. § 10.2.2.(2)iii 
 

Τποβολό προγρϊμματοσ Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ και προγρϊμματοσ Ποιότητασ 

Έργου ωσ εισ § 10.2.2.(2)iii 

 

ζ) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ Ε..Τ. § 10.2.2.(3)iii 
 

Τποβολό και παρϊδοςη ςτον φορϋα του ϋργου: 
 

 Σων προβλεπόμενων από το Π. .305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώςεων και 

γνωςτοποιόςεων για ανϊθεςη καθηκόντων Σεχνικού Αςφαλεύασ, υντονιςτό 

Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ και Γιατρού Εργαςύασ.


 Οριςτικϊ Αςφαλιςτόρια υμβόλαια (αν κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

υπεβλόθη μόνον το COVER NOTE ό αν κατϊ τον ϋλεγχο προϋκυψαν παρατηρόςεισ) 

ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο ΑΡΘΡΟ 19. τησ παρούςασ ΕΤ και 

τισ ενδεχόμενεσ παρατηρόςεισ τησ Τπηρεςύασ.

 

η) Μια (1) Δραςτηριότητα §10.3 (4) 
 

Μετϊ την ϋγκριςη του φορϋα ςτην υποβληθεύςα παραγγελύα υλικών ενεργοπούηςη 

αυτόσ με την αγορϊ εκ μϋρουσ του αναδόχου των υλικών αυτών και επιβεβαύωςη 

αυτού. 
 

θ) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εκ τησ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 και Α.Ε.Π.Ο. 

του ϋργου αναφερόμενη ςτην διαχεύριςη αποβλότων εκςκαφών καταςκευών και 

κατεδαφύςεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

 

ι) Είκοςι δύο (22) Δραςτηριότητεσ 
Για κϊθε ϋνα εκ των τμημϊτων του ϋργου ςαφώσ διακρινόμενων μεταξύ των και με 

την ςειρϊ που αναφϋρονται ςτην Σ.Π. και όπωσ αυτϊ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτα 

Σεύχη δημοπρϊτηςησ Σεχνικό Περιγραφό §3 και απεικονιζομϋνων θϋςει και μεγϋθει 

οριζοντιογραφικϊ ςτα ςυνοδεύοντα αυτϊ ςχϋδια. 
 

Σο πρόςθετο αντικεύμενο τησ §3 περιγρϊφεται ςτισ 3 δραςτηριότητεσ τησ §9 τησ 

παρούςησ 3. 
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κ) Είκοςι δύο (22) Δραςτηριότητεσ 
 

Για κϊθε τμόμα του ϋργου τησ §ι διενϋργεια δοκιμόσ ωσ εισ ϊρθρο 11 τησ Ε..Τ. και 

πλόρη αποκατϊςταςη. 
 

λ) Πέντε (5) Δραςτηριότητεσ 
 

Διεξαγωγό ελϋγχων για κϊθε ϋνα τμόμα του δικτύου αποχϋτευςησ που ϋχει 

καταςκευαςθεύ ςε προηγούμενη προγραμματικό περύοδο που παρεμβϊλλεται ςτα 

τμόματα τησ παρούςασ δημοπρϊτηςησ. 
 

μ) Οχτώ (8) Δραςτηριότητεσ 
 

Για την εκςκαφό καθενόσ εκ των επτϊ αντλιοςταςύων και του αντλιοςταςύου 

διϊθεςησ. 
 

ν) Οχτώ (8) Δραςτηριότητεσ 
 

Για τα ϋργα Πολιτικού Μηχανικού και καθενόσ εκ των αντλιοςταςύων και του 

αντλιοςταςύου διϊθεςησ ωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτισ παραγρϊφουσ (3.1.2.2 

(1,2,3,4,5) και §5 ςτην Σεχνικό Περιγραφό των τευχών δημοπρϊτηςησ. 
 

ξ) Οχτώ (8) Δραςτηριότητεσ 
 

Για τον Η/Μ εξοπλιςμό καθενόσ εκ των επτϊ αντλιοςταςύων και του αντλιοςταςύου 

διϊθεςησ ωσ αυτόσ περιγρϊφεται ςτισ παραγρϊφουσ 3.1.2.3 (1,2,3,4,5,6,7), 3.1.2.4., 

3.1.2.5., 3.1.2.6., 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ των τευχών 

δημοπρϊτηςησ. 
 

ο) Μια (1) Δραςτηριότητα 
 

Για το χερςαύο τμόμα του αγωγού διϊθεςησ επεξεργαςμϋνων λυμϊτων και του 

φρεατύου ςύνδεςησ με τον υποθαλϊςςιο αγωγό τησ §5 τησ Σεχνικόσ Περιγραφόσ 

των τευχών δημοπρϊτηςησ. 
 

π) Μια (1) Δραςτηριότητα 
 

Για τον αγωγό διϊθεςησ με παρϊκτιο και υποθαλϊςςιο τμόμα μετϊ του διαχυτόροσ 

ωσ εισ §5 τησ Σεχνικό Περιγραφόσ. 
 

ρ) Σρεισ (3) Δραςτηριότητεσ 
 

Για κϊθε ϋνα εκ των εςωτερικών δικτύων αποχϋτευςησ περιοχών Ιςτιαύασ, Ωρεών, 

Αςμηνύου-Πευκύου ωσ εισ §3.2 του Πρόςθετου Αντικειμϋνου τησ Σεχνικόσ 

Περιγραφόσ. 
 

ς) Σρεισ (3) Δραςτηριότητεσ 
 

Αποκατϊςταςη καθενόσ εκ των δικτύων αποχϋτευςησ περιοχών Ιςτιαύασ, Ωρεών, 

Αςμηνύου-Πευκύου τησ §ρ. 
 

τ) Μια (1) Δραςτηριότητα εκ τησ §10.3 (4) τησ Ε..Τ. 
 

Παρακολούθηςη τησ διακύνηςησ, τησ αφύξεωσ ςτο εργοτϊξιο και τησ ενςωμϊτωςησ 

για κϊθε μια εκ των τριών τμηματικών παραλαβών του ςυνόλου των ςωληνώςεων, 

όπωσ αυτϋσ αποτυπώνονται ςτην §Γ.2 του αναλυτικού προώπολογιςμού, ϋχουν 

χρόνο παρϊδοςησ μεγαλύτερο του μόνα και κρύνονται κρύςιμα για την ολοκλόρωςη 

του ϋργου. 
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υ) Μια (1) Δραςτηριότητα 
 

Παρακολούθηςη τησ διακύνηςησ, τησ αφύξεωσ ςτο εργοτϊξιο και τησ ενςωμϊτωςησ 

για κϊθε μια εκ δύο τμηματικών παραλαβών του ςυνόλου Η/Μ εξοπλιςμού, όπωσ 

αυτόσ αποτυπώνεται ςτην §Δ.2 του αναλυτικού προώπολογιςμού, ϋχουν χρόνο 

παρϊδοςησ μεγαλύτερο του μόνα και κρύνονται κρύςιμα για την ολοκλόρωςη του 

ϋργου. 
 

φ) Σέςςερισ (4) Δραςτηριότητεσ 
 

Βεβαιώςεισ ολοκλόρωςησ για κϊθε ϋνα από τα παρακϊτω ςυγκεκριμϋνα τμόματα:  

i) τμόμα του ϋργου ςτην περιοχό Ωρεών ςτο οπούο, περιλαμβϊνονται τα 

αντλιοςτϊςια  
ΑΩ, ΑI1, ΑΩΙ και ο ςυλλεκτόρασ ΑΩ-Ω2.2.9  
τα τμόματα του αγωγού μεταφορϊσ Ωρεού – Ιςτιαύα 

ΑΩ-ΥΑΩ, ΑΩΙ-ΥΑΩ, ΩΙΥΟ-ΑΩΙ, ΩΙ41-3.1, ΑΙ1-3.1 

ii) τμόμα ϋργου ςτην περιοχό Ιςταύασ ςτο οπούο περιλαμβϊνονται  
- ο ςυλλεκτόρασ 2  
- υπολοιπόμενα τμόματα ΚΑΑ Ιςτιαύασ βαρυτικό Υ200-Υ630, l=555,70 και 

καταθλιπτικό 2Υ280, l=153,20 
 

iii) τμόμα του ϋργου ςτην περιοχό Πευκύ Αςμόνι.  

Σο υπόλοιπο του δημοπρατηθϋντοσ μετϊ την αφαύρεςη των ωσ ϊνω τμημϊτων 

τμημϊτων ςτισ περιοχϋσ τησ Ιςτιαύασ και Ωρεών και του ςυνολικού εςωτερικού 

δικτύου του ϋργου και τα αντλιοςτϊςια ΑΠΕ1, ΑΠΕ2, ΑΑ1 και ΑΑΒ. 
 

iv) το αντλιοςτϊςιο διϊθεςησ με τον αγωγό διϊθεςησ.  

Σα ωσ ϊνω τμόματα προςδιορύζονται ςτην Σεχνικό περιγραφό των 

τευχών δημοπρϊτηςησ. 
 

χ) Μια (1) Δραςτηριότητα ωσ εισ ϊρθρο 168 του Ν4412/16 λαμβανομϋνου υπ΄ όψιν 

και τησ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 και §21 τησ Ε..Τ. βεβαύωςη περϊτωςησ 

του ςυνόλου του ϋργου. 
  

3) Τποβολό πύνακα ποςοτότων ωσ εκ τησ §10.3.(4) τησ Ε..Τ. του ενςωματωμϋνου 
ςτο ϋργο υλικών του Η/Μ εξοπλιςμού ανϊ δραςτηριότητα και ςύγκριςη των εξ΄αυτού 
προκυπτόντων ςυνολικών ποςοτότων προσ τισ αντύςτοιχεσ ποςότητεσ του 
προώπολογιςμού μελϋτησ ομϊδα εγκαταςτϊςεισ αντλιοςταςύων Δ2 εργαςύεσ Η/Μ. 
 

3) Ανϊλυςη εργαςιών ςυγκρότηςησ εκϊςτησ δραςτηριότητασ και χρόνου 

υλοπούηςησ τησ. 
 

α) Προσ τούτο και για τον επιδιωκόμενο βαθμό λεπτομϋρειασ –δομικόσ ανϊλυςησ, η 
δραςτηριότητα υποδιαιρεύται ςτα ςτοιχειώδη τμόματα, των οπούων η διαδοχικό 
διακριτό καταςκευό των αποτελεύ την διαδικαςύα υλοπούηςησ τησ, την προςφερόμενη 
από κϊθε διαγωνιζόμενο. 
 
΄αυτόν θα αποτυπώνονται ωσ ςτον αναλυτικό προώπολογιςμό δημοπρϊτηςησ : 
-το εύδοσ των εργαςιών καθώσ και το ςύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την 
υλοπούηςη των με τρόπο που να καλύπτονται πλόρωσ οι αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ ϋργων Π/Μ και Η/Μ των τευχών δημοπρϊτηςησ – Σιμολόγιο 
Δημοπρϊτηςησ καθώσ οι όροι περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ λόψη μϋτρων 
ελαχιςτοπούηςησ παραγόμενησ ςκόνησ ςτισ χωματουργικϋσ εργαςύεσ και διϊθεςησ 
πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών. την περύπτωςη των εκςκαφών υποχρεωτικώσ 
θα αναγρϊφονται τα μόκη των ςωλόνων ανϊ διϊμετρο, το μόκοσ αγωγών με βϊθοσ 
εκςκαφόσ >1,25μ. το μϋςο ςταθμιςμϋνο βϊθοσ του εξεταζόμενου τμόματοσ, 
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- η κατηγορύα αυτών, PVC–U SDR41ό PVC–U SDR41 πολυαιθυλενύου ΡΕ80 (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS8=8MPa) με ςυμπαγϋσ τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ 
ΕΝ12201-2 και ο απαιτούμενοσ χρόνοσ μετωπικόσ ςυγκόλληςησ ςωλόνων HDPE 
/10Atm ΡΕ100 SDR11ό ΡΕ80 και 6Atm όπωσ αυτόσ προκύπτει από DIN16932 German 
Association for Welding. 
-το εργατοτεχνικό προςωπικό (μόνιμα απαςχολούμενου ό υπεργολϊβων του) και ο 
μηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (ιδιόκτητου ό μιςθωμϋνου ό υπεργολϊβων του) που θα 
διατεθεύ για την υλοπούηςη των εργαςιών αυτών. 
 
Ειδικότερα για τισ δραςτηριότητεσ τισ αναφερόμενεσ ςτουσ βαρυτικούσ αγωγούσ 
αποχϋτευςησ, τα ςτοιχειώδη τμόματα των ςυνύςτανται από το ςύνολο των μεταξύ 
δύο διαδοχικών φρεατύων ελϋγχου τμημϊτων ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτο εκϊςτοτε 
θεωρούμενο τμόμα, των ςυντρεχουςών αγωγών ςύνδεςησ, ακινότων προκειμϋνου για 
τα εςωτερικϊ δύκτυα αποχϋτευςησ. Ο αριθμόσ των ςυντρεχουςών αυτών αγωγών 
προκύπτει γραμμικϊ από το ςυνολικό αριθμό ςυνδϋςεων και τα μόκη των 
εςωτερικών δικτύων που δύδονται ςτην §3.2 του πρόςθετου αντικειμϋνου τησ 
Σεχνικόσ Περιγραφόσ. 
 

β) Εκτύμηςη του αιςιόδοξου a, πιθανότερου c, απαιςιόδοξου b χρόνων για την 

εκτϋλεςη εκϊςτησ δραςτηριότητασ. 
 

i) Για τισ δραςτηριότητεσ έργων Π/Μ ωσ αυτϋσ αναλύθηκαν ςτην παρ. 3ΙΙΙα,  οι 

προςφϋροντεσ με βϊςει τισ δυνατότητεσ των, την παραγωγικότητα και τισ αποδόςεισ 

των ςυντελεςτών υλοπούηςησ των εκτιμούν τον πιθανότερο χρόνο εκτϋλεςησ ϋκαςτησ 

κατ΄εύδοσ εργαςύασ και ενϋργειασ το ςύνολο των οπούων απαιτεύται για την υλοπούηςη 

τησ θεωρούμενησ δραςτηριότητασ.   
ii) Για τισ δραςτηριότητεσ έργων Η/Μ ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται και οι 

δραςτηριότητεσ που αναφϋρονται ςτο ςύςτημα ελϋγχου και αυτόματησ λειτουργύασ 

κϊθε αντλιοςταςύου, το οπούο θα πρϋπει να λειτουργεύ αυτόνομα και να ϋχει την 

δυνατότητα μελλοντικόσ αμφύδρομησ επικοινωνύασ με κεντρικό ςύςτημα 

παρακολούθηςησ, ωσ εισ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 9 (υςτόματα Ελϋγχου) των τευχών 

δημοπρϊτηςησ (ΣΕΤΦΟ 4 «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ» ΜΕΡΟ Β2- ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΩΝ Η/Μ). Οι προςφϋροντεσ με βϊςει τισ δυνατότητεσ των, την 

παραγωγικότητα και τισ αποδόςεισ των ςυντελεςτών υλοπούηςησ των εκτιμούν τον 

πιθανότερο χρόνο εκτϋλεςησ ϋκαςτησ κατ΄εύδοσ εργαςύασ και ενϋργειασ το ςύνολο των 

οπούων απαιτεύται για την υλοπούηςη τησ θεωρούμενησ δραςτηριότητασ.  

iii) Για το ςύνολο όλων των δραςτηριοτότων του ϋργου παρ. i και ii υπολογύζονται 

τρεισ χρόνοι. Προσ τούτο λαμβϊνονται οι ςτοιχειώδεισ δομικϋσ μονϊδεσ ϋκαςτησ 

δραςτηριότητασ ωσ εισ 3ΙΙΙα, οι κατ’ εύδοσ εργαςύεσ και το ςύνολο των ενεργειών 

ςυγκρότηςησ τησ, και οι αντύςτοιχοι ωσ ϊνω εκτιμηθϋντεσ πιθανότεροι χρόνοι 

ολοκλόρωςησ των και με βϊςει την τιμό αυτό προςφϋρονται επύςησ ϋνασ αιςιόδοξοσ και 

ϋνασ απαιςιόδοξοσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ των ο μϋςοσ όροσ των οπούων θα ληφθεύ 

υπ΄όψιν κατϊ την επύλυςη PERT CPM. 

Ακολούθωσ ςχεδιϊζεται για κϊθε δραςτηριότητα εποπτικό δικτυωτό γραφικό 

αναπαρϊςταςη του δικτύου τησ ανϊλυςησ Α.Ο.Ν, κατϊ κόμβουσ προςανατολιςμϋνο 

γρϊφημα. Οι κατ΄εύδοσ εργαςύεσ και ενϋργειεσ παρύςτανται με κύκλο και επύ των ακμών 

των γραφημϊτων αναγρϊφεται ο ωσ ϊνω εκτιμώμενοσ πιθανότεροσ χρόνοσ 

ολοκλόρωςησ των. 

 

 

 

 

21PROC008242279 2021-03-05



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   σελ. 13 

 

 

Ακολούθωσ δια τησ μεθόδου PERT και CPM λαμβϊνεται η πιθανότερη εκτύμηςη του 

χρόνου εκτϋλεςησ τησ δραςτηριότητασ. 
 

Με βϊςη την τιμό αυτό ο διαγωνιζόμενοσ εκτιμϊ επύςησ ϋναν αιςιόδοξο και ϋναν 

απαιςιόδοξο χρόνο υλοπούηςόσ των. 
  

Με τον τρόπο αυτό για κϊθε δραςτηριότητα προκύπτουν οι τρεισ χρόνοι:  

1) Ο αιςιόδοξοσ χρόνοσ (a).  
Ο χρόνοσ αυτόσ εύναι ο ελϊχιςτοσ δυνατόσ, ο οπούοσ θα επιτευχθεύ αν η εκτϋλεςη τησ 

δραςτηριότητασ πραγματοποιηθεύ κϊτω από ιδανικϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ.  
2) Ο πιθανότεροσ χρόνοσ (c).  

Εύναι ο ευρεθεύσ ωσ ϊνω χρόνοσ ο οπούοσ αποτελεύ την πιο πιθανό εκτύμηςη για τον 

απαιτούμενο χρόνο εκτϋλεςησ τησ δραςτηριότητασ.  
3) Ο απαιςιόδοξοσ χρόνοσ (b).  

Ο χρόνοσ αυτόσ εύναι ο μϋγιςτοσ δυνατόσ, ο οπούοσ θα επιτευχθεύ αν η εκτϋλεςη τησ  

δραςτηριότητασ πραγματοποιηθεύ κϊτω από τισ πιο δυςμενεύσ ςυνθόκεσ εργαςύασ.  

γ) Η τιμό τησ αναμενόμενησ χρονικόσ διϊρκειασ εκτϋλεςησ ϋκαςτησ δραςτηριότητασ, 
θεωρούμενησ ωσ ςτοχαςτικόσ μεταβλητόσ ςτην μϋθοδο PERT για υπολογιςμό τησ πιο 
πιθανόσ εκτύμηςησ του απαιτούμενου χρόνου καταςκευόσ του ϋργου, θα προκύπτει ωσ 
απλόσ μϋςοσ όροσ των τριών ωσ ϊνω χρόνων (a), (b), (c) τησ §3β.iii.  

Σούτο ϋρχεται ςαν ςυνϋπεια του ειδικού όρου 1.21 τησ ΕΤ, τησ υποχρεωτικόσ 
ςυνϋργειασ λειτουργικότητασ των τμημϊτων που ϋχουν καταςκευαςτεύ ςε 
προηγούμενη προγραμματικό περύοδο προκειμϋνου να ςυνεκτιμηθεύ η αρνητικό 
επύπτωςη ςτον χρόνο περαύωςησ του ϋργου, για την περύπτωςη που προκύψει ανϊγκη 
αποκαταςτϊςεωσ ζημιών και ελλεύψεων ςτα τμόματα αυτϊ. 
δ) Τποβολό εποπτικόσ διαγραμματικόσ παρϊςταςησ εκτϋλεςησ του ϋργου. Η 

επιλεγόμενη από τουσ προςφϋροντεσ, αλληλουχύα-ςειρϊ εκτϋλεςησ των 

δραςτηριοτότων του χρονοδιαγρϊμματοσ θα αποτυπώνεται ςε εποπτικό 

διαγραμματικό παρϊςταςη του δικτύου του ϋργου μορφόσ ΑΟΝ(Activity-on-node)ςτο 

οπούο κϊθε δραςτηριότητα απεικονύζεται ϋνασ κύκλοσ η δε επιλεγεύςα αλληλουχύα 

των από την διϊταξη των από αριςτερϊ προσ δεξιϊ και όπου οι αναγραφόμενοι χρόνοι 

περαιώςεωσ των επύ των ακμών του εύναι οι τησ §3γ. 
 

ε) Με βϊςη τα ανωτϋρω θα ςυνταχθεύ πύνακασ πϋντε ςτηλών εκ των οπούων ςτην 

πρώτη θα αναγρϊφονται το ςύνολο των δραςτηριοτότων με τισ δοθεύςεσ ς΄ αυτϋσ 

ονομαςύεσ και με την επιλεγεύςα από τον προςφϋροντα ςειρϊ εκτϋλεςησ των και όπωσ 

αυτϋσ αποτυπώνονται ςτην διαγραμματικό παρϊςταςη τησ προηγούμενησ 

παραγρϊφου. τισ τρεισ επόμενεσ ςτόλεσ θα αναγρϊφονται οι εκτιμηθϋντεσ ανϊ 

δραςτηριότητα τρεισ χρόνοι a,c,b με ςειρϊ αιςιόδοξου, πιθανότερου, απαιςιόδοξου τησ 

§3III.β1, §3III.β2, §3III.β3 και ςτην πϋμπτη ςτόλη ο απλόσ μϋςοσ όροσ αυτών. 
 
 

3V) Εφαρμογό τησ μεθόδου PERT 
 

Για την εφαρμογό τησ μεθόδου, θα ληφθούν ωσ αναμενόμενεσ τιμϋσ χρονικόσ 

διϊρκειασ εκϊςτησ δραςτηριότητασ, θεωρούμενησ ωσ ςτοχαςτικόσ μεταβλητόσ, οι 

υπολογιζόμενεσ ςτην §3γ. 
 

τα προκύπτοντα αποτελϋςματα τησ μεθόδου και ςτα εξ΄αυτών προςφερόμενα 

χρονοδιαγρϊμματα θα πρϋπει: 
 

1) να τηρούνται οι αποκλειςτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ των παραγρϊφων 10.2.2  
(2)i,ii,iii τησ ΕΤ 
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2) να τηρούνται ενδεικτικϋσ προθεςμύεσ (ΕΠ) των παραγρϊφων 10.2.2 (3) i,ii,iii τησ ΕΤ 
 
3) να αναγρϊφονται για κϊθε δραςτηριότητα οι υπολογιςθϋντεσ ενωρύτεροσ χρόνοσ 

ϋναρξησ –ES (Early Start) και λόξησ – EF (Early Finish) και ο βραδύτεροσ χρόνοσ 

ϋναρξησ –LS (Late Start) και λόξεωσ – LF (Late Finish) και το χρονικό περιθώριο –  
SL(Slack),  

4) να δύδεται ςυνολικόσ χρόνοσ ολοκλόρωςησ του ϋργου ότοι :  
-η πιο πιθανό εκτύμηςη για τον απαιτούμενο χρόνο εκτϋλεςησ του και η 

μεταβλητότητα του χρόνου αυτού. 
 
5) να δύδεται από τουσ διαγωνιζόμενουσ ωσ εξαγόμενα από τα αποτελϋςματα του 

PERT ο βραδύτεροσ χρόνοσ λόξησ LF και το χρονικό περιθώριο –SL των 

δραςτηριοτότων τησ §3φ ότοι τησ ολοκλόρωςησ των τμημϊτων του ϋργου που 

αναφϋρονται ς΄ αυτόν. 
 
6) να δύδεται το οριςτικό διϊγραμμα δικτυωτόσ ανϊλυςησ του ϋργου ςτο οπούο θα 

εμφανύζεται ο ςυςχετιςμόσ και η αλληλουχύα πραγματοπούηςησ των 

δραςτηριοτότων του ϋργου και η κρύςιμη διαδρομό. 
 
7) να υποβληθεύ διϊγραμμα Gant του ϋργου. 
 
8) να υποβληθεύ ϋκθεςη η οπούα περιλαμβϊνει την περιγραφό κϊθε δραςτηριότητασ 

ςε ςυςχετιςμό με το τιμολόγιο του ϋργου και την κατανομό προβλεπομϋνων μϋςων. 

 

την ϋκθεςη θα περιγρϊφεται η μεθοδολογύα πραγματοπούηςησ του ϋργου, ςε 

ςυςχετιςμό με την Σεχνικό Περιγραφό και τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ αυτού. Επύςησ 

θα περιγρϊφεται η διαδικαςύα και ο τρόποσ παρακολούθηςησ του ϋργου κατϊ την 

πραγματοπούηςη αυτού. Θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαςη ςτην κατανομή των 

δραςτηριοτήτων ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην παρ. 3 ώςτε να μειωθεί 

η όχληςη τουσ θερινούσ μήνεσ. 
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