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Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο ΥΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο Δήό μος Θέόρμής

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τήν μέ διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδοόχου για τήν κατασκέυήό  του έόργου:

”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ”ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ”

Εκτιμώμενης αξίας 13.709,68 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διέξαχθέιό  συό μφωνα μέ α)  τις  διαταό ξέις  του ν.  4412/2016 (Α’  147) και  β)  τους οό ρους τής
παρουό σας και

καλεί

τους ένδιαφέροό μένους οικονομικουό ς  φορέιός  να υποβαό λουν προσφοραό  για τήν αναό δέιξή  αναδοόχου
κατασκέυήό ς του ως αό νω έόργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1 Αναθέότουσα αρχήό :  Δήμος Θέρμης

Οδοό ς : Σωτήρη Πέτρουλα 24, Θέρμη

Ταχ.Κωδ. : 57001

Τήλ. : 2310-365630

Telefax : 2310-483414

E-mail : k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Πλήροφοριόές: : Κώστας Καραδάμογλου

1.2 Εργοδοό τής ήό  Κυό ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
1.3 Φορέόας κατασκέυήό ς του έόργου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
1.4 Προιϋσταό μένή Αρχήό  : έιόναι για οό λές τις προσυμβατικέός διαδικασιόές ή Οικονομικήό  Επιτροπήό

και για οό λές τις μέτασυμβατικέός διαδικασιόές το Δήμοτικοό  Συμβουό λιο του Δήό μου Θέόρμής.
1.5 Διέυθυό νουσα ήό  Επιβλέόπουσα Υπήρέσιόα : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Η δήμοπρασιόα θα διένέργήθέιό στα γραφέιόα τής Διέυθυό νουσας Υπήρέσιόας,
οδοό ς Σωτ. Πέότρουλα 24, ΤΚ 57001 Θέόρμή, ήμέόρα Πέόμπτή 06/07/2107 και ωό ρα 10:00πμ, 
και αποό  τή Διέυό θυνσή Τέχνικωό ν Υπήρέσιωό ν Δήό μου Θέόρμής

1.6 Αρμοό διο  Τέχνικοό  Συμβουό λιο  :  Τέχνικοό  Συμβουό λιο  Δήμοσιόων  Έργων  Μήτροπολιτικήό ς
Ενοό τήτας Θέσσαλονιόκής.
Εφοό σον  οι  ανωτέόρω  υπήρέσιόές  μέταστέγασθουό ν  καταό  τή  διαό ρκέια  τής  διαδικασιόας
αναό θέσής ήό  έκτέόλέσής του έόργου, υποχρέουό νται να δήλωό σουν αό μέσα τα νέόα τους στοιχέιόα
στους προσφέόροντές ήό  στον αναό δοχο.
Εφοό σον οι ανωτέόρω υπήρέσιόές ήό /και τα αποφαινοό μένα οό ργανα του Φορέόα Κατασκέυήό ς
καταργήθουό ν,  συγχωνέυτουό ν ήό  μέ οποιονδήό ποτέ τροό πο μέταβλήθουό ν καταό  τή διαό ρκέια
τής διαδικασιόας αναό θέσής ήό  έκτέόλέσής του έόργου, υποχρέουό νται να δήλωό σουν αό μέσα και
έγγραό φως  στους  προσφέόροντές  ήό  στον  αναό δοχο  τα  στοιχέιόα  των  υπήρέσιωό ν  ήό
αποφαινοό μένων οργαό νων, τα οποιόα καταό  τον νοό μο αποτέλουό ν καθολικοό  διαό δοχο των έν
λοόγω οργαό νων που υπέισέόρχονται στα δικαιωό ματα και υποχρέωό σέις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1.  Τα  έόγγραφα  τής  συό μβασής  καταό  τήν  έόννοια  τής  πέριπτ.  14  τής  παρ.  1  του  αό ρθρου  2  του
ν. 4412/2016 για τον παροό ντα διαγωνισμοό  έιόναι τα ακοό λουθα :
α) ή μέ αρ. 20224/15-06-2017 προκήό ρυξή συό μβασής οό πως δήμοσιέυό θήκέ στο ΚΗΜΔΗΣ
β) ή παρουό σα διακήό ρυξή,
γ)  το Τυποποιήμέόνο Έντυπο Υπέυό θυνής Δήό λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ) του αό ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
δ) το έόντυπο οικονομικήό ς προσφοραό ς,
έ) ο προυϋ πολογισμοό ς δήμοπραό τήσής, 
στ) το τιμολοόγιο δήμοπραό τήσής, 
ζ) ή έιδικήό  συγγραφήό  υποχρέωό σέων,
ή) ή τέχνικήό  συγγραφήό  υποχρέόωσέων 
θ) το τέυό χος συμπλήρωματικωό ν τέχνικωό ν προδιαγραφωό ν,
ια) το τέυό χος τέχνικήό ς πέριγραφήό ς,
ιβ) ή τέχνικήό  μέλέότή,
ιγ)  τυχοό ν  συμπλήρωματικέός  πλήροφοριόές  και  διέυκρινιόσέις  που  θα  παρασχέθουό ν  αποό  τήν
αναθέότουσα αρχήό   έπιό οό λων των ανωτέόρω
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2.2 Προσφέόρέται έλέυό θέρή, πλήό ρής, αό μέσή και δωρέαό ν ήλέκτρονικήό  προό σβασή στα έόγγραφα τής
συό μβασής αποό  τις 16/06/2017, ήμέόρα Παρασκέυήό  στήν ιστοσέλιόδα www.thermi.gov.gr  .
    Το  έόντυπο  τής  οικονομικήό ς  προσφοραό ς  που  θα  συμπλήρωθέιό  αποό  τους  διαγωνιζοό μένους
διατιόθέται  ήλέκτρονικαό  αποό  τή  Διέυό θυνσή  Τέχνικωό ν  Υπήρέσιωό ν,  κατοό πιν  υποβολήό ς  αιότήσής
χορήό γήσής στα email texniko@thermi.gov.gr    μέόχρι και τήν 01/07/2017.

2.3 Εφοό σον έόχουν ζήτήθέιό  έγκαιόρως, ήό τοι έόως τήν 01/07/2017 οι αναθέότουσές αρχέός παρέόχουν σέ
οό λους τους προσφέόροντές που συμμέτέόχουν στή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής συμπλήρωματικέός
πλήροφοριόές σχέτικαό  μέ τις προδιαγραφέός  και οποιαδήό ποτέ σχέτικαό  δικαιολογήτικαό ,  το αργοό τέρο
στις 03/07/2017.

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι φαό κέλοι των προσφορωό ν υποβαό λλονται μέόσα στήν προθέσμιόα του αό ρθρου 18 έιότέ (α) μέ
καταό θέσήό  τους  στήν  Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  έιότέ  (β)  μέ  συστήμέόνή  έπιστολήό  προς  τήν
αναθέότουσα  αρχήό  έιότέ  (γ)  μέ  καταό θέσήό  τους  στο  πρωτοό κολλο  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς
(Δήμοκρατιόας 1,  Τ.Κ.  57001,  Θέόρμή). Σέ πέριόπτωσή ταχυδρομικήό ς  αποστολήό ς  ήό  καταό θέσής στο
πρωτοό κολλο,  οι  φαό κέλοι  προσφοραό ς  γιόνονται  δέκτοιό  έφοό σον  έόχουν  πρωτοκολλήθέιό  στο
πρωτοό κολλο  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς  που  διέξαό γέι  τον  διαγωνισμοό ,  το  αργοό τέρο  μέόχρι  τήν
ήμέρομήνιόα  και  ωό ρα  του  διαγωνισμουό ,  οό πως  οριόζονται  στο  αό ρθρο  18  τής  παρουό σας.  Η
αναθέότουσα αρχήό  δέν φέόρέι έυθυό νή για τυχοό ν έλλέιόψέις του πέριέχομέόνου των προσφορωό ν που
αποστέόλλονται  ταχυδρομικαό  ουό τέ  για  καθυστέρήό σέις  στήν  αό φιξήό  τους.  Δέν  θα  παραλήφθουό ν
φαό κέλοι ήό  αό λλα έόγγραφα αποό  οποιοδήό ποτέ ταχυδρομικοό  καταό στήμα, ακοό μα κι αν ή αναθέότουσα
αρχήό  έιδοποιήθέιό έγκαιόρως.

3.2. Οι προσφορέός υποβαό λλονται μέόσα σέ σφραγισμέόνο φαό κέλο (κυριόως φαό κέλος), στον οποιόο πρέόπέι
να αναγραό φονται έυκρινωό ς τα ακοό λουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του …..................
για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ»
με αναθέτουσα αρχή το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Πέμπτη 06/07/2017
Ο κυριόως φαό κέλος τής προσφοραό ς συνοδέυό έται αποό  αιότήσή υποβολήό ς προσφοραό ς  στο διαγωνισμοό , ή
οποιόα  αναγραό φέι  το  διαγωνισμοό  τον  οποιόο  αφοραό ,  τα  στοιχέιόα  ταυτοό τήτας  του  προσφέόροντος
(μέμονωμέόνου ήό   έόνωσής), δήλαδήό  έπωνυμιόα (ήό  ονοματέπωό νυμο φυσικουό  προσωό που), απαραιότήτα
στοιχέιόα έπικοινωνιόας (ταχυδρομικήό  διέυό θυνσή, αριθμοό  τήλέφωό νου, fax, e-mail  ). 

3.3. Μέ τήν προσφοραό  υποβαό λλονται τα ακοό λουθα:
α)  ξέχωριστοό ς  σφραγισμέόνος  φαό κέλος,  μέ  τήν  έόνδέιξή  «Δικαιολογήτικαό  Συμμέτοχήό ς»  καταό  τα
οριζοό μένα στο αό ρθρο 24.2 και
β) ξέχωριστοό ς  σφραγισμένος φαό κέλος (κλέισμέόνος μέ τροό πο που δέ μπορέιό  να ανοιχθέιό  χωριός να
καταστέιό  τουό το  αντιλήπτοό  επί  ποινή  αποκλεισμού),  μέ  τήν  έόνδέιξή  «Οικονομικήό  Προσφοραό »,  ο
οποιόος  πέριέόχέι  τα  οικονομικαό  στοιχέιόα  τής  προσφοραό ς,  καταό  τα  οριζοό μένα  στο  αό ρθρο  24.3  τής
παρουό σας .
Οι δυό ο ως αό νω ξέχωριστοιό  σφραγισμέόνοι φαό κέλοι φέόρουν έπιόσής τις ένδέιόξέις του κυριόως φακέόλου
τής παρ. 2.
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3.4.  Προσφορέός  που  πέριέόρχονται  στήν  αναθέότουσα  αρχήό  μέ  οποιοδήό ποτέ  τροό πο  πριν  αποό  τήν
ήμέρομήνιόα υποβολήό ς του αό ρθρου 18 τής παρουό σας, δέν αποσφραγιόζονται, αλλαό  παραδιόδονται στήν
Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  καταό  τα οριζοό μένα στο αό ρθρο 4.1 τής παρουό σας.

3.5.  Για τυχοό ν προσφορέός που υποβαό λλονται έκπροό θέσμα, ή Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  σήμέιωό νέι στο
πρακτικοό  τής τήν έκπροό θέσμή υποβολήό  ( ήμέρομήνιόα και   ακριβήό  ωό ρα   που πέριήό λθέ ή προσφοραό  στήν
κατοχήό  τής ήό  που παρέλήό φθή ή συστήμέόνή έπιστολήό  αποό  τήν αναθέότουσα αρχήό  ήό  που κατατέόθήκέ
στο πρωτοό κολλο τής αναθέότουσας αρχήό ς) και τις απορριόπτέι ως μή κανονικέός.

3.6.  Οι προσφορέός  υπογραό φονται και μονογραό φονται αναό  φυό λλο αποό  τον οικονομικοό  φορέόα ήό ,  σέ
πέριόπτωσή νομικωό ν προσωό πων, αποό  το νοό μιμο έκπροό σωπο αυτωό ν. 

3.7. Η έόνωσή οικονομικωό ν φορέόων υποβαό λλέι κοινήό  προσφοραό , ή οποιόα υπογραό φέται υποχρέωτικαό ,
έιότέ  αποό  οό λους  τους  οικονομικουό ς  φορέιός  που  αποτέλουό ν  τήν  έόνωσή,  έιότέ  αποό  έκπροό σωποό  τους
νομιόμως έξουσιοδοτήμέόνο. Στήν προσφοραό  απαραιτήό τως πρέόπέι να προσδιοριόζέται ή έόκτασή και το
έιόδος τής συμμέτοχήό ς του (συμπέριλαμβανομέόνής τής κατανομήό ς αμοιβήό ς μέταξυό  τους) καό θέ μέόλους
τής έόνωσής, καθωό ς και ο έκπροό σωπος/συντονιστήό ς αυτήό ς.

Άρθρο 4: Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των  προσφορών  -  Κατακύρωση  -
Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 

α) Η έόναρξή υποβολήό ς των προσφορωό ν που κατατιόθένται καταό  τήν καταλήκτικήό  ήμέρομήνιόα στήν
Επιτροπήό  Διαγωνισμουό , σέ δήμοό σια συνέδριόασή, κήρυό σσέται αποό  τον Προό έδρο αυτήό ς, μισήό  ωό ρα πριν
αποό  τήν ωό ρα λήό ξής τής προθέσμιόας του αό ρθρου 18 τής παρουό σας. Η παραλαβήό  μπορέιό να συνέχισθέιό
και μέταό  τήν ωό ρα λήό ξής, αν ή υποβολήό , που έόχέι έμπροό θέσμα αρχιόσέι, συνέχιόζέται χωριός διακοπήό  λοόγω
του  πλήό θους  των  προσέλθοό ντων  ένδιαφέρομέόνων  οικονομικωό ν  φορέόων.  Η  λήό ξή  τής  παραλαβήό ς
κήρυό σσέται έπιόσής αποό  τον Προό έδρο τής Επιτροπήό ς Διαγωνισμουό , μέ προέιδοποιόήσή ολιόγων λέπτωό ν
τής ωό ρας και μέταό  τήν κήό ρυξή τής λήό ξής δέν γιόνέται δέκτήό  αό λλή προσφοραό .
Ο  Προό έδρος  τής  Επιτροπήό ς  Διαγωνισμουό  έπικοινωνέιό  έν  συνέχέιόα  αμέόσως μέ  το πρωτοό κολλο τής
αναθέότουσας αρχήό ς  για να διαπιστωό σέι αν έόχουν υποβλήθέιό προσφορέός καταό  τήν παρ. 1 του αό ρθρου
3 τής παρουό σας (σήμέιωό νέται οό τι, τοό σο στο πρωτοό κολλο, οό σο και στον κυριόως φαό κέλο αναγραό φέται
ή ωό ρα και ήμέόρα υποβολήό ς και ή σχέτικήό  καταχωό ρήσή στο φαό κέλο μονογραό φέται αποό  τον υπέυό θυνο
υπαό λλήλο) και σέ καταφατικήό  πέριόπτωσή μέταβαιόνέι μέόλος τής, κατ’ έντολήό  του Προέόδρου τής και
παραλαμβαό νέι τις προσφορέός για να τήρήθέιό ή υποό λοιπή διαδικασιόα του διαγωνισμουό .

β)  Οι  προσφορέός  που  παραλαμβαό νονται  καταχωριόζονται  καταό  σέιραό  καταό θέσήό ς  τους  σέ  σχέτικοό
πρακτικοό  τής Επιτροπήό ς Διαγωνισμουό , στο οποιόο έιδικοό τέρα αναφέόρονται  ή σέιραό  προσέόλέυσής, ή
έπωνυμιόα του οικονομικουό  φορέόα, ή ταό ξή και κατήγοριόα του, ο έξουσιοδοτήμέόνος έκπροό σωπος. Όλοι
οι φαό κέλοι αριθμουό νται μέ τον αυό ξοντα αριθμοό  καταό θέσήό ς τους, οό πως καταχωριόσθήκαν στο πρακτικοό
και μονογραό φονται αποό  τον Προό έδρο και τα μέόλή τής Επιτροπήό ς Διαγωνισμουό .

γ) Αμέόσως μέταό  τήν καταό  τα ανωτέόρω ολοκλήό ρωσή τής παραλαβήό ς των προσφορωό ν και καταγραφήό ς
των  δικαιολογήτικωό ν  συμμέτοχήό ς  του  αό ρθρου  24.2,  ακολουθέιό  ή  αποσφραό γισή  των  οικονομικωό ν
προσφορωό ν,  ή μονογραφήό  τους αποό  τον Προό έδρο και  τα μέόλή  τής Επιτροπήό ς  Διαγωνισμουό  και ή
ανακοιόνωσή  των  έπιό  μέόρους  στοιχέιόων  τους,  τα  οποιόα  έπιόσής  καταχωριόζονται  στο  ιόδιο  ως  αό νω
πρακτικοό . 
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δ)  Στή  συνέόχέια,  ή  Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  προβαιόνέι  σέ  έόλέγχο  τής  ολοόγραφής  και  αριθμήτικήό ς
αναγραφήό ς των έπιμέόρους ποσοστωό ν έόκπτωσής και τής ομαλήό ς μέταξυό  τους σχέόσής.

Για τήν έφαρμογήό  του ελέγχου ομαλότητας, χρήσιμοποιέιόται αποό  τήν Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  ή μέόσή
έόκπτωσή προσφοραό ς (Εμ), συό μφωνα μέ τα οριζοό μένα στα αό ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλές οι  οικονομικέός  προσφορέός  καταχωριόζονται,  μέταό  τις τυχοό ν  αναγκαιόές διορθωό σέις,  σέ πιόνακα
καταό  τή σέιραό  μέιοδοσιόας (αρχιόζοντας αποό  τή μικροό τέρή προσφοραό ), ο οποιόος υπογραό φέται αποό  τα
μέόλή τής Επιτροπήό ς Διαγωνισμουό  και αποτέλέιό μέόρος του πρακτικουό  τής.

έ) Στή συνέόχέια, ή Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  έλέόγχέι τα δικαιολογήτικαό  συμμέτοχήό ς του αό ρθρου 24.2 τής
παρουό σας τήν ιόδια ήμέόρα καταό  τή σέιραό  τής μέιοδοσιόας, αρχιόζοντας αποό  τον πρωό το μέιοδοό τή. Αν ή
ολοκλήό ρωσή του έλέόγχου αυτουό  δέν έιόναι  δυνατήό  τήν ιόδια μέόρα,  λοόγω του μέγαό λου αριθμουό  των
προσφορωό ν  και  του  έλέόγχου  των  έγγυήτικωό ν  έπιστολωό ν,  έλέόγχονται  τουλαό χιστον  οι  δέόκα  (10)
πρωό τές  καταό  σέιραό  μέιοδοσιόας  προσφορέός.  Στήν  πέριόπτωσή  αυτήό  ή  διαδικασιόα  συνέχιόζέται  τις
έποό μένές έργαό σιμές ήμέόρές, έκτοό ς αν υφιόσταται σπουδαιόος λοόγος για τήν αναβολήό  τής σέ ήμέόρα και
ωό ρα που κοινοποιέιόται έγγραό φως στους προσφέόροντές, ανακοινωό νέται μέ τοιχοκοό λλήσή στον πιόνακα
ανακοινωό σέων  τής  υπήρέσιόας  και  αναρταό ται  στήν  ιστοσέλιόδα  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς,  έφοό σον
διαθέότέι. Ο  έόλέγχος  των  δικαιολογήτικωό ν  συμμέτοχήό ς  συνιόσταται  στον  έόλέγχο  τής  ορθήό ς
συμπλήό ρωσής και υποβολήό ς τους.

στ) Η Επιτροπήό  Διαγωνισμουό , πριν τήν ολοκλήό ρωσή τής συό νταξής και έόκδοσής του πρακτικουό  τής,
έπικοινωνέιό  μέ  τους  έκδοό τές  που  αναγραό φονται  στις  υποβλήθέιόσές  έγγυήτικέός  έπιστολέός,
προκέιμέόνου  να  διαπιστωό σέι  τήν  έγκυροό τήταό  τους. Αν  διαπιστωθέιό  πλαστοό τήτα  έγγυήτικήό ς
έπιστολήό ς,  ο υποψήό φιος αποκλέιόέται αποό  τον διαγωνισμοό ,  υποβαό λλέται μήνυτήό ρια αναφοραό  στον
αρμοό διο  έισαγγέλέόα  και  κινέιόται  διαδικασιόα  πέιθαρχικήό ς  διόωξής,  συό μφωνα  μέ  τις  διαταό ξέις  των
αό ρθρων 82 και έποό μένα του ν. 3669/2008. 

ζ)  Η  πέριγραφοό μένή  διαδικασιόα  καταχωρέιόται  στο  πρακτικοό  τής  Επιτροπήό ς  Διαγωνισμουό  ήό  σέ
παραό ρτήμαό  του που υπογραό φέται αποό  τον Προό έδρο και τα μέόλή τής. 
Η  Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  ολοκλήρωό νέι  τή  συό νταξή  και  έόκδοσή  του  σχέτικουό  πρακτικουό  μέ  το
αποτέόλέσμα τής διαδικασιόας, μέ το οποιόο έισήγέιόται τήν αναό θέσή τής συό μβασής στον μέιοδοό τή (ήό  τή
ματαιόωσή), και το υποβαό λλέι στήν αναθέότουσα αρχήό  ή οποιόα το έγκριόνέι. 
Η αναθέότουσα αρχήό  κοινοποιέιό  τήν αποό φασή σέ οό λους τους προσφέόροντές μέ καό θέ προό σφορο μέόσο
έπιό αποδέιόξέι. Καταό  τής αποό φασής αυτήό ς χωρέιό έόνστασή καταό  τα οριζοό μένα στήν παραό γραφο 4.3 τής
παρουό σής.

ή)  Επισήμαιόνέται  οό τι  σέ  πέριόπτωσή που οι  προσφορέός  έόχουν τήν ιόδια ακριβωό ς  τιμήό  (ισοό τιμές),  ή
αναθέότουσα αρχήό  έπιλέόγέι τον (προσωρινοό ) αναό δοχο μέ κλήό ρωσή μέταξυό  των οικονομικωό ν φορέόων
που  υπέόβαλαν ισοό τιμές  προσφορέός.  Η  κλήό ρωσή  γιόνέται  ένωό πιον  τής  Επιτροπήό ς  Διαγωνισμουό  και
παρουσιόα των οικονομικωό ν φορέόων που υπέόβαλαν τις ισοό τιμές προσφορέός. 

4.2       Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  -  Κατακύρωση  –  Πρόσκληση  για
υπογραφή σύμβασης

α) Μέταό  τήν αξιολοόγήσή των προσφορωό ν, ή αναθέότουσα αρχήό  έιδοποιέιό έγγραό φως τον προσφέόροντα,
στον  οποιόο  προό κέιται  να  γιόνέι  ή  κατακυό ρωσή  («προσωρινοό  αναό δοχο»),  να  υποβαό λέι  έντοό ς
προθέσμιόας, 10 ήμέρωό ν, τα δικαιολογήτικαό  που καθοριόζονται στο αό ρθρο 23.2-23.10 τής παρουό σας. Η
αναθέότουσα αρχήό  μπορέιό  να παρατέιόνέι τήν ως αό νω προθέσμιόα, έφοό σον αιτιολογέιόται αυτοό  έπαρκωό ς
και κατ’ ανωό τατο οό ριο για δέκαπέόντέ (15) έπιπλέόον ήμέόρές. Τα δικαιολογήτικαό  προσκομιόζονται  στο
πρωτοό κολλο τής αναθέότουσας αρχήό ς σέ σφραγισμέόνο φαό κέλο, ο οποιόος παραδιόδέται στήν Επιτροπήό
Διαγωνισμουό . 
Αν  δέν  προσκομισθουό ν  τα  παραπαό νω  δικαιολογήτικαό  ήό  υπαό ρχουν  έλλέιόψέις  σέ  αυταό  που
υποβλήό θήκαν,  παρέόχέται  προθέσμιόα  στον  προσωρινοό  αναό δοχο  να  τα  προσκομιόσέι  ήό  να  τα
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συμπλήρωό σέι έντοό ς πέόντέ ήμέρωό ν αποό  τήν κοινοποιόήσή σχέτικήό ς έόγγραφής έιδοποιόήσής σέ αυτοό ν. Η
αναθέότουσα αρχήό  μπορέιό  να παρατέιόνέι τήν ως αό νω προθέσμιόα, έφοό σον αιτιολογέιόται αυτοό  έπαρκωό ς
και κατ’ ανωό τατο οό ριο για δέκαπέόντέ (15) έπιπλέόον ήμέόρές.
i) Αν  καταό  τον  έόλέγχο  των  παραπαό νω  δικαιολογήτικωό ν  διαπιστωθέιό  οό τι  τα  στοιχέιόα  που
δήλωό θήκαν μέ το Τυποποιήμέόνο Έντυπο Υπέυό θυνής Δήό λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ),  έιόναι ψέυδήό  ήό  ανακριβήό , ήό  
ii) αν δέν υποβλήθουό ν  στο προκαθορισμέόνο χρονικοό  διαό στήμα τα απαιτουό μένα πρωτοό τυπα ήό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιολογήτικωό ν, ήό  
iii) αν  αποό  τα  δικαιολογήτικαό  που  προσκομιόσθήκαν  νομιόμως  και  έμπροθέόσμως,  δέν
αποδέικνυό ονται οι οό ροι και οι προυϋ ποθέόσέις συμμέτοχήό ς συό μφωνα μέ τα αό ρθρα 21, 22 και 23 τής
παρουό σας,
ο προσωρινοό ς αναό δοχος κήρυό σσέται έόκπτωτος, καταπιόπτέι υπέόρ τής αναθέότουσας αρχήό ς ή έγγυό ήσή
συμμέτοχήό ς  του και ή κατακυό ρωσή γιόνέται στον προσφέόροντα που υπέόβαλέ τήν αμέόσως έποό μένή
πλέόον συμφέόρουσα αποό  οικονομικήό  αό ποψή προσφοραό  τήρουμέόνής τής ανωτέόρω διαδικασιόας. 

Σέ πέριόπτωσή έόγκαιρής και προσήό κουσας ένήμέόρωσής τής αναθέότουσας αρχήό ς για μέταβολέός στις
προυϋ ποθέόσέις  τις  οποιόές  ο  προσωρινοό ς  αναό δοχος  έιόχέ  δήλωό σέι  μέ  το  Τυποποιήμέόνο  Έντυπο
Υπέυό θυνής  Δήό λωσής  (Τ.Ε.Υ.Δ), οό τι  πλήροιό,  οι  οποιόές  έπήό λθαν  ήό  για  τις  οποιόές  έόλαβέ  γνωό σή  ο
προσωρινοό ς  αναό δοχος  μέταό  τήν  δήό λωσή  και  μέόχρι  τήν  ήμέόρα  τής  έόγγραφής έιδοποιόήσής  για  τήν
προσκοό μισή  των δικαιολογήτικωό ν  κατακυό ρωσής (οψιγένέιός  μέταβολέός),  δέν  καταπιόπτέι  υπέόρ  τής
αναθέότουσας αρχήό ς ή έγγυό ήσή συμμέτοχήό ς του, που έιόχέ προσκομισθέιό, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 15 τής
παρουό σας.

Αν κανέόνας αποό  τους προσφέόροντές δέν υπέόβαλέ αλήθήό  ήό  ακριβήό  δήό λωσή, ήό  αν κανέόνας αποό  τους
προσφέόροντές δέν προσκομιόζέι έόνα ήό  πέρισσοό τέρα αποό  τα απαιτουό μένα δικαιολογήτικαό , ήό  αν κανέόνας
αποό  τους προσφέόροντές δέν αποδέιόξέι οό τι πλήροιό  τα κριτήό ρια ποιοτικήό ς έπιλογήό ς του αό ρθρου 22, ή
διαδικασιόα αναό θέσής ματαιωό νέται.

Η διαδικασιόα έλέόγχου των παραπαό νω δικαιολογήτικωό ν ολοκλήρωό νέται μέ τή συό νταξή πρακτικουό  αποό
τήν Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  και τή διαβιόβασή του φακέόλου στήν Οικονομικήό  Επτροπήό   του Δήό μου
Θέόρμής (αποφαινοό μένο  οό ργανο  αναθέότουσας  αρχήό ς)  για  τή  λήό ψή  αποό φασής,  έιότέ  για  τήν
κατακυό ρωσή τής συό μβασής, έιότέ για τήν κήό ρυξή του προσωρινουό  αναδοόχου ως έκπτωό του, έιότέ για τή
ματαιόωσή τής διαδικασιόας.

β) Η Αναθέότουσα Αρχήό  έιότέ κατακυρωό νέι, έιότέ ματαιωό νέι τή συό μβασή, συό μφωνα μέ τις διαταό ξέις των
αό ρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Η αναθέότουσα αρχήό  κοινοποιέιό  αμέόσως τήν αποό φασή κατακυό ρωσής, μαζιό  μέ αντιόγραφο οό λων των
πρακτικωό ν τής διαδικασιόας έλέόγχου και αξιολοόγήσής των προσφορωό ν, σέ καό θέ προσφέόροντα έκτοό ς
αποό  τον  προσωρινοό  αναό δοχο  μέ  καό θέ  προό σφορο  τροό πο,  οό πως  μέ  τήλέομοιοτυπιόα,  ήλέκτρονικοό
ταχυδρομέιόο,  έπιό  αποδέιόξέι. Όσοι  υπέόβαλαν  παραδέκτέός  προσφορέός  λαμβαό νουν  γνωό σή  των
δικαιολογήτικωό ν  του  προσωρινουό  αναδοόχου  στα  γραφέιόα  τής  Διέυό θυνσής  Τέχνικωό ν  Υπήρέσιωό ν
Δήό μου Θέόρμής,  Σωτ.Πέότρουλα 24,  Τ.Κ.  57001,  Θέόρμή  έντοό ς  πέόντέ  (5) έργαό σιμων ήμέρωό ν  αποό  τήν
ήμέόρα που κοινοποιήό θήκέ σέ αυτουό ς έπιό αποδέιόξέι ή αποό φασή κατακυό ρωσής.

Ο προσωρινοό ς αναό δοχος  υποβαό λέι  έπικαιροποιήμέόνα τα δικαιολογήτικαό  του αό ρθρου 23.3-23.10 τής
παρουό σας μέταό  αποό  σχέτικήό  προό σκλήσή τής αναθέότουσας αρχήό ς.  Τα στοιχέιόα έλέόγχονται αποό  τήν
Επιτροπήό  Διαγωνισμουό  και, έφοό σον διαπιστωθέιό οό τι, δέν έόχουν έκλέιόψέι οι προυϋ ποθέόσέις συμμέτοχήό ς
του  αό ρθρου  21,  τα  κριτήό ρια  ποιοτικήό ς  έπιλογήό ς  του  αό ρθρου  22  και  οό τι  δέν  συντρέόχουν  λοόγοι
αποκλέισμουό ,  κοινοποιέιόται  ή  αποό φασή  κατακυό ρωσής  στον  προσωρινοό  αναό δοχο  και  καλέιόται  να
προσέόλθέι  σέ  ορισμέόνο  τοό πο  και  χροό νο  για  τήν  υπογραφήό  του  συμφωνήτικουό ,  έντοό ς  έιόκοσι  (20)
ήμέρωό ν  αποό  τήν  κοινοποιόήσή  σχέτικήό ς  έόγγραφής  έιδικήό ς  προό σκλήσής,  προσκομιόζοντας,  και  τήν
απαιτουό μένή έγγυήτικήό  έπιστολήό  καλήό ς έκτέόλέσής.          
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Εαό ν ο αναό δοχος δέν προσέόλθέι να υπογραό ψέι το συμφωνήτικοό , μέόσα στήν προθέσμιόα που οριόζέται
στήν έιδικήό  προό κλήσή, κήρυό σσέται έόκπτωτος, καταπιόπτέι υπέόρ τής αναθέότουσας αρχήό ς ή έγγυό ήσή
συμμέτοχήό ς  του και ή κατακυό ρωσή γιόνέται στον προσφέόροντα που υπέόβαλέ τήν αμέόσως έποό μένή
πλέόον  συμφέόρουσα  αποό  οικονομικήό  αό ποψή  προσφοραό .  Αν  κανέόνας  αποό  τους  προσφέόροντές  δέν
προσέόλθέι για τήν υπογραφήό  του συμφωνήτικουό , ή διαδικασιόα αναό θέσής ματαιωό νέται, συό μφωνα μέ
τήν πέριόπτωσή  β τής παραγραό φου 1 του αό ρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις

Σέ πέριόπτωσή έόνστασής καταό  πραό ξής τής αναθέότουσας αρχήό ς,  ή προθέσμιόα αό σκήσήό ς  τής έιόναι
πέόντέ  (5)  ήμέόρές  αποό  τήν  κοινοποιόήσή  τής  προσβαλλοό μένής  πραό ξής  στον  ένδιαφέροό μένο
οικονομικοό  φορέόα. Για τήν αό σκήσή έόνστασής καταό  τής διακήό ρυξής, ή έόνστασή υποβαό λλέται μέόχρι
πέόντέ (5) ήμέόρές πριν αποό  τήν καταλήκτικήό  ήμέρομήνιόα υποβολήό ς προσφορωό ν του αό ρθρου 18
τής παρουό σας.
Η  έόνστασή  υποβαό λλέται  ένωό πιον  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς,  ή  οποιόα  αποφασιόζέι,  υό στέρα  αποό
γνωό μή  τής  Επιτροπήό ς  Διαγωνισμουό  για  τις  ένσταό σέις  του  πρωό του  έδαφιόου  και  υό στέρα  αποό
γνωό μή  του  Τέχνικουό  Συμβουλιόου  για  τις  ένσταό σέις  του  δέυό τέρου  έδαφιόου,  έντοό ς  προθέσμιόας
δέόκα (10) ήμέρωό ν, μέταό  τήν αό πρακτή παό ροδο τής οποιόας τέκμαιόρέται ή αποό ρριψή τής έόνστασής.
Για το παραδέκτοό  τής αό σκήσής έόνστασής, απαιτέιόται, μέ τήν καταό θέσή τής έόνστασής, ή καταβολήό
παραβοό λου υπέόρ του Δήμοσιόου, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παραό βολο αυτοό
αποτέλέιό  δήμοό σιο  έόσοδο.  Το  παραό βολο  έπιστρέόφέται  μέ  πραό ξή  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς,  αν  ή
έόνστασή γιόνέι δέκτήό  αποό  το αποφασιόζον διοικήτικοό  οό ργανο.
Διαφορέός που αναφυό ονται αποό  πραό ξέις ήό  παραλέιόψέις, οι οποιόές έκδιόδονται ήό  συντέλουό νται μέταό
τήν  31.3.2017,  διέόπονται  αποό  τις  διαταό ξέις  του Βιβλιόου  IV του ν.  4412/2016 (αό ρθρα 345 έόως
374).

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά 
ισχύος

Σχέτικαό  μέ τήν υπογραφήό  τής συό μβασής, ισχυό ουν τα προβλέποό μένα στήν παρ. 5 αό ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  έόγγραφα  τής  συό μβασής   μέ  βαό σή  τα  οποιόα  θα  έκτέλέσθέιό  το  έόργο  έιόναι  τα  αναφέροό μένα
παρακαό τω.  Σέ  πέριόπτωσή  ασυμφωνιόας  των  πέριέχομέόνων  σέ  αυταό  οό ρων,  ή  σέιραό  ισχυό ος
καθοριόζέται  ως κατωτέόρω. 

1. Το συμφωνήτικοό .
2. Η παρουό σα Διακήό ρυξή.
3. Η Οικονομικήό  Προσφοραό .
4. Το Τιμολοό γιο Δήμοπραό τήσής 
5. Η Ειδικήό  Συγγραφήό  Υποχρέωό σέων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τέχνικήό  Συγγραφήό  Υποχρέωό σέων (Τ.Σ.Υ) μέ τις Τέχνικέός Προδιαγραφέός και τα 

Παραρτήό ματα τους, 
7. Η Τέχνικήό  Έκθέσή (Τ.Ε.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοό ς Δήμοπραό τήσής.
9. Οι έγκέκριμέόνές τέχνικέός μέλέότές του έόργου. 
10. Το έγκέκριμέόνο Χρονοδιαό γραμμα κατασκέυήό ς του έόργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  έόγγραφα  τής  συό μβασής  συνταό σσονται  υποχρέωτικαό  στήν  έλλήνικήό  γλωό σσα  και
προαιρέτικαό  και σέ αό λλές γλωό σσές, συνολικαό  ήό  μέρικαό . Σέ πέριόπτωσή ασυμφωνιόας μέταξυό  των
τμήμαό των των έγγραό φων τής συό μβασής που έόχουν συνταχθέιό  σέ πέρισσσοό τέρές γλωό σσές,
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έπικρατέιό ή έλλήνικήό  έόκδοσή. Τυχοό ν ένσταό σέις υποβαό λλονται στήν έλλήνικήό  γλωό σσα. 

6.2. Οι προσφορέός και τα πέριλαμβανοό μένα σέ αυτέός στοιχέιόα, καθωό ς και τα αποδέικτικαό  έόγγραφα
συνταό σσονται  στήν έλλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνοδέυό ονται  αποό  έπιόσήμή μέταό φρασήό  τους  στήν
έλλήνικήό  γλωό σσα.  Στα  αλλοδαπαό  δήμοό σια  έόγγραφα  και  δικαιολογήτικαό  έφαρμοό ζέται  ή
Συνθήό κή τής Χαό γής τής 5.10.1961, που κυρωό θήκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικοό τέρα, οό λα τα δήμοό σια έόγγραφα που αφορουό ν αλλοδαπουό ς οικονομικουό ς φορέιός και που
θα  κατατέθουό ν  αποό  τους  προσφέόροντές  στήν  παρουό σα  διαδικασιόα,  θα  έιόναι  νοό μιμα
έπικυρωμέόνα,   και  ή  μέταό φρασή  των  έν  λοόγω  έγγραό φων  μπορέιό  να  γιόνέι  έιότέ  αποό  τή
μέταφραστικήό  υπήρέσιόα του ΥΠ.ΕΞ., έιότέ αποό  το αρμοό διο προξένέιόο, έιότέ αποό  δικήγοό ρο καταό
τήν έόννοια των αό ρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κωό δικας πέριό Δικήγοό ρων),
έιότέ αποό  ορκωτοό  μέταφραστήό  τής χωό ρας προέόλέυσής, αν υφιόσταται στή χωό ρα αυτήό  τέότοια
υπήρέσιόα.

6.3. Επιτρέόπέται αντιόστοιχα ή καταό θέσή οιουδήό ποτέ δήμοό σιου έγγραό φου και δικαιολογήτικουό  που
αφοραό  αλλοδαπήό  Επιχέιόρήσή μέ τή μορφήό  έπικυρωμέόνής φωτοτυπιόας προέρχοό μένής έιότέ αποό
το νοό μιμο έπικυρωμέόνο έόγγραφο αποό  το αρμοό διο Προξένέιόο τής χωό ρας του προσφέόροντος,
έιότέ αποό  το πρωτοό τυπο έόγγραφο μέ τήν σφραγιόδα ‘’Apostile” συό μφωνα μέ τήν  Συνθήό κή τής
Χαό γής τής  5.10.1961. Η έπικυό ρωσή αυτήό  πρέόπέι να έόχέι γιόνέι αποό  δικήγοό ρο καταό  τήν έόννοια
των αό ρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κωό δικας πέριό Δικήγοό ρων). 

6.4.   Ενήμέρωτικαό  και  τέχνικαό  φυλλαό δια  και  αό λλα  έόντυπα-έταιρικαό  ήό  μή  –  μέ  έιδικοό  τέχνικοό
πέριέχοό μένο  μπορουό ν  να  υποβαό λλονται  σέ  αό λλή  γλωό σσα,  χωριός  να  συνοδέυό ονται  αποό
μέταό φρασή στήν έλλήνικήό

6.5. Η  προφορικήό  έπικοινωνιόα  μέ  τήν  αναθέότουσα  αρχήό ,  καθωό ς  και  μέταξυό  αυτήό ς  και  του
αναδοόχου, θα γιόνονται υποχρέωτικαό  στήν έλλήνικήό  γλωό σσα. Ο αναό δοχος έιόναι υποχρέωμέόνος
να διέυκολυό νέι τήν έπικοινωνιόα των αλλοδαπωό ν υπαλλήό λων του μέ τήν  αναθέότουσα αρχήό , μέ
τον ορισμοό  και τήν παρουσιόα διέρμήνέόων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τή  δήμοπραό τήσή  του  έόργου,  τήν  έκτέόλέσή  τής  συό μβασής  και  τήν  κατασκέυήό  του,
έφαρμοό ζονται οι διαταό ξέις των παρακαό τω νομοθέτήμαό των:
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
-  των  παραγραό φων 4 και 5 του αό ρθρου 20, των  αό ρθρων 80-110,  τής παραγραό φου 1α του
αό ρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

 -  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  έιδικοό τέρα  το  αό ρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», οό πως ισχυό έι
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και έιδικοό τέρα το αό ρθρο 1 αυτουό ,- του ν. 4129/2013 (Α’
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυό ρωσή του Κωό δικα Νοό μων για το Ελέγκτικοό  Συνέόδριο», (έφοό σον
απαιτέιόται)
- του αό ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
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και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

          -  του ν.  3548/2007 (Α’  68) «Καταχωό ρισή δήμοσιέυό σέων των φορέόων του Δήμοσιόου  στο
νομαρχιακοό  και τοπικοό  Τυό πο και αό λλές διαταό ξέις»,

           -  του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικοό  Τυπογραφέιόο, Εφήμέριός τής Κυβέρνήό σέως και λοιπέός
διαταό ξέις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
οό πως ισχυό έι ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- τής μέ αρ. Π1 2380/2012 Κοινήό ς Υπουργικήό ς Αποό φασής (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και
Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).

7.2 ΚΕΝΟ

7.3 Οι διαταό ξέις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυό ρωσή Κωό δικα Φοό ρου Προστιθέόμένής Αξιόας».

7.4 Οι σέ έκτέόλέσή των ανωτέόρω διαταό ξέων έκδοθέιόσές κανονιστικέός πραό ξέις, καθωό ς και λοιπέός
διαταό ξέις που αναφέόρονται ρήταό  ήό  απορρέόουν αποό  τα οριζοό μένα στα συμβατικαό  τέυό χή τής
παρουό σας  καθωό ς  και  το  συό νολο  των  διαταό ξέων  του  ασφαλιστικουό ,  έργατικουό ,
πέριβαλλοντικουό  και φορολογικουό  δικαιόου και γένικοό τέρα καό θέ διαό ταξή (Νοό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
έρμήνέυτικήό  έγκυό κλιος  που  διέόπέι  τήν  αναό θέσή  και  έκτέόλέσή  του  έόργου  τής  παρουό σας
συό μβασής, έόστω και αν δέν αναφέόρονται ρήταό . Προσθήό κές και έν γέόνέι προσαρμογέός αό ρθρων
τής  διακήό ρυξής  (πέόραν  των  οό σων  ήό δή  προβλέόπονται  ρήτωό ς  στο  κέιόμένο  τής  προό τυπής
διακήό ρυξής) μπορουό ν να προστιόθένται και να πέριλαμβαό νονται, μοό νο έφοό σον έιόναι αποό λυτα
συμβατέός μέ τήν ισχυό ουσα καό θέ φοραό  νομοθέσιόα.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το έόργο χρήματοδοτέιόται αποό  Ίδιους Ποό ρους 
Το έόργο υποό κέιται στις κρατήό σέις που προβλέόπονται για τα έόργα αυταό , πέριλαμβανομέόνής
τής κραό τήσής υό ψους 0,06 % υπέόρ των λέιτουργικωό ν αναγκωό ν τής Ενιαιόας Ανέξαό ρτήτής
Αρχήό ς Δήμοσιόων Συμβαό σέων, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.  

8.2. Τα γένικαό  έόξοδα, οό φέλος κ.λ.π.  του Αναδοό χου και οι έπιβαρυό νσέις αποό  φοό ρους,  δασμουό ς
κ.λ.π.  καθοριόζονται  στο  αντιόστοιχο  αό ρθρο  τής  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυό νέι  τον  Κυό ριο  του
Έργου.

8.3. Οι πλήρωμέός θα γιόνονται συό μφωνα μέ το αό ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιόστοιχο
αό ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό  του έργολαβικουό  τιμήό ματος θα γιόνέται σέ EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η  αναθέότουσα  αρχήό  μπορέιό  να  καλέόσέι  τους  οικονομικουό ς  φορέιός  να  συμπλήρωό σουν  ήό  να
διέυκρινιόσουν τα πιστοποιήτικαό  που έόχουν παραλήφθέιό, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 102 και 103  του ν.
4412/2016.
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Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Αποό φασή μέ αρ.πρωτ. 341/2017 για τήν αναό λήψή υποχρέόωσής/έόγκρισή δέόσμέυσής πιόστωσής για το
οικονομικοό  έότος 2017 και μέ αρ. 498 καταχωό ρήσή στο βιβλιόο έγκριόσέων και έντολωό ν πλήρωμήό ς τής
Δ.Ο.Υ. (  συμπλήρωό νέται  και  ο  αριθμοό ς  τής  αποό φασής  έόγκρισής  τής  πολυέτουό ς  αναό λήψής  σέ
πέριόπτωσή που ή δαπαό νή έκτέιόνέται σέ πέρισσοό τέρα του ένοό ς οικονομικαό  έότή, συό μφωνα μέ το αό ρθρο
4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος,  προϋπολογισμός,  τόπος,  περιγραφή  και  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τιότλος του έόργου έιόναι: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο προυϋ πολογισμοό ς δήμοπραό τήσής του έόργου ανέόρχέται σέ  13.709,68 Ευρωό  πλέόον ΦΠΑ
και αναλυό έται σέ:
Δαπαό νή Εργασιωό ν 9.859,10 Ευρωό
Γένικαό  έόξοδα και Όφέλος έργολαό βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.774,64 έυρωό
Απροό βλέπτα  (ποσοστουό  15% έπιό  τής  δαπαό νής  έργασιωό ν  και  του  κονδυλιόου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
1.745,06 έυρωό , που αναλωό νονται συό μφωνα μέ τους οό ρους του αό ρθρου 156 παρ. 3.(α) του
ν. 4412/2016. 

Στο ανωτέόρω ποσοό  προβλέόπέται αναθέωό ρήσή στις τιμέός ποσουό  330,88 Ευρωό  συό μφωνα μέ
το αό ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Φοό ρος Προστιθέόμένής Αξιόας (Φ.Π.Α.) (24%) 3.290,32 Ευρωό

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Παό ρκο έπιό οδουό  Προφήό τή Ηλιόα στον οικισμοό  Τριλοό φου Δήό μου Θέόρμής 
(προσέγγιστικέός συντέταγμέόνές 40ο27’55,35”Β 22ο58’17,90”Ε).

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Ολικήό  αντικαταό στασή υφισταό μένου συστήό ματος ήλέκτροφωτισμουό  παό ρκου έπιό  τής οδουό
Πρ. Ηλιόα Τριλοό φου και συγκέκριμέόνα:

 Απομαό κρυνσή υπαό ρχουσας υποδομήό ς (ιστοιό, φωτιστικαό , ήλέκτρολογικοό ς πιόνακας). 
 Εκσκαφήό  ορυγμαό των οό δέυσής καλωδιόων τροφοδοσιόας. 
 Κατασκέυήό  βαό σέων ιστωό ν και φρέατιόων. 
 Τοποθέότήσή καλωδιόων και έπανέπιόχωσή. 
 Αποκαταό στασή πλακιδιόων, γρανιτωό ν, και λοιπωό ν στοιχέιόων του παό ρκου.  
 Τοποθέότήσή ιστωό ν και φωτιστικωό ν. 
 Επισκέυήό  Πιόλλαρ. 
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 Αντικαταό στασή ήλέκτρολογικουό  πιόνακα και συνοδωό ν οργαό νων. 
 Έλέγχος και πιστοποιόήσή λέιτουργιόας.

Επισημαίνεται οό τι, το φυσικοό  και οικονομικοό  αντικέιόμένο των δήμοπρατουό μένων έόργων  δέν πρέόπέι
να μέταβαό λλέται ουσιωδωό ς καταό  τή διαό ρκέια έκτέόλέσής τής συό μβασής, καταό  τα οριζοό μένα στήν παρ.
4 του αό ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοό τήτα μέταβολήό ς υφιόσταται, μοό νο υποό  τις προυϋ ποθέόσέις των
αό ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρέόπέται ή χρήό σή των «έπιό έόλασσον» δαπανωό ν μέ τους ακοό λουθους οό ρους και πέριορισμουό ς:

 Δέν τροποποιέιόται το «βασικοό  σχέόδιο» τής προκήό ρυξής, ουό τέ οι προδιαγραφέός του έόργου, οό πως
πέριγραό φονται στα συμβατικαό  τέυό χή, ουό τέ καταργέιόται ομαό δα έργασιωό ν τής αρχικήό ς συό μβασής. 

 Δέν θιόγέται ή πλήροό τήτα, ποιοό τήτα και λέιτουργικοό τήτα του έόργου. 

 Δέν χρήσιμοποιέιόται για τήν πλήρωμήό  νέόων έργασιωό ν που δέν υπήό ρχαν στήν αρχικήό  συό μβασή. 

 Δέν υπέρβαιόνέι ή δαπαό νή αυτήό , καταό  τον τέλικοό  έγκέκριμέόνο Ανακέφαλαιωτικοό  Πιόνακα Εργασιωό ν
του έόργου,  ποσοστοό  έιόκοσι  τοις  έκατοό  (20%) τής συμβατικήό ς  δαπαό νής ομαό δας έργασιωό ν  του
έόργου  ουό τέ,  αθροιστικαό ,  ποσοστοό  δέόκα  τοις  έκατοό  (10%)  τής  δαπαό νής  τής  αρχικήό ς  αξιόας
συό μβασής χωριός  Φ.Π.Α.,  αναθέωό ρήσή τιμωό ν και  απροό βλέπτές δαπαό νές.  Στήν αθροιστικήό  αυτήό
ανακέφαλαιόωσή λαμβαό νονται υποό ψή μοό νο οι μέταφορέός δαπαό νής αποό  μιόα ομαό δα έργασιωό ν σέ
αό λλή.
Τα  ποσαό  που  έξοικονομουό νται,  έφοό σον  υπέρβαιόνουν  τα  ανωτέόρω  οό ρια  (20%  ήό  και  10%),
μέιωό νουν ισοό ποσα τή δαπαό νή τής αξιόας συό μβασής χωριός Φ.Π.Α., αναθέωρήό σέις και απροό βλέπτές
δαπαό νές. Για τή χρήό σή των «έπιό  έόλασσον δαπανωό ν» απαιτέιόται σέ καό θέ πέριόπτωσή ή συό μφωνή
γνωό μή  του  Τέχνικουό  Συμβουλιόου,  υό στέρα  αποό  έισήό γήσή  του  φορέόα  υλοποιόήσής.
Ο  προυϋ πολογισμοό ς  των  έόργων  στα  οποιόα  έφαρμοό ζέται  ή  παραό γραφος  αυτήό  αναλυό έται  σέ
Οομαό δές έργασιωό ν, οι οποιόές συντιόθένται αποό  έργασιόές που υπαό γονται σέ ένιαιόα υποσυό νολα του
τέχνικουό  αντικέιμέόνου των έόργων, έόχουν παροό μοιο τροό πο κατασκέυήό ς και έπιδέόχονται το ιόδιο
ποσοστοό  έόκπτωσής  στις  τιμέός  μοναό δας  τους.  Μέ  αποό φασή  του  Υπουργουό  Υποδομωό ν  και
Μέταφορωό ν,  ή  οποιόα  μέταό  τήν  έόκδοσήό  τής  θα  έόχέι  έφαρμογήό  σέ  οό λα  τα  ως  αό νω  έόργα,
προσδιοριόζονται οι ομαό δές έργασιωό ν αναό  κατήγοριόα έόργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολικήό  προθέσμιόα έκτέόλέσής του έόργου, οριόζέται σέ 2 μήνες αποό  τήν ήμέόρα υπογραφήό ς τής
συό μβασής. 
Οι αποκλέιστικέός και ένδέικτικέός τμήματικέός προθέσμιόές   του έόργου αναφέόρονται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η  έπιλογήό  του  Αναδοό χου,  θα  γιόνέι  συό μφωνα  μέ  τήν  «διαδικασιόα  του  συνοπτικουό
διαγωνισμουό » του αό ρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υποό  τις προυϋ ποθέόσέις του νοό μου
αυτουό .

 
13.2 Η οικονομικήό  προσφοραό  των διαγωνιζομέόνων, θα συνταχθέιό  και υποβλήθέιό  συό μφωνα

μέ τα οριζοό μένα στο αό ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 

13.3 Καό θέ προσφέόρων μπορέιό να υποβαό λέι μοό νο μιόα προσφοραό .

13.4 Δέν έπιτρέόπέται ή υποβολήό  έναλλακτικωό ν προσφορωό ν.

13.5 Δέ γιόνονται δέκτέός προσφορέός για μέόρος του αντικέιμέόνου τής συό μβασής.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήό ριο  για  τήν  αναό θέσή  τής  συό μβασής  έιόναι  ή  πλέόον  συμφέόρουσα  αποό  οικονομικήό  αό ποψή
προσφοραό  μοό νο βαό σέι τιμήό ς (χαμήλοό τέρή τιμήό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τήν συμμέτοχήό  στον διαγωνισμοό  απαιτέιόται ή καταό θέσή αποό  τους συμμέτέόχοντές
οικονομικουό ς φορέιός, καταό  τους οό ρους τής παρ. 1 α) του αό ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
έγγυήτικήό ς έπιστολήό ς συμμέτοχήό ς, που ανέόρχέται στο ποσοό  των 250,00 Ευρωό .
Στήν πέριόπτωσή έόνωσής οικονομικωό ν φορέόων, ή έγγυό ήσή συμμέτοχήό ς πέριλαμβαό νέι
και τον οό ρο οό τι ή έγγυό ήσή καλυό πτέι τις υποχρέωό σέις οό λων των οικονομικωό ν φορέόων
που συμμέτέόχουν στήν έόνωσή.

15.2 Οι  έγγυήτικέός  έπιστολέός  συμμέτοχήό ς  πέριλαμβαό νουν  κατ’  έλαό χιστον  τα  ακοό λουθα
στοιχέιόα : 
α) τήν ήμέρομήνιόα έόκδοσής, 
β) τον έκδοό τή, 
γ)  τον  κυό ριο  του  έόργου  ήό  το  φορέόα  κατασκέυήό ς  του  έόργου  προς  τον  οποιόο
απέυθυό νονται, 
δ) τον αριθμοό  τής έγγυό ήσής, 
έ) το ποσοό  που καλυό πτέι ή έγγυό ήσή, 
στ) τήν πλήό ρή έπωνυμιόα, τον Α.Φ.Μ. και τή διέυό θυνσή του  οικονομικουό  φορέόα υπέόρ
του  οποιόου  έκδιόδέται  ή  έγγυό ήσή  (στήν  πέριόπτωσή  έόνωσής  αναγραό φονται  οό λα  τα
παραπαό νω για καό θέ μέόλος τής έόνωσής), 
ζ)  τους  οό ρους  οό τι:  αα)  ή  έγγυό ήσή  παρέόχέται  ανέόκκλήτα  και  ανέπιφυό λακτα,  ο  δέ
έκδοό τής παραιτέιόται του δικαιωό ματος τής διαιρέόσέως και τής διζήό σέως, και ββ) οό τι σέ
πέριόπτωσή  καταό πτωσής  αυτήό ς,  το  ποσοό  τής  καταό πτωσής  υποό κέιται  στο  έκαό στοτέ
ισχυό ον τέόλος χαρτοσήό μου, 
ή)  τα  στοιχέιόα  τής  διακήό ρυξής  (αριθμοό ς,  έότος,  τιότλος  έόργου  )  και  τήν  ήμέρομήνιόα
διένέόργέιας του διαγωνισμουό , 
θ) τήν ήμέρομήνιόα λήό ξής ήό  τον χροό νο ισχυό ος τής έγγυό ήσής, 
ι) τήν αναό λήψή υποχρέόωσής αποό  τον έκδοό τή τής έγγυό ήσής να καταβαό λέι το ποσοό  τής
έγγυό ήσής ολικαό  ήό  μέρικαό  έντοό ς πέόντέ (5) ήμέρωό ν μέταό  αποό  απλήό  έόγγραφή έιδοποιόήσή
έκέιόνου προς τον οποιόο απέυθυό νέται. 

15.3 Η έγγυό ήσή συμμέτοχήό ς πρέόπέι να ισχυό έι τουλαό χιστον για τριαό ντα (30) ήμέόρές μέταό  τή
λήό ξή  του  χροό νου  ισχυό ος  τής  προσφοραό ς  του  αό ρθρου  19  τής  παρουό σας,  ήό τοι  μέόχρι
06/02/2017, αό λλως ή προσφοραό  απορριόπτέται. Η αναθέότουσα αρχήό  μπορέιό,  πριν τή
λήό ξή τής προσφοραό ς, να ζήταό  αποό  τον προσφέόροντα να παρατέιόνέι, πριν τή λήό ξή τους,
τή διαό ρκέια ισχυό ος τής προσφοραό ς και τής έγγυό ήσής συμμέτοχήό ς.

15.4 Η έγγυό ήσή συμμέτοχήό ς καταπιόπτέι, υπέόρ του κυριόου του έόργου, μέταό  αποό  γνωό μή του
Τέχνικουό  Συμβουλιόου αν ο προσφέόρων αποσυό ρέι τήν προσφοραό  του καταό  τή διαό ρκέια
ισχυό ος  αυτήό ς  και  στις  πέριπτωό σέις  του  αό ρθρου  4.2  τής  παρουό σας.
Η  έόνστασή  του  αναδοό χου  καταό  τής  αποφαό σέως  δέν  αναστέόλλέι  τήν  έιόσπραξή  του
ποσουό  τής έγγυήό σέως.

15.5 Η έγγυό ήσή συμμέτοχήό ς έπιστρέόφέται στον αναό δοχο μέ τήν προσκοό μισή τής έγγυό ήσής
καλήό ς έκτέόλέσής.
Η έγγυό ήσή  συμμέτοχήό ς  έπιστρέόφέται  στους λοιπουό ς  προσφέόροντές,  συό μφωνα μέ  τα

έιδικοό τέρα οριζοό μένα στο αό ρθρο 72 του ν. 4412/2016 .
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1 ΔΕΝ  προβλέόπέται ή χορήό γήσή προκαταβολήό ς στον Αναό δοχο.

16.2 ΔΕΝ προβλέόπέται  ή πλήρωμήό  πριμ στήν παρουό σα συό μβασή.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για τήν υπογραφήό  τής συό μβασής απαιτέιόται ή παροχήό  έγγυό ήσής καλήό ς έκτέόλέσής, συό μφωνα
μέ το αό ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υό ψος τής οποιόας καθοριόζέται σέ ποσοστοό   5%  έπιό
τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός Φ.Π.Α. και κατατιόθέται πριν ήό  καταό  τήν υπογραφήό  τής συό μβασής.
Η έγγυό ήσή καλήό ς  έκτέόλέσής καταπιόπτέι  στήν πέριόπτωσή παραό βασής των οό ρων τής συό μβασής,
οό πως αυτήό  έιδικοό τέρα οριόζέι.

Σέ  πέριόπτωσή  τροποποιόήσής  τής  συό μβασής  καταό  το  αό ρθρο  132  ν.  4412/2016,  ή  οποιόα
συνέπαό γέται αυό ξήσή τής συμβατικήό ς αξιόας,  ο αναό δοχος έιόναι υποχρέωμέόνος να καταθέόσέι πριν
τήν τροποποιόήσή, συμπλήρωματικήό  έγγυό ήσή το υό ψος τής οποιόας ανέόρχέται σέ ποσοστοό  5% έπιό
του ποσουό  τής αυό ξήσής χωριός ΦΠΑ.

Η  έγγυό ήσή  καλήό ς  έκτέόλέσής  τής  συό μβασής  καλυό πτέι  συνολικαό  και  χωριός  διακριόσέις  τήν
έφαρμογήό  οό λων  των  οό ρων  τής  συό μβασής  και  καό θέ  απαιότήσή  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς  ήό  του
κυριόου του έόργου έόναντι του αναδοό χου.

Η έγγυό ήσή καλήό ς έκτέόλέσής καταπιόπτέι υπέόρ του κυριόου του έόργου, μέ αιτιολογήμέόνή αποό φασή
του Προιϋσταμέόνου τής Διέυθυό νουσας Υπήρέσιόας, ιδιόως μέταό  τήν οριστικοποιόήσή τής έόκπτωσής
του αναδοό χου. Η έόνστασή του αναδοό χου καταό  τής αποφαό σέως δέν αναστέόλλέι τήν έιόσπραξή του
ποσουό  τής έγγυήό σέως.

Οι έγγυήτικέός έπιστολέός καλήό ς έκτέόλέσής πέριλαμβαό νουν κατ’ έλαό χιστον τα αναφέροό μένα στήν
παραό γραφο  15.2  τής  παρουό σας  και  έπιπροό σθέτα,  τον  αριθμοό  και  τον  τιότλο  τής  σχέτικήό ς
συό μβασής . 

17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λέιτουργιόας 

ΔΕΝ απαιτέιόται έγγυό ήσή καλήό ς λέιτουργιόας στήν παρουό σα συό μβασή.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι έγγυήτικέός έπιστολέός των αό ρθρων 15, 16 και 17 έκδιόδονται αποό  πιστωτικαό  ιδρυό ματα
που λέιτουργουό ν νοό μιμα στα κραό τή- μέόλή τής Ενωσής ήό  του Ευρωπαιϋκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου ήό
στα  κραό τή-μέόρή  τής  ΣΔΣ  και  έόχουν,  συό μφωνα  μέ  τις  ισχυό ουσές  διαταό ξέις,  το  δικαιόωμα  αυτοό .
Μπορουό ν, έπιόσής, να έκδιόδονται αποό  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ήό  να παρέόχονται μέ γραμμαό τιο του
Ταμέιόου Παρακαταθήκωό ν και Δανέιόων μέ παρακαταό θέσή σέ αυτοό  του αντιόστοιχου χρήματικουό
ποσουό .  Αν  συσταθέιό  παρακαταθήό κή  μέ  γραμμαό τιο  παρακαταό θέσής  χρέογραό φων  στο  Ταμέιόο
Παρακαταθήκωό ν  και  Δανέιόων,  τα  τοκομέριόδια  ήό  μέριόσματα που  λήό γουν  καταό  τή  διαό ρκέια  τής
έγγυό ήσής έπιστρέόφονται μέταό  τή λήό ξή τους στον υπέόρ ου ή έγγυό ήσή οικονομικοό  φορέόα.

17.Α.2 Οι έγγυήτικέός έπιστολέός έκδιόδονται κατ’ έπιλογήό  του αναδοό χου αποό  έόνα ήό  πέρισσοό τέρους
έκδοό τές τής παραπαό νω παραγραό φου,   ανέξαρτήό τως του υό ψους των.  
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Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως  ήμέρομήνιόα  λήό ξής  τής  προθέσμιόας  υποβολήό ς  των  προσφορωό ν  οριόζέται  ή  06/07/2017,  ήμέόρα
Πέόμπτή.  Ωόρα λήό ξής τής υποβολήό ς προσφορωό ν οριόζέται ή 10:30 π.μ. 

Αν, για λοόγους ανωτέόρας βιόας, δέν διένέργήθέιό ή αποσφραό γισή καταό  τήν ορισθέιόσα ήμέόρα ήό  αν μέόχρι
τή μέόρα αυτήό  δέν έόχέι υποβλήθέιό  καμιόα προσφοραό , ή αποσφραό γισή και ή καταλήκτικήό  ήμέρομήνιόα
αντιόστοιχα  μέτατιόθένται  σέ  οποιαδήό ποτέ  αό λλή  ήμέόρα,  μέ  αποό φασή  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς.  Η
αποό φασή  αυτήό  κοινοποιέιόται  έγγραό φως,  πέόντέ  (5)  τουλαό χιστον  έργαό σιμές  ήμέόρές  πριν  τή  νέόα
ήμέρομήνιόα,  σέ οό σους οικονομικουό ς  φορέιός  έόλαβαν τα έόγγραφα τής συό μβασής και  αναρταό ται στο
ΚΗΜΔΗΣ  και  στήν  ιστοσέλιόδα  τής  αναθέότουσας  αρχήό ς,  έφοό σον  διαθέότέι.  Αν  και  στή  νέόα  αυτήό
ήμέρομήνιόα δέν καταστέιό  δυνατήό  ή αποσφραό γισή των προσφορωό ν ήό  δέν υποβλήθουό ν προσφορέός,
μπορέιό  να  ορισθέιό  και  νέόα  ήμέρομήνιόα,  έφαρμοζομέόνων  καταό  τα  λοιπαό  των  διαταό ξέων  των  δυό ο
προήγουό μένων έδαφιόων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καό θέ υποβαλλοό μένή προσφοραό  δέσμέυό έι τον συμμέτέόχοντα στον διαγωνισμοό  καταό  τή διαό ταξή του
αό ρθρου 97 του ν.  4412/2016,  για διαό στήμα  6 μήνωό ν,  αποό  τήν ήμέρομήνιόα  λήό ξής τής προθέσμιόας
υποβολήό ς των προσφορωό ν.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήό ρές κέιόμένο τής παρουό σας Διακήό ρυξής δήμοσιέυό έται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προκήό ρυξή (πέριόλήψή τής παρουό σας Διακήό ρυξής) δήμοσιέυό έται, στο τέυό χος Διακήρυό ξέων Δήμοσιόων
Συμβαό σέων τής Εφήμέριόδας τής Κυβέόρνήσής και στον Ελλήνικοό  Τυό πο, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 66 ν.
4412/2016, καθωό ς και στήν ιστοσέλιόδα τής αναθέότουσας αρχήό ς (www.  thermi.go  v.gr  ), συό μφωνα μέ το
αό ρθρο 2 τής παρουό σας. 

Τα  έόξοδα  των  έκ  τής  κέιόμένής  νομοθέσιόας  απαραιότήτων  δήμοσιέυό σέων  τής  προκήό ρυξής  τής
δήμοπρασιόας στήν οποιόα αναδέιόχθήκέ αναό δοχος, βαρυό νουν τον ιόδιο και έισπραό ττονται μέ τον πρωό το
λογαριασμοό  πλήρωμήό ς του έόργου.  Τα έόξοδα δήμοσιέυό σέων των τυχοό ν προήγουό μένων διαγωνισμωό ν
για  τήν  αναό θέσή  του  ιόδιου  έόργου,  καθωό ς  και  τα  έόξοδα  των  μή  απαραιότήτων  έκ  του  νοό μου
δήμοσιέυό σέων βαρυό νουν τήν αναθέότουσα αρχήό  και καταβαό λλονται αποό  τις πιστωό σέις του έόργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβασή ανατιόθέται βαό σέι του κριτήριόου του αό ρθρου 14 τής παρουό σας, σέ προσφέόροντα ο οποιόος
δέν αποκλέιόέται αποό  τή συμμέτοχήό  βαό σέι  τής παρ. Α του αό ρθρου 22 τής παρουό σας και πλήροιό  τα
κριτήό ρια έπιλογήό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αό ρθρου 22 τής παρουό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1  Δικαιόωμα  συμμέτοχήό ς  έόχουν  φυσικαό  ήό  νομικαό  προό σωπα,  ήό  ένωό σέις  αυτωό ν  που
δραστήριοποιουό νται  στή  κατήγοριόα  των  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ και  που  έιόναι
έγκατέστήμέόνα σέ:
α) σέ κραό τος-μέόλος τής Ένωσής,
β) σέ κραό τος-μέόλος του Ευρωπαιϋκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τριότές χωό ρές που έόχουν υπογραό ψέι και κυρωό σέι τή ΣΔΣ, στο βαθμοό  που ή υποό  αναό θέσή δήμοό σια
συό μβασή καλυό πτέται αποό  τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γένικέός σήμέιωό σέις του σχέτικουό  μέ
τήν  Ένωσή  Προσαρτήό ματος  I  τής  ως  αό νω  Συμφωνιόας,  καθωό ς  και
δ)  σέ  τριότές  χωό ρές  που δέν έμπιόπτουν στήν πέριόπτωσή γ΄  τής παρουό σας  παραγραό φου και  έόχουν
συναό ψέι διμέρέιός ήό  πολυμέρέιός συμφωνιόές μέ τήν Ένωσή σέ θέόματα διαδικασιωό ν αναό θέσής δήμοσιόων
συμβαό σέων.

21.2 Οικονομικοό ς φορέόας συμμέτέόχέι έιότέ μέμονωμέόνα έιότέ ως μέόλος έόνωσής.

21.3 Οι ένωό σέις οικονομικωό ν φορέόων συμμέτέόχουν υποό  τους οό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αό ρθρου 19
και των παρ. 1 (έ)  και 3 (β)του αό ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δέν απαιτέιόται αποό  τις έν λοόγω ένωό σέις να πέριβλήθουό ν συγκέκριμέόνή νομικήό  μορφήό  για τήν υποβολήό
προσφοραό ς.  Σέ πέριόπτωσή που ή έόνωσή αναδέιχθέιό  αναό δοχος ή νομικήό  τής  μορφήό  πρέόπέι να έιόναι
τέότοια που να έξασφαλιόζέται ή υό παρξή ένοό ς και μοναδικουό  φορολογικουό  μήτρωό ου για τήν έόνωσή (πχ
κοινοπραξιόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Οι  μέμονωμέόνοι  προσφέόροντές  πρέόπέι  να  ικανοποιουό ν  οό λα  τα  κριτήό ρια  ποιοτικήό ς  έπιλογήό ς.  Στήν
πέριόπτωσή έόνωσής οικονομικωό ν φορέόων, ή πλήό ρωσή των απαιτήό σέων του αό ρθρου 22 Α και Β πρέόπέι
να ικανοποιέιόται αποό  καό θέ μέόλος τής έόνωσής. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καό θέ  προσφέόρων  αποκλείεται αποό  τή  συμμέτοχήό  σέ  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής,  έφοό σον
συντρέόχέι στο προό σωποό  του (αν προό κέιται για μέμονωμέόνο φυσικοό  ήό  νομικοό  προό σωπο) ήό  σέ έόνα αποό
τα μέόλή του (αν προό κέιται πέριό έόνωσής οικονομικωό ν φορέόων) έόνας αποό  τους λοόγους των παρακαό τω
πέριπτωό σέων:

22.A.1. Όταν  υπαό ρχέι  έις  βαό ρος  του  τέλέσιόδική  καταδικαστικήό  αποό φασή  για  έόναν  αποό  τους
ακοό λουθους λοόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οό πως αυτήό  οριόζέται στο αό ρθρο 2 τής αποό φασής-πλαιόσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιόου τής 24ής Οκτωβριόου 2008, για τήν καταπολέόμήσή του οργανωμέόνου
έγκλήό ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οό πως οριόζέται στο αό ρθρο 3 τής συό μβασής πέριό  τής καταπολέόμήσής τής διαφθοραό ς
στήν οποιόα ένέόχονται υπαό λλήλοι των Ευρωπαιϋκωό ν Κοινοτήό των ήό  των κρατωό ν-μέλωό ν τής Ένωσής (ΕΕ
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C  195  τής  25.6.1997,  σ.  1)  και  στήν  παραό γραφο  1  του  αό ρθρου  2  τής  αποό φασής-πλαιόσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιόου τής 22ας Ιουλιόου 2003, για τήν καταπολέόμήσή τής δωροδοκιόας στον
ιδιωτικοό  τομέόα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και οό πως οριόζέται στήν κέιόμένή νομοθέσιόα ήό
στο έθνικοό  διόκαιο του οικονομικουό  φορέόα,

γ) απάτη, καταό  τήν έόννοια του αό ρθρου 1 τής συό μβασής σχέτικαό  μέ τήν προστασιόα των οικονομικωό ν
συμφέροό ντων των Ευρωπαιϋκωό ν Κοινοτήό των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποιόα κυρωό θήκέ μέ
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα μέ τρομοκρατικέός δραστήριοό τήτές, οό πως
οριόζονται, αντιστοιόχως, στα αό ρθρα 1 και 3 τής αποό φασής-πλαιόσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιόου τής
13ής Ιουνιόου 2002, για τήν καταπολέόμήσή τής τρομοκρατιόας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήό  ήθικήό
αυτουργιόα ήό  συνέόργέια ήό  αποό πέιρα διαό πραξής έγκλήό ματος, οό πως οριόζονται στο αό ρθρο 4 αυτήό ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήό  χρήματοδοό τήσή τής τρομοκρατιόας,
οό πως αυτέός οριόζονται στο αό ρθρο 1 τής Οδήγιόας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋκουό  Κοινοβουλιόου και του
Συμβουλιόου  τής  26ής  Οκτωβριόου  2005,  σχέτικαό  μέ  τήν  προό λήψή  τής  χρήσιμοποιόήσής  του
χρήματοπιστωτικουό  συστήό ματος για τή νομιμοποιόήσή έσοό δων αποό  παραό νομές δραστήριοό τήτές και τή
χρήματοδοό τήσή τής τρομοκρατιόας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15),  ή οποιόα ένσωματωό θήκέ στήν
έθνικήό  νομοθέσιόα μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οό πως οριόζονται στο αό ρθρο 2 τής
Οδήγιόας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋκουό  Κοινοβουλιόου και του Συμβουλιόου τής 5ής Απριλιόου 2011, για
τήν προό λήψή και τήν καταπολέόμήσή τής έμποριόας ανθρωό πων και για τήν προστασιόα των θυμαό των
τής, καθωό ς και για τήν αντικαταό στασή τής αποό φασής-πλαιόσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιόου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποιόα ένσωματωό θήκέ στήν έθνικήό  νομοθέσιόα μέ το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο  οικονομικοό ς  φορέόας  αποκλέιόέται  έπιόσής  οό ταν  το  προό σωπο  έις  βαό ρος  του  οποιόου  έκδοό θήκέ
τέλέσιόδική καταδικαστικήό  αποό φασή έιόναι μέόλος του διοικήτικουό , διέυθυντικουό  ήό  έποπτικουό  οργαό νου
του έν λοόγω οικονομικουό  φορέόα ήό  έόχέι έξουσιόα έκπροσωό πήσής, λήό ψής αποφαό σέων ήό  έλέόγχου σέ αυτοό .

Στις πέριπτωό σέις έταιρέιωό ν πέριορισμέόνής έυθυό νής (Ε.Π.Ε.), προσωπικωό ν έταιρέιωό ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωό ν Κέφαλαιουχικωό ν Εταιρέιωό ν ( Ι.Κ.Ε ), ή υποχρέόωσή του προήγουό μένου έδαφιόου, αφοραό  κατ’
έλαό χιστον τους διαχέιριστέός.

Στις πέριπτωό σέις ανωνυό μων έταιρέιωό ν (Α.Ε.), ή υποχρέόωσή του προήγουό μένου έδαφιόου  αφοραό  κατ’
έλαό χιστον τον Διέυθυό νοντα Συό μβουλο, καθωό ς και οό λα τα μέόλή του Διοικήτικουό  Συμβουλιόου.

22.A.2 Όταν ο  προσφέόρων έόχέι αθέτήό σέι τις υποχρέωό σέις του οό σον αφοραό  στήν  καταβολήό  φοό ρων ήό
έισφορωό ν κοινωνικήό ς ασφαό λισής και αυτοό  έόχέι διαπιστωθέιό αποό  δικαστικήό  ήό  διοικήτικήό  αποό φασή μέ
τέλέσιόδική και δέσμέυτικήό  ισχυό , συό μφωνα μέ διαταό ξέις τής χωό ρας οό που έιόναι έγκατέστήμέόνος ήό  τήν
έθνικήό  νομοθέσιόα  ήό /και  ή  αναθέότουσα  αρχήό  μπορέιό  να  αποδέιόξέι  μέ  τα  καταό λλήλα  μέόσα  οό τι  ο
προσφέόρων  έόχέι  αθέτήό σέι  τις  υποχρέωό σέις  του  οό σον  αφοραό  τήν  καταβολήό  φοό ρων  ήό  έισφορωό ν
κοινωνικήό ς ασφαό λισής.

Αν ο προσφέόρων έιόναι Έλλήνας πολιότής ήό  έόχέι τήν έγκαταό στασήό  του στήν Ελλαό δα, οι υποχρέωό σέις
του  που  αφορουό ν  τις  έισφορέός  κοινωνικήό ς  ασφαό λισής  καλυό πτουν,  τοό σο  τήν  κυό ρια,  οό σο  και  τήν
έπικουρικήό  ασφαό λισή.

Δέν αποκλέιόέται ο προσφέόρων, οό ταν έόχέι έκπλήρωό σέι τις υποχρέωό σέις του, έιότέ καταβαό λλοντας τους
φοό ρους ήό  τις έισφορέός κοινωνικήό ς ασφαό λισής που οφέιόλέι, συμπέριλαμβανομέόνων, καταό  πέριόπτωσή,
των δέδουλέυμέόνων τοό κων ήό  των προστιόμων, έιότέ υπαγοό μένος σέ δέσμέυτικοό  διακανονισμοό  για τήν
καταβολήό  τους.

22.A.3 ΚΕΝΟ
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22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) έόχέι αθέτήό σέι τις υποχρέωό σέις που προβλέόπονται στήν παρ. 2 του αό ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) έαό ν ο οικονομικοό ς φορέόας τέλέιό υποό  πτωό χέυσή ήό  έόχέι υπαχθέιό σέ διαδικασιόα έξυγιόανσής ήό  έιδικήό ς
έκκαθαό ρισής ήό  τέλέιό  υποό  αναγκαστικήό  διαχέιόρισή  αποό  έκκαθαριστήό  ήό  αποό  το  δικαστήό ριο  ήό  έόχέι
υπαχθέιό  σέ  διαδικασιόα  πτωχέυτικουό  συμβιβασμουό  ήό  έόχέι  αναστέιόλέι  τις  έπιχέιρήματικέός  του
δραστήριοό τήτές ήό  έαό ν βριόσκέται σέ οποιαδήό ποτέ αναό λογή καταό στασή προκυό πτουσα αποό  παροό μοια
διαδικασιόα, προβλέποό μένή σέ έθνικέός διαταό ξέις νοό μου. Η αναθέότουσα αρχήό  μπορέιό  να μήν αποκλέιόέι
έόναν  οικονομικοό  φορέόα,  ο  οποιόος  βριόσκέται  σέ  μια  έκ  των κατασταό σέων που  αναφέόρονται  στήν
παραπαό νω πέριόπτωσή, υποό  τήν προυϋ ποό θέσή οό τι  ή αναθέότουσα αρχήό  έόχέι αποδέιόξέι οό τι ο έν λοόγω
φορέόας έιόναι σέ θέόσή να έκτέλέόσέι τή συό μβασή, λαμβαό νοντας υποό ψή τις ισχυό ουσές διαταό ξέις και τα
μέότρα για τή συνέόχισή τής έπιχέιρήματικήό ς του λέιτουργιόας (παρ. 5 αό ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαό ρχουν έπαρκωό ς έυό λογές ένδέιόξέις που οδήγουό ν στο συμπέόρασμα οό τι ο οικονομικοό ς φορέόας
συνήό ψέ συμφωνιόές μέ αό λλους οικονομικουό ς φορέιός μέ στοόχο τή στρέόβλωσή του ανταγωνισμουό ,

δ) έαό ν μιόα καταό στασή συό γκρουσής συμφέροό ντων καταό  τήν έόννοια του αό ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δέν μπορέιό να θέραπέυθέιό αποτέλέσματικαό  μέ αό λλα, λιγοό τέρο παρέμβατικαό , μέόσα,

(έ) έαό ν μιόα καταό στασή στρέόβλωσής του ανταγωνισμουό  αποό  τήν προό τέρή συμμέτοχήό  των οικονομικωό ν
φορέόων καταό  τήν προέτοιμασιόα τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, καταό  τα οριζοό μένα στο αό ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέιό να θέραπέυθέιό μέ αό λλα, λιγοό τέρο παρέμβατικαό , μέόσα,

(στ)  έαό ν  ο  οικονομικοό ς  φορέόας  έόχέι  έπιδέιόξέι  σοβαρήό  ήό  έπαναλαμβανοό μένή πλήμμέόλέια  καταό  τήν
έκτέόλέσή  ουσιωό δους  απαιότήσής  στο  πλαιόσιο  προήγουό μένής  δήμοό σιας  συό μβασής,  προήγουό μένής
συό μβασής μέ αναθέότοντα φορέόα ήό  προήγουό μένής συό μβασής παραχωό ρήσής που έιόχέ ως αποτέόλέσμα
τήν προό ωρή καταγγέλιόα τής προήγουό μένής συό μβασής, αποζήμιωό σέις ήό  αό λλές παροό μοιές κυρωό σέις, 

(ζ) έαό ν ο οικονομικοό ς φορέόας έόχέι κριθέιό  έόνοχος σοβαρωό ν ψέυδωό ν δήλωό σέων καταό  τήν παροχήό  των
πλήροφοριωό ν  που απαιτουό νται  για τήν έξακριόβωσή τής απουσιόας  των λοόγων αποκλέισμουό  ήό  τήν
πλήό ρωσή των κριτήριόων έπιλογήό ς,  έόχέι  αποκρυό ψέι  τις πλήροφοριόές  αυτέός  ήό  δέν έιόναι  σέ θέόσή να
προσκομιόσέι τα δικαιολογήτικαό  που απαιτουό νται κατ’ έφαρμογήό  του αό ρθρου 23 τής παρουό σας, 

(ή)  έαό ν  ο  οικονομικοό ς  φορέόας  έπιχέιόρήσέ  να  έπήρέαό σέι  μέ  αθέόμιτο  τροό πο  τή  διαδικασιόα  λήό ψής
αποφαό σέων τής αναθέότουσας αρχήό ς, να αποκτήό σέι έμπιστέυτικέός πλήροφοριόές που ένδέόχέται να του
αποφέόρουν  αθέόμιτο  πλέονέόκτήμα  στή  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής  ήό  να  παραό σχέι  έξ αμέλέιόας
παραπλανήτικέός πλήροφοριόές που ένδέόχέται να έπήρέαό σουν ουσιωδωό ς τις αποφαό σέις που αφορουό ν
τον αποκλέισμοό , τήν έπιλογήό  ήό  τήν αναό θέσή,

(θ)  έαό ν ο οικονομικοό ς φορέόας έόχέι διαπραό ξέι σοβαροό  έπαγγέλματικοό  παραό πτωμα, το οποιόο θέότέι σέ
αμφιβολιόα τήν ακέραιοό τήταό  του.

22.Α.5.  Αποκλέιόέται αποό  τή συμμέτοχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής δήμοό σιας συό μβασής (διαγωνισμοό ),
οικονομικοό ς  φορέόας έαό ν  συντρέόχουν οι  προυϋ ποθέόσέις έφαρμογήό ς  τής παρ. 4 του αό ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)

22.Α.6.  Η αναθέότουσα αρχήό  αποκλέιόέι  οικονομικοό  φορέόα σέ οποιοδήό ποτέ χρονικοό  σήμέιόο καταό  τή
διαό ρκέια τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, οό ταν αποδέικνυό έται οό τι αυτοό ς βριόσκέται λοόγω πραό ξέων
ήό  παραλέιόψέων  αυτουό  έιότέ  πριν  έιότέ  καταό  τή  διαδικασιόα,  σέ  μιόα  αποό  τις  πέριπτωό σέις  των
προήγουό μένων παραγραό φων. 

22.Α.7. Οικονομικοό ς  φορέόας  που  έμπιόπτέι  σέ  μια  αποό  τις  κατασταό σέις  που  αναφέόρονται  στις
παραγραό φους 1 και 4 μπορέιό  να προσκομιόζέι στοιχέιόα προκέιμέόνου να αποδέιόξέι οό τι τα μέότρα που
έόλαβέ  έπαρκουό ν  για  να  αποδέιόξουν  τήν  αξιοπιστιόα  του,  παροό τι  συντρέόχέι  ο  σχέτικοό ς  λοόγος
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αποκλέισμουό . Εαό ν τα στοιχέιόα κριθουό ν έπαρκήό , ο έν λοόγω οικονομικοό ς φορέόας δέν αποκλέιόέται αποό  τή
διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής.  Τα  μέότρα  που  λαμβαό νονται  αποό  τους  οικονομικουό ς  φορέιός
αξιολογουό νται  σέ  συναό ρτήσή  μέ  τή  σοβαροό τήτα  και  τις  ιδιαιότέρές  πέρισταό σέις  του  ποινικουό
αδικήό ματος ήό  του παραπτωό ματος. Αν τα μέότρα κριθουό ν ανέπαρκήό , γνωστοποιέιόται στον οικονομικοό
φορέόα το σκέπτικοό  τής αποό φασής αυτήό ς. Οικονομικοό ς φορέόας που έόχέι αποκλέιστέιό,  μέ τέλέσιόδική
αποό φασή,  αποό  τή  συμμέτοχήό  σέ  διαδικασιόές  συό ναψής  συό μβασής  ήό  αναό θέσής  παραχωό ρήσής  δέν
μπορέιό  να καό νέι χρήό σή τής ανωτέόρω δυνατοό τήτας καταό  τήν πέριόοδο του αποκλέισμουό  που οριόζέται
στήν έν λοόγω αποό φασή στο κραό τος - μέόλος στο οποιόο ισχυό έι ή αποό φασή.

22.Α.8. Η αποό φασή για τήν διαπιόστωσή τής έπαό ρκέιας ήό  μή των έπανορθωτικωό ν μέότρων καταό  τήν
προήγουό μένή παραό γραφο έκδιόδέται συό μφωνα μέ τα οριζοό μένα στις παρ. 8 και 9 του αό ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοό ς φορέόας που του έόχέι έπιβλήθέιό, μέ τήν κοινήό  υπουργικήό  αποό φασή του αό ρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  ή  ποινήό  του  αποκλέισμουό  αποκλέιόέται  αυτοδιόκαια  και  αποό  τήν  παρουό σα
διαδικασιόα συό ναψής δήμοό σιας συό μβασής (διαγωνισμοό ).

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραό  τήν καταλλήλοό τήτα για τήν αό σκήσή τής έπαγγέλματικήό ς δραστήριοό τήτας, απαιτέιόται  οι
οικονομικοιό  φορέιός  να έιόναι  έγγέγραμμέόνοι  στο σχέτικοό  έπαγγέλματικοό  μήτρωό ο που τήρέιόται  στο
κραό τος  έγκαταό στασήό ς  τους.  Ειδικαό  οι  προσφέόροντές  που  έιόναι  έγκατέστήμέόνοι  στήν  Ελλαό δα
απαιτέιόται  να  έιόναι  έγγέγραμμέόνοι  στο  Μήτρωό ο  Εργολήπτικωό ν  Επιχέιρήό σέων  (Μ.Ε.ΕΠ.) ήό  στα
Μήτρωό α  Πέριφέρέιακωό ν Ενοτήό των,  σέ κατήγοριόα  έόργου  του  αό ρθρου  21  τής  παρουό σας.  Οι
προσφέόροντές που έιόναι έγκατέστήμέόνοι  σέ κραό τος μέόλος τής Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής απαιτέιόται να
έιόναι έγγέγραμμέόνοι στα Μήτρωό α του παραρτήό ματος ΧΙ του Προσαρτήό ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι  οικονομικοιό  φορέιός  πρέόπέι  να  μήν  έόχουν  μέόσα  σέ  ολοό κλήρή  τή  χωό ρα  πριν  τή  συμμέτοχήό  στο
διαγωνισμοό , ανέκτέόλέστο μέόρος έργολαβιωό ν δήμοσιόων έόργων του δήμοσιόου τομέόα, ανωό τέρο αποό  το
τριπλαό σιο του ανωό τέρου οριόου τής ταό ξής τους Μ.Ε.Ε.Π, για έπιχέιρήό σέις μέόχρι έόκτής ταό ξής, και μέόχρι
οριόου που οριόζέται αποό  τήν παρ.4 του αό ρθρου 20 του ν.3369/2008 για έπιχέιρήό σέις 7ής ταό ξής Μ.Ε.Ε.Π.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφοραό  τα κριτήό ρια τής οικονομικήό ς και χρήματοοικονομικήό ς έπαό ρκέιας και τα κριτήό ρια σχέτικαό
μέ τήν τέχνικήό  και έπαγγέλματικήό  ικανοό τήτα, έόνας οικονομικοό ς φορέόας μπορέιό,  να στήριόζέται στις
ικανοό τήτές αό λλων φορέόων, ασχέότως τής νομικήό ς φυό σής των δέσμωό ν του μέ αυτουό ς.

Όσον αφοραό  τα κριτήό ρια που σχέτιόζονται μέ τους τιότλους σπουδωό ν και τα έπαγγέλματικαό  προσοό ντα
που οριόζονται στήν πέριόπτωσή στ του Μέόρους ΙΙ  του Παραρτήό ματος ΧΙΙ  του Προσαρτήό ματος Α ν.
4412/2016 ήό  μέ τήν σχέτικήό  έπαγγέλματικήό  έμπέιριόα, οι οικονομικοιό  φορέιός, μπορουό ν να βασιόζονται
στις ικανοό τήτές αό λλων φορέόων μοό νο έαό ν οι τέλέυταιόοι θα έκτέλέόσουν τις έργασιόές ήό  τις υπήρέσιόές για
τις οποιόές απαιτουό νται οι συγκέκριμέόνές ικανοό τήτές.

Όταν ο οικονομικοό ς φορέόας στήριόζέται στις ικανοό τήτές αό λλων φορέόων οό σον αφοραό  τα κριτήό ρια που
σχέτιόζονται μέ τήν οικονομικήό  και χρήματοοικονομικήό  έπαό ρκέια, ο οικονομικοό ς φορέόας και αυτοιό  οι
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φορέιός έιόναι αποό  κοινουό  υπέυό θυνοι για τήν έκτέόλέσή τής συό μβασής.

Στήν πέριόπτωσή έόνωσής οικονομικωό ν φορέόων, ή έόνωσή μπορέιό  να στήριόζέται στις ικανοό τήτές των
συμμέτέχοό ντων  στήν  έόνωσή  ήό  αό λλων  φορέόων  (για  τα  κριτήό ρια  τής  οικονομικήό ς  και
χρήματοοικονομικήό ς  έπαό ρκέιας  και  τα  κριτήό ρια  σχέτικαό  μέ  τήν  τέχνικήό  και  έπαγγέλματικήό
ικανοό τήτα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής

23.1 Καταό  τήν υποβολήό  προσφορωό ν οι οικονομικοιό  φορέιός υποβαό λλουν το  Τυποποιήμέόνο Έντυπο
Υπέυό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) του αό ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιόο αποτέλέιό ένήμέρωμέόνή
υπέυό θυνή δήό λωσή, μέ τις συνέόπέιές του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταό στασή των πιστοποιήτικωό ν που έκδιόδουν δήμοό σιές αρχέός ήό  τριότα μέόρή, έπιβέβαιωό νοντας οό τι
ο έν λοόγω οικονομικοό ς φορέόας πλήροιό τις ακοό λουθές προυϋ ποθέόσέις:
α)  δέν  βριόσκέται  σέ  μιόα  αποό  τις  κατασταό σέις  του  αό ρθρου  22  Α  τής  παρουό σας,
β) πλήροιό τα σχέτικαό  κριτήό ρια έπιλογήό ς τα οποιόα έόχουν καθοριστέιό, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 22 Β-Ε τής
παρουό σας.

Σέ  οποιοδήό ποτέ  χρονικοό  σήμέιόο  καταό  τή  διαό ρκέια  τής  διαδικασιόας,  μπορέιό  να  ζήτήθέιό  αποό  τους
προσφέόροντές να υποβαό λλουν οό λα ήό  ορισμέόνα δικαιολογήτικαό  τής έποό μένής παραγραό φου, οό ταν αυτοό
απαιτέιόται για τήν ορθήό  διέξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

Στήν πέριόπτωσή υποβολήό ς προσφοραό ς αποό  έόνωσή οικονομικωό ν φορέόων,  το  Τυποποιήμέόνο Έντυπο
Υπέυό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) υποβαό λλέται χωρισταό  αποό  καό θέ μέόλος τής έόνωσής. 

Στήν  πέριόπτωσή  που  προσφέόρων  οικονομικοό ς  φορέόας  στήριόζέται  στις  ικανοό τήτές  ένοό ς  ήό
πέρισσοό τέρων φορέόων υποβαό λλέι μαζιό μέ το δικοό  του, τo Τυποποιήμέόνο Έντυπο Υπέυό θυνής Δήό λωσής
(ΤΕΥΔ),  για καό θέ φορέόα στις ικανοό τήτές του οποιόου στήριόζέται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιόωμα συμμέτοχήό ς και οι οό ροι και προυϋ ποθέόσέις συμμέτοχήό ς, οό πως οριόστήκαν στα αό ρθρα 21
και  22  τής  παρουό σας,  κριόνονται  καταό  τήν  υποβολήό  τής προσφοραό ς,  καταό  τήν  υποβολήό  των
δικαιολογήτικωό ν, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 4.2 (α) και καταό  τή συό ναψή τής συό μβασής, συό μφωνα μέ το
αό ρθρο 4.2 (β) τής παρουό σας. Αν στις έιδικέός διαταό ξέις που διέόπουν τήν έόκδοσήό  τους, δέν προβλέόπέται
χροό νος ισχυό ος των δικαιολογήτικωό ν, θέωρουό νται έόγκυρα έφοό σον φέόρουν ήμέρομήνιόα έόκδοσής έντοό ς
6  μήνωό ν που  προήγουό νται  τής  ήμέρομήνιόας  υποβολήό ς  των δικαιολογήτικωό ν  τής  προό σκλήσής.  Οι
έόνορκές βέβαιωό σέις που τυχοό ν προσκομιόζονται για αναπλήό ρωσή δικαιολογήτικωό ν, πρέόπέι έπιόσής να
φέόρουν  ήμέρομήνιόα  έντοό ς   6  μήνωό ν που  προήγουό νται  τής  ήμέρομήνιόας  υποβολήό ς  των
δικαιολογήτικωό ν τής προό σκλήσής.

Στήν πέριόπτωσή που προσφέόρων οικονομικοό ς  φορέόας ήό  έόνωσή αυτωό ν  στήριόζέται στις ικανοό τήτές
αό λλων φορέόων, συό μφωνα μέ το αό ρθρο 22.ΣΤ τής παρουό σας, οι φορέιός στήν ικανοό τήτα των οποιόων
στήριόζέται  ο  προσφέόρων  οικονομικοό ς  φορέόας  ήό  έόνωσή  αυτωό ν,  υποχρέουό νται  στήν  υποβολήό  των
δικαιολογήτικωό ν που αποδέικνυό ουν οό τι δέν συντρέόχουν οι λοόγοι αποκλέισμουό  του αό ρθρου 22 Α τής
παρουό σας και οό τι πλήρουό ν τα σχέτικαό  κριτήό ρια έπιλογήό ς καταό  πέριόπτωσή (αό ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικοό ς  φορέόας  υποχρέουό ται  να  αντικαταστήό σέι  έόναν  φορέόα  στήν  ικανοό τήτα  του  οποιόου
στήριόζέται, έφοό σον ο τέλέυταιόος δέν πλήροιό το σχέτικοό  κριτήό ριο έπιλογήό ς ήό  για τον οποιόο συντρέόχουν
λοόγοι αποκλέισμουό  των παραγραό φων 1, 2 και 4 του αό ρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοιό  φορέιός  δέν  υποχρέουό νται  να  υποβαό λλουν  δικαιολογήτικαό  ήό  αό λλα  αποδέικτικαό
στοιχέιόα, αν και στο μέότρο που ή αναθέότουσα αρχήό  έόχέι τή δυνατοό τήτα να λαμβαό νέι τα πιστοποιήτικαό
ήό  τις συναφέιός πλήροφοριόές απέυθέιόας μέόσω προό σβασής σέ έθνικήό  βαό σή δέδομέόνων σέ οποιοδήό ποτέ
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κραό τος - μέόλος τής Ένωσής, ή οποιόα διατιόθέται δωρέαό ν, οό πως έθνικοό  μήτρωό ο συμβαό σέων, έικονικοό
φαό κέλο  έπιχέιόρήσής,  ήλέκτρονικοό  συό στήμα  αποθήό κέυσής  έγγραό φων  ήό  συό στήμα  προέπιλογήό ς.  Η
δήό λωσή  για  τήν  προό σβασή  σέ  έθνικήό  βαό σή  δέδομέόνων  έμπέριέόχέται  στο  Τυποποιήμέόνο  Έντυπο
Υπέυό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιό φορέιός δέν υποχρέουό νται να υποβαό λουν δικαιολογήτικαό , οό ταν ή αναθέότουσα αρχήό  που
έόχέι αναθέόσέι τή συό μβασή διαθέότέι ήό δή τα δικαιολογήτικαό  αυταό .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Για τήν αποό δέιξή τής μή συνδρομήό ς των λοόγων αποκλέισμουό  του άρθρου 22Α οι οικονομικοιό  φορέιός
προσκομιζουν αντιόστοιχα τα παρακαό τω δικαιολογήτικαό :     

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποό σπασμα του ποινικουό  μήτρωό ου ήό ,
έλλέιόψέι αυτουό , ισοδυό ναμου έγγραό φου που έκδιόδέται αποό  αρμοό δια δικαστικήό  ήό  διοικήτικήό  αρχήό  του
κραό τους-μέόλους  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  οό που  έιόναι  έγκατέστήμέόνος  ο  έν  λοόγω
οικονομικοό ς φορέόας, αποό  το οποιόο προκυό πτέι οό τι πλήρουό νται αυτέός οι προυϋ ποθέόσέις. Η υποχρέόωσή
προσκοό μισής του ως αό νω αποσπαό σματος αφοραό  και τα προό σωπα των τέλέυταιόων δυό ο έδαφιόων  τής
παραγραό φου Α.1 του αό ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικοό  που έκδιόδέται αποό  τήν αρμοό δια αρχήό
του  οικέιόου  κραό τους  -  μέόλους  ήό  χωό ρας,  πέριό  του  οό τι  έόχουν  έκπλήρωθέιό  οι  υποχρέωό σέις  του
οικονομικουό  φορέόα,  οό σον  αφοραό  στήν  καταβολήό  φοό ρων  (φορολογικήό  ένήμέροό τήτα)  και  στήν
καταβολήό  των  έισφορωό ν  κοινωνικήό ς  ασφαό λισής  (ασφαλιστικήό  ένήμέροό τήτα)  συό μφωνα  μέ  τήν
ισχυό ουσα νομοθέσιόα του κραό τους έγκαταό στασής ήό  τήν έλλήνικήό  νομοθέσιόα αντιόστοιχα. 

Για  τους  προσφέόροντές  που  έιόναι  έγκατέστήμέόνοι  ήό  έκτέλουό ν  έόργα  στήν  Ελλαό δα τα  σχέτικαό
δικαιολογήτικαό  που υποβαό λλονται έιόναι 

- φορολογικήό  ένήμέροό τήτα που έκδιόδέται αποό  το Υπουργέιόο Οικονομικωό ν (αρμοό δια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικοό  φορέόα και για τις κοινοπραξιόές στις οποιόές συμμέτέόχέι για τα δήμοό σια έόργα που έιόναι
σέ έξέόλιξή.  Οι αλλοδαποιό  προσφέόροντές θα υποβαό λλουν υπέυό θυνή δήό λωσή πέριό  του οό τι δέν έόχουν
υποχρέόωσή  καταβολήό ς  φοό ρων  στήν  Ελλαό δα.  Σέ  πέριόπτωσή  που  έόχουν  τέότοια  υποχρέόωσή  θα
υποβαό λλουν σχέτικοό  αποδέικτικοό  τής οικέιόας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικήό  ένήμέροό τήτα  που  έκδιόδέται  αποό  τον  αρμοό διο  ασφαλιστικοό  φορέόα.  Η
ασφαλιστικήό  ένήμέροό τήτα καλυό πτέι τις ασφαλιστικέός υποχρέωό σέις του προσφέόροντος οικονομικουό
φορέόα α) ως φυσικοό  ήό  νομικοό  προό σωπο για το προσωπικοό  τους μέ σχέόσή έξαρτήμέόνής έργασιόας, β)
για  έόργα που  έκτέλέιό  μοό νος  του  ήό  σέ  κοινοπραξιόα  καθωό ς  και  γ)   για  τα  στέλέόχή  του  που  έόχουν
υποχρέόωσή ασφαό λισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι έγκατέστήμέόνοι στήν Ελλαό δα οικονομικοιό  φορέιός
υποβαό λλουν αποδέικτικοό  ασφαλιστικήό ς  ένήμέροό τήτας (κυό ριας και έπικουρικήό ς  ασφαό λισής)  για το
προσωπικοό  τους μέ σχέόσή έξαρτήμέόνής έργασιόας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμέόνους – μέόλή του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιποό  προσωπικοό ). Δέν γιόνονται αποδέκταό  ως αποό δέιξή ένήμέροό τήτας τής προσφέόρουσας
έταιριόας,  αποδέικτικαό  ένήμέροό τήτας για  τα  στέλέόχή  που στέλέχωό νουν το πτυχιόο  τής έταιριόας  ως
έταιόροι.  Οι  αλλοδαποιό  προσφέόροντές  (φυσικαό  και  νομικαό  προό σωπα),  που δέν υποβαό λουν τα αό νω
αποδέικτικαό , υποβαό λλουν υπέυό θυνή δήό λωσή πέριό  του οό τι δέν απασχολουό ν προσωπικοό , για το οποιόο
υπαό ρχέι υποχρέόωσή ασφαό λισής σέ ήμέδαπουό ς ασφαλιστικουό ς οργανισμουό ς.  Αν απασχολουό ν τέότοιο
προσωπικοό , πρέόπέι να υποβαό λλουν σχέτικοό  αποδέικτικοό  ασφαλιστικήό ς ένήμέροό τήτας. .

(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιήτικοό  που έκδιόδέται αποό  τήν αρμοό δια αρχήό
του οικέιόου κραό τους - μέόλους ήό  χωό ρας.  Για τους οικονομικουό ς φορέιός που έιόναι έγκαταστήμέόνοι ήό
έκτέλουό ν  έόργα  στήν  Ελλαό δα  το  πιστοποιήτικοό  οό τι  δέν  τέλουό ν υποό  πτωό χέυσή,  παυό σή  έργασιωό ν,
πτωχέυτικοό  συμβιβασμοό , αναγκαστικήό  διαχέιόρισή,  δέν  έόχουν  υπαχθέιό  σέ  διαδικασιόα  έξυγιόανσής
έκδιόδέται αποό  το αρμοό διο πρωτοδικέιόο τής έόδρας του οικονομικουό  φορέόα και το πιστοποιήτικοό  οό τι
δέν έόχέι τέθέιό  υποό  έκκαθαό ρισή έκδιόδέται αποό  το οικέιόο πρωτοδικέιόο για τα νομικαό  προό σωπα έκτοό ς
Α.Ε. και αποό  το Γ.Ε.ΜΗ. ήό  τις Πέριφέρέιακέός Ενοό τήτές για τις Α.Ε.  συό μφωνα μέ τις κέιόμένές διαταό ξέις
οό πως  καό θέ  φοραό  ισχυό ουν.  Τα  φυσικαό  προό σωπα  δέ  φέόρουν  πιστοποιήτικοό  πέριό  μή  θέόσής  σέ
έκκαθαό ρισή. 
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(δ) Αν το κραό τος-μέόλος ήό  χωό ρα δέν έκδιόδέι τα υποό  των πέρ. (α), (β) και (γ) πιστοποιήτικαό  ήό  οό που τα
πιστοποιήτικαό  αυταό  δέν καλυό πτουν οό λές τις πέριπτωό σέις υποό   1 και 2 και 4 (β) του αό ρθρου 22 Α., το
έόγγραφο ήό  το πιστοποιήτικοό  μπορέιό  να αντικαθιόσταται αποό  έόνορκή βέβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μέόλή ήό
στις  χωό ρές  οό που δέν προβλέόπέται  έόνορκή βέβαιόωσή,  αποό  υπέυό θυνή δήό λωσή του ένδιαφέρομέόνου
ένωό πιον αρμοό διας δικαστικήό ς ήό  διοικήτικήό ς αρχήό ς, συμβολαιογραό φου ήό  αρμοό διου έπαγγέλματικουό  ήό
έμπορικουό  οργανισμουό  του  κραό τους  μέόλους  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  οό που  έιόναι
έγκατέστήμέόνος ο οικονομικοό ς φορέόας. 

Στήν πέριόπτωσή αυτήό  οι αρμοό διές δήμοό σιές αρχέός παρέόχουν έπιόσήμή δήό λωσή στήν οποιόα αναφέόρέται
οό τι δέν έκδιόδονται τα πιστοποιήτικαό  τής παρουό σας παραγραό φου ήό  οό τι τα πιστοποιήτικαό  αυταό  δέν
καλυό πτουν οό λές τις πέριπτωό σέις που αναφέόρονται στα υποό  1 και 2 και 4 (β) του αό ρθρου 22 Α τής
παρουό σας.

Αν διαπιστωθέιό μέ οποιονδήό ποτέ τροό πο οό τι, στήν έν λοόγω χωό ρα έκδιόδονται τα υποό ψή πιστοποιήτικαό ,
ή προσφοραό  του διαγωνιζοό μένου απορριόπτέται. 

(έ) Για τις λοιπέός πέριπτωό σέις τής παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβαό λλέται έπικαιροποιήμέόνή
υπέυό θυνή δήό λωσή ένωό πιον αρμοό διας δικαστικήό ς ήό  διοικήτικήό ς αρχήό ς, συμβολαιογραό φου ήό  αρμοό διου
έπαγγέλματικουό  ήό  έμπορικουό  οργανισμουό  του κραό τους – μέόλους ήό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας
έγκαταό στασής  του  προσφέόροντος  οό τι  δέν  συντρέόχουν  στο  προό σωποό  του  οι  οριζοό μένοι  λοόγοι
αποκλέισμουό . 

Ειδικαό  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22,  για  τις  έργολήπτικέός
έπιχέιρήό σέις που έιόναι έγγέγραμμέόνές στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαό λλονται πιστοποιήτικαό  χορήγουό μένα αποό  τα
αρμοό δια  έπιμέλήτήό ρια  και  φορέιός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποό  τα  οποιόα  αποδέικνυό έται  οό τι  τα
προό σωπα μέ βέβαιόωσή του Μ.Ε.Κ. που στέλέχωό νουν τήν έργολήπτικήό  έπιχέιόρήσή, δέν έόχουν διαπραό ξέι
σοβαροό  έπαγγέλματικοό  παραό πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  

Για τήν αποό δέιξή τής μή συνδρομήό ς  του λοόγου αποκλέισμουό  τής παραγραό φου Α.5 του αό ρθρου 22
υποβαό λλονται, έφοό σον ο προσωρινοό ς αναό δοχος έιόναι ανωό νυμή έταιριόα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουό νται τής υποχρέόωσής αυτήό ς  οι  έταιρέιόές
που έιόναι έισήγμέόνές στο Χρήματιστήό ριο τής χωό ρας έγκαταό στασήό ς τους και υποβαό λλουν πέριό τουό του
υπέυό θυνή δήό λωσή του νοό μιμου έκπροσωό που τους]. 

-  Πιστοποιήτικοό  αρμοό διας αρχήό ς του κραό τους τής έόδρας, αποό  το οποιόο να προκυό πτέι οό τι οι μέτοχέός
έιόναι ονομαστικέός

- Αναλυτικήό  καταό στασή μέ τα στοιχέιόα των μέτοόχων τής έταιρέιόας και τον αριθμοό  των μέτοχωό ν καό θέ
μέτοόχου  (μέτοχολοόγιο),  οό πως  τα  στοιχέιόα  αυταό  έιόναι  καταχωρήμέόνα  στο  βιβλιόο  μέτοόχων  τής
έταιρέιόας, το πολυό  τριαό ντα έργαό σιμές ήμέόρές πριν αποό  τήν ήμέόρα υποβολήό ς τής προσφοραό ς. 

Ειδικοό τέρα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιόζουν  μοό νο  τήν  αναλυτικήό
καταό στασή μέ τα στοιχέιόα των μέτοόχων τής έταιρέιόας και τον αριθμοό  των μέτοχωό ν καό θέ μέτοόχου
(μέτοχολοόγιο), οό πως τα στοιχέιόα αυταό  έιόναι καταχωρήμέόνα στο βιβλιόο μέτοόχων τής έταιρέιόας, το πολυό
τριαό ντα έργαό σιμές ήμέόρές πριν αποό  τήν ήμέόρα υποβολήό ς τής προσφοραό ς καθωό ς ή απαιότήσή για τήν
υποβολήό  του  πιστοποιήτικουό  αποό  το  οποιόο  να  προκυό πτέι  οό τι  οι  μέτοχέός  έιόναι  ονομαστικέός,
καλυό πτέται συό μφωνα μέ τα οριζοό μένα στο αό ρθρο 23.9 τής παρουό σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  έφοό σον έόχουν καταό  το διόκαιο τής έόδρας τους ονομαστικέός
μέτοχέός, προσκομιόζουν : 

αα)  Πιστοποιήτικοό  αρμοό διας αρχήό ς του κραό τους τής έόδρας,  αποό  το οποιόο να προκυό πτέι οό τι οι
μέτοχέός έιόναι ονομαστικέός. 

ββ) Αναλυτικήό  καταό στασή μέτοόχων, μέ αριθμοό  των μέτοχωό ν του καό θέ μέτοόχου, οό πως τα στοιχέιόα
αυταό  έιόναι καταχωρήμέόνα στο βιβλιόο μέτοόχων τής έταιρέιόας μέ ήμέρομήνιόα το πολυό  30 έργαό σιμές
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ήμέόρές πριν τήν υποβολήό  τής προσφοραό ς. 

γγ)  Καό θέ  αό λλο  στοιχέιόο  αποό  το  οποιόο  να  προκυό πτέι  ή  ονομαστικοποιόήσή  μέόχρι  φυσικουό
προσωό που των μέτοχωό ν, που έόχέι συντέλέστέιό τις τέλέυταιόές 30 (τριαό ντα) έργαό σιμές ήμέόρές πριν τήν
υποβολήό  τής προσφοραό ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δέν έόχουν καταό  το διόκαιο τής χωό ρας στήν οποιόα έόχουν τήν έόδρα
τους ονομαστικέός μέτοχέός, υποβαό λλουν : 

αα) Βέβαιόωσή πέριό μή υποχρέόωσής ονομαστικοποιόήσής των μέτοχωό ν αποό  αρμοό δια αρχήό , έφοό σον
υπαό ρχέι σχέτικήό  προό βλέψή, διαφορέτικαό  προσκομιόζέται υπέυό θυνή δήό λωσή του διαγωνιζοό μένου.

ββ) Έγκυρή και ένήμέρωμέόνή καταό στασή μέτοόχων που κατέόχουν τουλαό χιστον 1% των μέτοχωό ν. 

γγ)  Αν δέν τήρέιόται  τέότοια  καταό στασή,  προσκομιόζέται  σχέτικήό  καταό στασή μέτοόχων (μέ  1%),
συό μφωνα μέ τήν τέλέυταιόα Γένικήό  Συνέόλέυσή, αν οι μέότοχοι αυτοιό έιόναι γνωστοιό στήν έταιρέιόα. 

δδ) Αν δέν προσκομισθέιό καταό στασή καταό  τα ανωτέόρω, ή έταιρέιόα αιτιολογέιό τους λοόγους που οι
μέότοχοι αυτοιό  δέν τής έιόναι γνωστοιό. Η  αναθέότουσα αρχήό  δέν υπέισέόρχέται στήν κριόσή τής ως αό νω
αιτιολογιόας.  Δυό ναται ωστοό σο να αποδέιόξέι τή δυνατοό τήτα υποβολήό ς τής καταό στασής μέτοόχων και
μοό νο στήν πέριόπτωσή αυτήό  ή έταιρέιόα αποκλέιόέται αποό  τήν παρουό σα διαδικασιόα.

Για  τήν  πέριόπτωσή  του  αό ρθρου  22.Α.9. τής  παρουό σας  διακήό ρυξής,  υπέυό θυνή  δήό λωσή  ένωό πιον
αρμοό διας  δικαστικήό ς  ήό  διοικήτικήό ς  αρχήό ς,  συμβολαιογραό φου  ήό  αρμοό διου  έπαγγέλματικουό  ήό
έμπορικουό  οργανισμουό  του κραό τους – μέόλους ήό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας έγκαταό στασής του
προσφέόροντος οό τι δέν έόχέι έκδοθέιό  σέ βαό ρος του αποό φασή αποκλέισμουό , συό μφωνα μέ το αό ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

Πέραιτέόρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαό λλέται ή υπέυό θυνή δήό λωσή τής κοινήό ς αποό φασής
των  Υπουργωό ν  Αναό πτυξής  και  Επικρατέιόας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσον  αφοραό  τήν  καταλλήλοό τήτα  για  τήν  αό σκήσή  τής  έπαγγέλματικήό ς  δραστήριοό τήτας,  οι
προσφέόροντές που έιόναι έγκατέστήμέόνοι στήν Ελλαό δα υποβαό λλουν βέβαιόωσή έγγραφήό ς στο Μ.Ε.ΕΠ
στήν  Α1 ταό ξή  και  αό νω,  ήό  τα  μήτρωό α  των  Πέριφέρέιακωό ν  Ενοτήό των,  για  έόργα  κατήγοριόας
Ηλέκτρομήχανολογικωό ν Εργασιωό ν και στις δυό ο πέριπτωό σέις.

(β)  Οι  προσφέόροντές  που  έιόναι  έγκατέστήμέόνοι   σέ  λοιπαό  κραό τή  μέόλή  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής
προσκομιόζουν  τις  δήλωό σέις  και  πιστοποιήτικαό  που  πέριγραό φονται  στο  Παραό ρτήμα  XI  του
Προσαρτήό ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέόροντές που έιόναι έγκατέστήμέόνοι σέ κραό τος μέόλος του Ευρωπαιϋκουό  Οικονομικουό  Χωό ρου
(Ε.Ο.Χ) ήό  σέ τριότές χωό ρές που έόχουν υπογραό ψέι και κυρωό σέι τή ΣΔΣ, στο βαθμοό  που ή υποό  αναό θέσή
δήμοό σια  συό μβασή καλυό πτέται  αποό  τα Παραρτήό ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γένικέός  σήμέιωό σέις  του
σχέτικουό  μέ  τήν  Ένωσή  Προσαρτήό ματος  I  τής  ως  αό νω  Συμφωνιόας,  ήό  σέ  τριότές  χωό ρές  που  δέν
έμπιόπτουν στήν προήγουό μένή  πέριόπτωσή και έόχουν συναό ψέι διμέρέιός ήό  πολυμέρέιός συμφωνιόές μέ τήν
Ένωσή  σέ  θέόματα  διαδικασιωό ν  αναό θέσής  δήμοσιόων  συμβαό σέων,   προσκομιόζουν  πιστοποιήτικοό
αντιόστοιχου  έπαγγέλματικουό  ήό  έμπορικουό  μήτρωό ου.  Στήν  πέριόπτωσή  που  χωό ρα  δέν  τήρέιό  τέότοιο
μήτρωό ο,  το έόγγραφο ήό  το πιστοποιήτικοό  μπορέιό  να αντικαθιόσταται  αποό  έόνορκή βέβαιόωσή ήό ,  στα
κραό τή  -  μέόλή  ήό  στις  χωό ρές  οό που  δέν  προβλέόπέται  έόνορκή  βέβαιόωσή,  αποό  υπέυό θυνή  δήό λωσή  του
ένδιαφέρομέόνου ένωό πιον αρμοό διας δικαστικήό ς ήό  διοικήτικήό ς  αρχήό ς,  συμβολαιογραό φου ήό  αρμοό διου
έπαγγέλματικουό  ήό  έμπορικουό  οργανισμουό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  οό που  έιόναι
έγκατέστήμέόνος  ο  οικονομικοό ς  φορέόας  οό τι  δέν  τήρέιόται  τέότοιο  μήτρωό ο  και  οό τι  ασκέιό  τή
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δραστήριοό τήτα του αό ρθρου 21 τής παρουό σας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η  οικονομικήό  και  χρήματοοικονομική  έπαό ρκέια  των  οικονομικωό ν  φορέόων  αποδέικνυό έται  μέ
Υπέυό θυνή Δήό λωσή για το ανέκτέόλέστο μέόρος των έργολαβικωό ν συμβαό σέων συνοδέυοό μένή αποό : (α)
πιόνακα  οό λων  των  υποό  έκτέόλέσή  έόργων  και  (β)  τις  βέβαιωό σέις  των  αρμοδιόων  υπήρέσιωό ν  για  το
ανέκτέόλέστο μέόρος καό θέ έργολαβιόας που έκτέλέιό  έιότέ αυτοτέλωό ς έιότέ σέ κοινοπραξιόα και έκδιόδονται
στο  έξαό μήνο  που  προήγέιόται  τής  ήμέρομήνιόας  δήμοπραό τήσής  του  έόργου  (  αό ρθρο  20  παρ.  4  του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) )

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

23.7.  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σέ  πέριόπτωσή  νομικουό  προσωό που,  υποβαό λλονται  τα  νομιμοποιήτικαό  έόγγραφα  αποό  τα  οποιόα  να
προκυό πτέι ή έξουσιόα υπογραφήό ς του νομιόμου έκπροσωό που 
Εαό ν ο προσφέόρων έιόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συό στασής,
2. Αντιόγραφο του ισχυό οντος καταστατικουό  μέ το ΦΕΚ στο οποιόο έόχουν δήμοσιέυτέιό  οό λές οι
μέόχρι  σήό μέρα  τροποποιήό σέις  αυτουό  ήό  έπικυρωμέόνο  αντιόγραφο  κωδικοποιήμέόνου
καταστατικουό  (έφοό σον υπαό ρχέι)
3. ΦΕΚ στο οποιόο έόχέι δήμοσιέυτέιό το πρακτικοό  ΔΣ έκπροσωό πήσής του νομικουό  προσωό που,
4. Πρακτικοό  Δ.Σ πέριό  έόγκρισής συμμέτοχήό ς στο διαγωνισμοό , στο οποιόο μπορέιό να πέριέόχέται
και  έξουσιοδοό τήσή  (έφοό σον  αυτοό  προβλέόπέται  αποό  το  καταστατικοό  του  υποψήφιόου
αναδοόχου) για υπογραφήό  και υποβολήό  προσφοραό ς σέ πέριόπτωσή που δέν υπογραό φέι ο ιόδιος
ο νοό μιμος έκπροό σωπος του φορέόα τήν προσφοραό  και τα λοιπαό  απαιτουό μένα έόγγραφα του
διαγωνισμουό  και οριόζέται συγκέκριμέόνα αό τομο, ως αντιόκλήτος,
5.  Πιστοποιήτικοό  αρμοό διας  δικαστικήό ς  ήό  διοικήτικήό ς  αρχήό ς  πέριό  τροποποιήό σέων  του
καταστατικουό  / μή λυό σής τής έταιρέιόας, το οποιόο πρέόπέι να έόχέι έκδοθέιό  το πολυό  τρέιός (3)
μήό νές πριν αποό  τήν ήμέρομήνιόα υποβολήό ς προσφορωό ν.

Εαό ν ο προσφέόρων έιόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιόγραφο του καταστατικουό  μέ οό λα τα μέόχρι σήό μέρα τροποποιήτικαό ,
2.  Πιστοποιήτικαό  αρμοό διας δικαστικήό ς  ήό  διοικήτικήό ς  αρχήό ς  πέριό  των τροποποιήό σέων του
καταστατικουό .
Σέ  πέριόπτωσή  έγκαταό στασής  τους  στήν  αλλοδαπήό ,  τα  δικαιολογήτικαό  συό στασήό ς  τους
έκδιόδονται μέ βαό σή τήν ισχυό ουσα νομοθέσιόα τής χωό ρας που έιόναι έγκατέστήμέόνα, αποό  τήν
οποιόα και έκδιόδέται το σχέτικοό  πιστοποιήτικοό .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α) Οι  οικονομικοιό  φορέιός  που  έιόναι  έγγέγραμμέόνοι  σέ  έπιόσήμους  καταλοό γους  ήό  διαθέότουν
πιστοποιόήσή αποό  οργανισμουό ς  πιστοποιόήσής που συμμορφωό νονται μέ τα έυρωπαιϋκαό  προό τυπα
πιστοποιόήσής, καταό  τήν έόννοια του Παραρτήό ματος VII του Προσαρτήό ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουό ν να προσκομιόζουν στις αναθέότουσές αρχέός πιστοποιήτικοό  έγγραφήό ς έκδιδοό μένο αποό  τήν
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αρμοό δια αρχήό  ήό  το πιστοποιήτικοό  που έκδιόδέται αποό  τον αρμοό διο οργανισμοό  πιστοποιόήσής.
Στα πιστοποιήτικαό  αυταό  αναφέόρονται τα δικαιολογήτικαό  βαό σέι των οποιόων έόγινέ ή έγγραφήό  των
έν λοό γω οικονομικωό ν φορέόων στον έπιόσήμο καταό λογο ήό  ή πιστοποιόήσή και ή καταό ταξή στον έν
λοό γω καταό λογο.
Η πιστοποιουό μένή έγγραφήό  στους έπιόσήμους καταλοό γους αποό  τους αρμοό διους οργανισμουό ς ήό  το
πιστοποιήτικοό ,  που  έκδιόδέται  αποό  τον  οργανισμοό  πιστοποιόήσής,  συνισταό  τέκμήό ριο
καταλλήλοό τήτας οό σον αφοραό  τις απαιτήό σέις ποιοτικήό ς έπιλογήό ς, τις οποιόές καλυό πτέι ο έπιόσήμος
καταό λογος ήό  το πιστοποιήτικοό .
Οι οικονομικοιό  φορέιός  που έιόναι έγγέγραμμέόνοι  σέ έπιόσήμους καταλοό γους απαλλαό σσονται αποό
τήν υποχρέόωσή υποβολήό ς των δικαιολογήτικωό ν που αναφέόρονται στο πιστοποιήτικοό  έγγραφήό ς
τους. 

(β)  Οι  οικονομικοιό  φορέιός  που  έιόναι  έγγέγραμμέόνοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  έφοό σον  προσκομιόζουν
«Ενήμέροό τήτα  Πτυχιόου» έν  ισχυό ,  απαλλαό σσονται  αποό  τήν  υποχρέόωσή  υποβολήό ς  των
δικαιολογήτικωό ν:
-  αποό σπασμα  ποινικουό  μήτρωό ου  του  αό ρθρου  23.3.(α)  τής  παρουό σας  για  τον  Προό έδρο  και
Διέυθυό νοντα Συό μβουλο έργολήπτικήό ς έπιχέιόρήσής.  Για τα λοιπαό  μέόλή του Δ.Σ τής έταιρέιόας, θα
πρέόπέι να υποβλήθέιό  αυτοτέλωό ς αποό σπασμα ποινικουό  μήτρωό ου, καθοό σον τα προό σωπα αυταό  δέν
καλυό πτονται αποό  τήν Ενήμέροό τήτα Πτυχιόου.
- φορολογικήό  και ασφαλιστικήό  ένήμέροό τήτα του αό ρθρου 23.3.(β) τής παρουό σας.
- τα πιστοποιήτικαό  αποό  το αρμοό διο Πρωτοδικέιόο και το ΓΕΜΗ του αό ρθρου 23.3.(γ) τής παρουό σας
υποό  τήν προυϋ ποό θέσή οό μως οό τι καλυό πτονται πλήό ρως ( οό λές οι προβλέποό μένές πέριπτωό σέις ) αποό
τήν Ενήμέροό τήτα Πτυχιόου.
- το πιστοποιήτικοό  αποό  το αρμοό διο έπιμέλήτήό ριο οό σον αφοραό  το λοό γο αποκλέισμουό  του αό ρθρου
22. Α.4. (θ).
-  το  πιστοποιήτικοό  τής  αρμοό διας  αρχήό ς  για  τήν  ονομαστικοποιόήσή  των  μέτοχωό ν  του  αό ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδέικτικαό  έόγγραφα νομιμοποιόήσής  τής έργολήπτικήό ς έπιχέιόρήσής.

Σέ πέριόπτωσή που καό ποιο αποό  τα ανωτέόρω δικαιολογήτικαό  έόχέι λήό ξέι, προσκομιόζέται το σχέτικοό
δικαιολογήτικοό  έν ισχυό . Εφοό σον στήν Ενήμέροό τήτα Πτυχιόου δέν αναφέόρέται ρήταό  οό τι τα στέλέόχή
του πτυχιόου του προσφέόροντα έιόναι ασφαλιστικωό ς ένήό μέρα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέόρων
προσκομιόζέι  έπιπλέόον  τής  Ενήμέροό τήτας  Πτυχιόου,  ασφαλιστικήό  ένήμέροό τήτα  για  τα  στέλέόχή
αυταό . 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν πέριόπτωσή που οικονομικοό ς φορέόας έπιθυμέιό  να στήριχθέιό  στις ικανοό τήτές αό λλων φορέόων,
ή  αποό δέιξή  οό τι  θα  έόχέι  στή  διαό θέσήό  του  τους  αναγκαιόους  ποό ρους,  γιόνέται  μέ  τήν  προσκοό μισή
σχέτικουό  συμφωνήτικουό  των φορέόων αυτωό ν για τον σκοποό  αυτοό .

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Ο  φαό κέλος  προσφοραό ς  (προσφοραό )  των  διαγωνιζομέόνων  πέριλαμβαό νέι,  έπιό  ποινήό
αποκλέισμουό , τα ακοό λουθα:
(α) ξέχωριστοό  σφραγισμέόνο φαό κέλο μέ τήν έόνδέιξή «Δικαιολογήτικαό  Συμμέτοχήό ς»
 (β) ξέχωριστοό  σφραγισμέόνο φαό κέλο μέ τήν έόνδέιξή «Οικονομικήό  Προσφοραό »
συό μφωνα μέ τα κατωτέόρω:

24.2 Ο  φαό κέλος  «Δικαιολογήτικαό  Συμμέτοχήό ς»  πρέόπέι,  έπιό  ποινήό  αποκλέισμουό ,  να  πέριέόχέι  τα
ακοό λουθα: 

 - α) Το Τυποποιήμέόνο Έντυπο Υπέυό θυνής Δήό λωσής  (ΤΕΥΔ)
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- β) έγγυό ήσή συμμέτοχήό ς, του αό ρθρου 15 τής παρουό σας.

Οι  ένωό σέις  οικονομικωό ν  φορέόων  που  υποβαό λλουν  κοινήό  προσφοραό ,  υποβαό λλουν  το  ΤΕΥΔ  για
καό θέ οικονομικοό  φορέόα που συμμέτέόχέι στήν έόνωσή.

24.3 Ο  φαό κέλος  «Οικονομικήό  Προσφοραό »  πέριέόχέι  συμπλήρωμέόνο  το  χορήγήθέόν  αποό  τήν
αναθέότουσα αρχήό  έόντυπο Οικονομικήό ς Προσφοραό ς του αό ρθρου 2 (δ)  τής παρουό σας.

Επισημαίνεται ότι: 
α) αποκλέιόονται  αποό  τον  διαγωνισμοό  προσφορέός,  στις  οποιόές  δέν  αναγραό φέται  έόστω  και  έόνα
έπιμέόρους  ποσοστοό  έόκπτωσής  ομαό δας  έργασιωό ν  του  έντυό που  τής  οικονομικήό ς  προσφοραό ς  στήν
πέριπτ. (α) τής παρ. 2 του αό ρθρου 95 του ν.4412/2016 ήό  το ένιαιόο ποσοστοό  έόκπτωσής στήν πέριπτ.
(β) τής παρ. 2 του αό ρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογραό φως και αριθμήτικωό ς. 
β)  ή  ολοόγραφή  αναγραφήό  των  έπιμέόρους  ποσοστωό ν  έόκπτωσής  υπέρισχυό έι  τής  αντιόστοιχής
αριθμήτικήό ς.
γ)  Αν παρουσιαστουό ν έλλέιόψέις στήν αναγραφήό  των στοιχέιόων τής οικονομικήό ς προσφοραό ς (πλήν
έκέιόνων που έπιφέόρουν αποκλέισμοό ), διαφορέός μέταξυό  τής ολοόγραφής και τής αριθμήτικήό ς τιμήό ς ήό
λογιστικαό  σφαό λματα στα αθροιόσματα, τα γινοό μένα ήό  τή στρογγυλοποιόήσή, ή Επιτροπήό  Διαγωνισμουό
διορθωό νέι τα σφαό λματα και αναγραό φέι τήν ορθήό  οικονομικήό  προσφοραό .  

24.4  Οι προσφορέός υπογραό φονται και μονογραό φονται αναό  φυό λλο αποό  τον οικονομικοό  φορέόα ήό , σέ
πέριόπτωσή νομικωό ν προσωό πων, αποό  το νοό μιμο έκπροό σωπο αυτωό ν. Η έόνωσή οικονομικωό ν φορέόων
υποβαό λλέι κοινήό  προσφοραό , ή οποιόα υπογραό φέται υποχρέωτικαό  έιότέ αποό  οό λους τους οικονομικουό ς
φορέιός που αποτέλουό ν τήν έόνωσή έιότέ αποό  έκπροό σωποό  τους νομιόμως έξουσιοδοτήμέόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία

25.1.  Ο προσφέόρων οικονομικοό ς φορέόας αναφέόρέι στήν προσφοραό  του το τμήό μα τής συό μβασής που
προτιόθέται να αναθέόσέι υποό  μορφήό  υπέργολαβιόας σέ τριότους,  καθωό ς και τους υπέργολαό βους που
προτέιόνέι.
25.2. Η τήό ρήσή των υποχρέωό σέων τής παρ. 2 του αό ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποό  υπέργολαό βους δέν
αιόρέι τήν έυθυό νή του κυριόου αναδοόχου.
25.3. ΚΕΝΟ
25.4. Η αναθέότουσα αρχήό  
α)  έπαλήθέυό έι υποχρέωτικαό  τή συνδρομήό  των λοόγων αποκλέισμουό  του αό ρθρου 22 Α τής παρουό σας
για τους υπέργολαό βους και οό τι διαθέότουν τα αντιόστοιχα προσοό ντα για τήν έκτέόλέσή του έόργου που
αναλαμβαό νουν συό μφωνα μέ το αό ρθρο 165 του ν. 4412/2016, μέ το Τυποποιήμέόνο Έντυπο Υπέυό θυνής
Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτέιό  υποχρέωτικαό  αποό  τον οικονομικοό  φορέόα να αντικαταστήό σέι έόναν υπέργολαό βο, οό ταν αποό
τήν ως αό νω έπαλήό θέυσή προκυό πτέι οό τι συντρέόχουν λοόγοι αποκλέισμουό  του και οό τι δέν καλυό πτέι τα
αντιόστοιχα προσοό ντα για τήν έκτέόλέσή του έόργου που αναλαμβαό νέι συό μφωνα μέ το αό ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  έόγκρισή  κατασκέυήό ς  του  δήμοπρατουό μένου  έόργου,  αποφασιόστήκέ  μέ  τήν  αριθμ.
341/2017 Αποό φασή.

26.2  Ο  Κυό ριος  του  Έργου  μπορέιό  να  έγκαταστήό σέι  για  το  έόργο  αυτοό  Τέχνικοό  Συό μβουλ ο. Ο
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Αναό δοχος  του  έόργου,  έόχέι  τήν  υποχρέόωσή  να  διέυκολυό νέι  τις  δραστήριοό τήτές  του  Τέχνικουό
Συμβουό λου, που πήγαό ζουν αποό  τή συμβατικήό  σχέόσή τής Υπήρέσιόας μέ αυτοό ν.

Θέρμη    16  /  06  / 2017

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 341/2017 απόφαση
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