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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 
Δ.Ε.Υ.Α.Η. 

 
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12 

 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αποτελούμενο από τα παρόντα μέλη κ.κ. Ιωάννη Δεικτάκη – Αντιπρόεδρο, Προεδρεύοντας 

στη θέση του Προέδρου κ. Γεωργίου Βουρεξάκη, ο οποίος αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω 

ανειλημμένων υποχρεώσεων, Γεώργιο Καραντινό, Ιωάννη Λιναρίτη, Ζαχαρία Μαρκάκη, Μυρωνία 

Πλερωνάκη, Γεώργιο Σισαμάκη,  Γεώργιο Στειακάκη,  Μαρία Σφακιανάκη και Αναστάσιο Τσατσάκη. 

Απούσα η κα Μαρία Καναβάκη, μέλος του Δ.Σ.  

Στη Συνεδρίαση, επίσης, παρίστανται :  Ο Αναπληρωτής Γεν. Δ/ντής και Δ/ντής Δ/Ο 

Υπηρεσίας κ. Μιχάλης Φοινικιανάκης, η Αναπληρωτής Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας και Προϊσταμένη 

Τμήματος Μελετών-Κατασκευών κα Καλλιόπη Τζαβλάκη,  η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών – 

Αποθήκης κα Γεωργία Αμανάκη, καθώς  και  ο  Νομικός  Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας, 

υπάλληλοι της Επιχείρησης. 

Συνεδρίασε στις 4-6-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30, στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Η. (Κ. 

Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, 71500 Ηράκλειο), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων 

που αναγράφονται στη με αρ. πρωτ. 4274 / 29-5-2020 Πρόσκληση του κ. Προέδρου, προς όλα τα 

μέλη του Δ.Σ.  

Χρέη Γραμματέων εκτελούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Αντωνία Φουρναράκη και Καλλιόπη 

Τρευλάκη.  

         Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο είναι σε νόμιμη απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  : 188 / 2020  
 
ΘΕΜΑ  16ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 

ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4»  

 
Ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης κ. Ιωάννης Δεικτάκης έθεσε υπόψη των μελών, προς 

συζήτηση και λήψη απόφασης τη με αρ. πρωτ. 4265 / 29-5-2020 εισήγηση της Υπηρεσίας, σχετική 
με το θέμα, η οποία έχει ως εξής :  

 
«Σας υποβάλουμε τη μελέτη του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Δ4», όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Η., με στόχο την ενίσχυση της 

τροφοδοσίας της Δεξαμενής Δ6 στην περιοχή της Φορτέτσας, προκειμένου να υδροδοτούνται σωστά 

οι υψηλές περιοχές της πόλης (Φορτέτσα, Αγ, Ιωάννης, Μεσαμπελιές), αξιοποιώντας τα δίκτυα που 

έχουν κατασκευαστεί στις αντίστοιχες περιοχές, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  380.000,00 €, (χωρίς 

Φ.Π.Α.).  

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : 

1. Κατασκευή αγωγού από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ250 16 Atm μήκους περίπου 2.000 

μέτρων από τη Δεξαμενή Δ4 στην Ούλαφ Πάλμε μέχρι τη Δεξαμενή Δ6 στην πάνω Φορτέτσα. Ο 
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αγωγός διέρχεται μέσα από διανοιγμένους δρόμους του σχεδίου πόλης ( πίσω από Δεξαμενή Δ4 

// της Ούλαφ Πάλμε, τμήμα παπά Πέτρου Γαβαλά, τμήμα Ευμανθίου, Ανωγιαννάκη, Ανθέων και 

Εράσμου ). Ο αγωγός αυτός μέσω άντλησης θα ενισχύσει τη Δεξαμενή Δ6 με περίπου 200 m3/h 

έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το νερό από την περιοχή του Θραψανού και το νερό από το 

Αντλιοστάσιο Αγ. Ιωάννη να καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των ζωνών 5 και 6 (νότια της Εθνικής 

Οδού)  

2. Κατασκευή αγωγού από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου  DN450 μήκους περίπου 200 μέτρων 

από τον αγωγό που έρχεται από Φράγμα Αποσελέμη στην οδό Νικ. Πετράκη μέχρι τη Δεξαμενή 

Δ4, προκειμένου να μπορεί η Δεξαμενή Δ4 να τροφοδοτηθεί ταυτόχρονα και  από τον αγωγό του 

Φράγματος και από τον αγωγό της Τυλίσσου.  

3. Τα απαραίτητα φρεάτια, τις συνδέσεις και τις απαραίτητες συσκευές για τη λειτουργία του έργου.  

Σύμφωνα με τη ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-8-2016 που τροποποιεί την ΥΑ 1958/2012 _Πίνακας 7 

Ομάδα 2η Υδραυλικά έργα  παρ. (ζ),  για την κατασκευή κλειστών υπόγειων αγωγών εντός 

ρυμοτομικού ή πολεοδομικού σχεδίου δεν απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ).  

Η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το προαναφερόμενο έργο θα γίνει ηλεκτρονικά 

και θα είναι ανοικτή, μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από  το ΠΔΕ – Περιφέρεια Κρήτης και ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Η. Με την Α.Π. 86396/20-4-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (Α.Π. ΔΕΥΑΗ 4591/9-

5-2018) αποφασίστηκε η ένταξη του υποέργου 4 με τίτλο «Ενίσχυση Δεξαμενής Δ6 από τη Δεξαμενή 

Δ4» ποσού 250.000 € στον ΚΑ 2017ΕΠ00200000 της ΣΑ ΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης. Η δαπάνη 

του θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.05.1808 του Προϋπολογισμού  της Δ.Ε.Υ.Α.Η., με εγκεκριμένη πίστωση 

250.000 €,  για το 2020. 

 
           Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε : 

1. Να εγκρίνετε τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4», εκτιμώμενης αξίας 380.000,00 €, (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την 

ισχύουσα Νομοθεσία. 

2. Να εγκρίνετε τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.05.1808 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4» ποσού 250.000 €, για το 2020,  

       προκειμένου να γίνει η δημοπράτηση του έργου.  

              Το  επί  πλέον ποσόν που τυχόν θα απαιτηθεί θα προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 

2021. » 

 
Μετά την ανακοίνωση των ανωτέρω, ακολούθησε σχετική διαλογική συζήτηση μεταξύ των 

παρευρισκομένων και στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη για τη λήψη απόφασης επί του 
θέματος. 

ΑΔΑ: 6638ΟΡΙΗ-Κ8720REQ007109678 2020-07-30



3 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη : 
 

• Την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 

• Την υπ΄ αρ. 160/2020 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.). 

• Τη ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-8-2016 που τροποποιεί την ΥΑ 1958/2012 _Πίνακας 7 Ομάδα 2η Υδραυλικά 

έργα  παρ. (ζ). 

• Την Α.Π. 86396/20-4-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Η. 4591/9-

5-2018).   

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

•  Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017. 

• Τις ανάγκες της Επιχείρησης και   

• Το σχετικό Πρακτικό Συνεδρίασης, 

 
Αποφασίζει, ομόφωνα : 

 
               Κάνει  δεκτή  την  εισήγηση  της  Υπηρεσίας,  ως  έχει και για τους λόγους  που ως άνω 

αναλυτικά αναφέρονται εγκρίνει και ψηφίζει : 

 

1. Τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4», εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00 €), 

χωρίς Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 

2. Τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.05.1808 με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 

ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4», ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €)  για  το  2020, 

προκειμένου να γίνει η δημοπράτηση του έργου.  

    Το  επί  πλέον ποσόν, που τυχόν θα απαιτηθεί, θα προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 

2021.  

 

            Οι όροι Διακήρυξης του έργου, έχουν ως ακολούθως : 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ – ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 380.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ   Η Αναπ. Δντρια Τεχνικής 

Υπηρεσίας   

 

ΚΑΛ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

Πολ. Μηχανικός 
ΜΙΧ. ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 

Πολ. Μηχανικός ΤΕ 

  ΚΑΛ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

Πολ. Μηχανικός 

 

Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΜΑΪΟΣ 2020 1 

 
  

Δ

 Ε
 Υ Α 

Η
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
        

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 
 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
         ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:          

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 
 
 
ΠΔΕ – ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΗ 
 

 

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

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

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

Ε Ρ Γ Ο Υ  

 

Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Διακηρύσσει 

 
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4» 

(CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης)  
Εκτιμώμενης αξίας 380.000,00 Ευρώ 

(με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. ), 
 

με συστημικό αριθμό 91662 
 

που θα διεξαχθει  συ μφωνα με:  
α) τις διατα ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ο ρους της παρου σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

a. Αναθε τουσα αρχη :   ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
Οδο ς  : Κ. Χατζηγεωργι ου 2 
Ταχ.Κωδ. : 71500 
Τηλ. : 2810529386/2810529385 
Telefax : 2810263329 
E-mail : Deyah-pt@otenet.gr  
Πληροφορι ες:  : Καλ. Τζαβλα κη – Μιχ. Ταμιωλα κης 

b. Εργοδο της η  Κυ ριος του Έργου: : ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
c. Φορε ας κατασκευη ς του ε ργου: : ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
d. Προι σταμε νη Αρχη  : Διοικητικο  Συμβου λιο ΔΕΥΑΗ  
e. Διευθυ νουσα η  Επιβλε πουσα Υπηρεσι α : Τεχνικη  Υπηρεσι α ΔΕΥΑΗ  
f. Αρμο διο Τεχνικο  Συμβου λιο : Συμβου λιο Δημοσι ων Έργων Περιφε ρειας Κρη της 

 

Εφο σον οι ανωτε ρω υπηρεσι ες μεταστεγασθου ν κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης η  

εκτε λεσης του ε ργου, υποχρεου νται να δηλω σουν α μεσα τα νε α τους στοιχει α στους προσφε ροντες 

η  στον ανα δοχο. 

Εφο σον οι ανωτε ρω υπηρεσι ες η /και τα αποφαινο μενα ο ργανα του Φορε α Κατασκευη ς 

καταργηθου ν, συγχωνευτου ν η  με οποιονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα  τη δια ρκεια της 

διαδικασι ας  συ ναψης η  εκτε λεσης του ε ργου, υποχρεου νται να δηλω σουν α μεσα,  στους 

προσφε ροντες  η  στον ανα δοχο τα στοιχει α των υπηρεσιω ν η  αποφαινο μενων οργα νων, τα οποι α 

κατα  τον νο μο αποτελου ν καθολικο  δια δοχο των εν λο γω οργα νων που υπεισε ρχονται στα 

δικαιω ματα και υποχρεω σεις τους. 

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη  
 
2.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης κατα  την ε ννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρο ντα ηλεκτρονικο  διαγωνισμο , ει ναι τα ακο λουθα : 
α) η προκη ρυξη συ μβασης ο πως δημοσιευ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, 
β) η παρου σα διακη ρυξη, 
γ) το Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) το ε ντυπο οικονομικη ς προσφορα ς, ο πως παρα γεται απο  την ειδικη  ηλεκτρονικη  φο ρμα του 
υποσυστη ματος, 
ε) ο πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης,  
στ) το τιμολο γιο δημοπρα τησης,  
ζ) η ειδικη  συγγραφη  υποχρεω σεων, 
η) οι τεχνικε ς προδιαγραφε ς, 
θ) το τευ χος τεχνικη ς περιγραφη ς, 
ια) η τεχνική μελέτη 
 ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
 
2.2 Προσφε ρεται ελευ θερη, πλη ρης, α μεση και δωρεα ν ηλεκτρονικη  προ σβαση στα ε γγραφα της 

συ μβασης στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της πυ λης 

www.promitheus.gov.gr, καθω ς και στην ιστοσελι δα www.deyah.gr. 
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2.3 Εφο σον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρως, η τοι ε ως την 19/8/2020  η αναθε τουσα αρχη  παρε χει σε ο λους 

τους προσφε ροντες που συμμετε χουν στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικε ς 

πληροφορι ες σχετικα  με τα ε γγραφα της συ μβασης, το αργο τερο στις 21/8/2020. 

 
 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1. Οι προσφορε ς  υποβα λλονται απο  τους ενδιαφερομε νους ηλεκτρονικα , με σω της 
διαδικτυακη ς πυ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με χρι την καταληκτικη  ημερομηνι α 
και ω ρα που ορι ζεται στο α ρθρο 18 της παρου σας διακη ρυξης, σε ηλεκτρονικο  φα κελο του 
υποσυστη ματος. 
 
Για τη συμμετοχη  στην παρου σα διαδικασι α οι ενδιαφερο μενοι οικονομικοι  φορει ς απαιτει ται να 
διαθε τουν ψηφιακη  υπογραφη , χορηγου μενη απο  πιστοποιημε νη αρχη  παροχη ς ψηφιακη ς 
υπογραφη ς και να εγγραφου ν στο ηλεκτρονικο  συ στημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακη  πυ λη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθω ντας τη διαδικασι α εγγραφη ς του α ρθρου 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 της 
Κοινη ς Υπουργικη ς Απο φασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ε νωση οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προσφορα , η οποι α υποχρεωτικα  υπογρα φεται 
ψηφιακα , ει τε απο  ο λους τους οικονομικου ς φορει ς που αποτελου ν την ε νωση, ει τε απο  
εκπρο σωπο  τους, νομι μως εξουσιοδοτημε νο. Στην προσφορα , επι  ποινη  απο ρριψης της 
προσφορα ς,  προσδιορι ζεται η ε κταση και το ει δος της συμμετοχη ς του κα θε με λους της 
ε νωσης, συμπεριλαμβανομε νης της κατανομη ς αμοιβη ς μεταξυ  τους,  καθω ς και ο 
εκπρο σωπος/συντονιστη ς αυτη ς. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά 
την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο) φάκελο σχετική αιτιολόγηση με 
τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την 
οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει 
να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
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χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντο ς τριω ν (3) εργασι μων ημερω ν απο  την ηλεκτρονικη  υποβολη  των ως α νω στοιχει ων και 
δικαιολογητικω ν προσκομι ζεται υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α στην αναθε τουσα αρχη , 
σε ε ντυπη μορφη  και σε σφραγισμε νο φα κελο, η πρωτο τυπη εγγυητικη  επιστολη  συμμετοχη ς. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία 
της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-
2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο) φακέλους της προσφοράς. Κατά τη 
συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 
διακήρυξης. 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι 
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ). 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της 
αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το 
σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς 
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί 
να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η 
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετα  την καταληκτικη  ημερομηνι α υποβολη ς προσφορω ν, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 18 της 

παρου σας, και πριν την ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση, η αναθε τουσα αρχη  κοινοποιει  στους 

προσφε ροντες τον σχετικο  κατα λογο συμμετεχο ντων, ο πως αυτο ς παρα γεται απο  το υποσυ στημα.  

 

β) Στη συνε χεια, τα με λη της Επιτροπη ς Διαγωνισμου , κατα  την ημερομηνι α και ω ρα που ορι ζεται 

στο α ρθρο 18 της παρου σας,  προβαι νουν σε ηλεκτρονικη  αποσφρα γιση του υποφακε λου 

«Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς» και του υποφακε λου “Οικονομικη  Προσφορα ”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικο  χω ρο «Συνημμε να  Ηλεκτρονικου  Διαγωνισμου », αναρτα ται απο  την Επιτροπη  

Διαγωνισμου  ο σχετικο ς κατα λογος μειοδοσι ας,  προκειμε νου να λα βουν γνω ση οι προσφε ροντες. 
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δ) Ακολου θως, η Επιτροπη  Διαγωνισμου  προβαι νει, κατα  σειρα  μειοδοσι ας,σε ε λεγχο της ολο γραφης 

και αριθμητικη ς αναγραφη ς των επιμε ρους ποσοστω ν ε κπτωσης και της ομαλη ς μεταξυ  τους 

σχε σης, βα σει της παραγωγη ς σχετικου  ψηφιακου  αρχει ου, με σα απο  το υποσυ στημα.  

Για την εφαρμογη  του ελε γχου ομαλο τητας, χρησιμοποιει ται απο  την Επιτροπη  Διαγωνισμου  η με ση 

ε κπτωση προσφορα ς (Εμ), συ μφωνα με τα οριζο μενα στα α ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικε ς προσφορε ς, μετα  τις τυχο ν αναγκαι ες διορθω σεις, καταχωρι ζονται, κατα  τη 

σειρα  μειοδοσι ας, στο πρακτικο  της επιτροπη ς, το οποι ο και υπογρα φεται απο  τα με λη της. 

 

στ) Στη συνε χεια, η Επιτροπη  Διαγωνισμου , την ι δια ημε ρα, ελε γχει τα δικαιολογητικα  συμμετοχη ς 
του α ρθρου 24.2 της παρου σας κατα  τη σειρα  της μειοδοσι ας, αρχι ζοντας απο  τον πρω το μειοδο τη. 
Αν η ολοκλη ρωση του ελε γχου αυτου  δεν ει ναι δυνατη  την ι δια με ρα, λο γω του μεγα λου αριθμου  των 
προσφορω ν ελε γχονται τουλα χιστον οι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειοδοσι ας. Στην περι πτωση 
αυτη  η διαδικασι α συνεχι ζεται τις επο μενες εργα σιμες ημε ρες.  
 
 
ζ) Η Επιτροπη  Διαγωνισμου , πριν την ολοκλη ρωση της συ νταξης  του πρακτικου  της, επικοινωνει  με 
τους εκδο τες που αναγρα φονται στις υποβληθει σες εγγυητικε ς επιστολε ς, προκειμε νου να 
διαπιστω σει την εγκυρο τητα  τους. Αν διαπιστωθει  πλαστο τητα εγγυητικη ς επιστολη ς, ο υποψη φιος 
αποκλει εται απο  τον διαγωνισμο , υποβα λλεται μηνυτη ρια αναφορα  στον αρμο διο εισαγγελε α και 
κινει ται διαδικασι α πειθαρχικη ς δι ωξης, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επο μενα του 
ν. 3669/2008. 
 
η) Η περιγραφο μενη διαδικασι α καταχωρει ται στο πρακτικο  της Επιτροπη ς Διαγωνισμου  η  σε 
παρα ρτημα  του, που υπογρα φεται απο  τον Προ εδρο και τα με λη της. 
Η Επιτροπη  Διαγωνισμου  ολοκληρω νει τη συ νταξη του σχετικου  πρακτικου  με το αποτε λεσμα της 
διαδικασι ας, με το οποι ο εισηγει ται την ανα θεση της συ μβασης στον μειοδο τη (η  τη μαται ωση της 
διαδικασι ας), και υποβα λλει στην αναθε τουσα αρχη  το σχετικο  ηλεκτρονικο  αρχει ο, ως “εσωτερικο ”, 
με σω της λειτουργι ας “επικοινωνι α” του υποσυστη ματος, προς ε γκριση .  
 
θ) Στη συνε χεια, ο αναθέτων φορέας κοινοποιει  την απο φαση ε γκρισης του πρακτικου  σε ο λους 
τους προσφε ροντες και παρε χει προ σβαση στα υποβληθε ντα στοιχει α των λοιπω ν συμμετεχο ντων. 
Κατα  της απο φασης αυτη ς χωρει  ε νσταση, κατα  τα οριζο μενα στην παρα γραφο 4.3 της παρου σης. 
 
ι) Επισημαι νεται ο τι, σε περι πτωση που οι προσφορε ς ε χουν την ι δια ακριβω ς τιμη  (ισο τιμες), η 
αναθε τουσα αρχη  επιλε γει τον (προσωρινο ) ανα δοχο με κλη ρωση μεταξυ  των οικονομικω ν φορε ων 
που υπε βαλαν ισο τιμες προσφορε ς. Η κλη ρωση γι νεται ενω πιον της Επιτροπη ς Διαγωνισμου  και 
παρουσι α των οικονομικω ν φορε ων που υπε βαλαν τις ισο τιμες προσφορε ς, σε ημε ρα και ω ρα που 
θα τους γνωστοποιηθει   με σω της λειτουργικο τητας “επικοινωνι α” του υποσυστη ματος. 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  την αξιολο γηση των προσφορω ν, ο αναθε των φορε ας προσκαλει , στο πλαι σιο της σχετικη ς 
ηλεκτρονικη ς διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης και με σω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας», 
τον προσωρινο  ανα δοχο να υποβα λει εντο ς προθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν απο  την κοινοποι ηση της 
σχετικη ς ε γγραφης κοινοποι ησης σε αυτο ν τα προβλεπο μενα στις κει μενες διατα ξεις 
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δικαιολογητικα  προσωρινου  αναδο χου και τα αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ησης. 
 
β) Τα δικαιολογητικα  του προσωρινου  αναδο χου υποβα λλονται απο  τον οικονομικο  φορε α 
ηλεκτρονικα , με σω της λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας» στην αναθε τουσα αρχη . 
 
 γ) Αν δεν υποβληθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα  η  υπα ρχουν ελλει ψεις σε αυτα  που  
υποβλη θηκαν και ο προσωρινο ς ανα δοχος υποβα λλει εντο ς της προθεσμι ας της παραγρα φου (α) 
αι τημα προς την Επιτροπη  Διαγωνισμου  για την παρα ταση της προθεσμι ας υποβολη ς, το οποι ο 
συνοδευ εται με αποδεικτικα  ε γγραφα απο  τα οποι α να αποδεικνυ εται ο τι ε χει αιτηθει  τη χορη γηση 
των δικαιολογητικω ν, η αναθε τουσα αρχη  παρατει νει την προθεσμι α υποβολη ς των 
δικαιολογητικω ν για ο σο χρο νο απαιτηθει  για τη χορη γηση των δικαιολογητικω ν απο  τις αρμο διες 
αρχε ς. 
 
Το παρο ν εφαρμο ζεται και στις περιπτω σεις που η αναθε τουσα αρχη  τυχο ν ζητη σει την προσκο μιση 
δικαιολογητικω ν κατα  τη διαδικασι α αξιολο γησης των προσφορω ν και πριν απο  το στα διο 
κατακυ ρωσης, κατ’ εφαρμογη  της δια ταξης του α ρθρου 79 παρα γραφος 5 εδα φιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμε νων των αρχω ν της ι σης μεταχει ρισης και της διαφα νειας. 
 
Εντο ς τριω ν (3) εργασι μων ημερω ν απο  την ηλεκτρονικη  υποβολη  των ως α νω στοιχει ων και 
δικαιολογητικω ν, συ μφωνα με τα ανωτε ρω υπο  β) και γ) αναφερο μενα, προσκομι ζονται 
υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α στην αναθε τουσα αρχη , σε ε ντυπη μορφη  και σε 
σφραγισμε νο φα κελο, τα ε γγραφα που απαιτει ται να προσκομισθου ν σε πρωτο τυπη μορφη , 
συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κω δικας Διοικητικη ς 
Διαδικασι ας'', ο πως τροποποιη θηκε με τις διατα ξεις του α ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατα  τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογητικω ν διαπιστωθει  ο τι: 
I) τα στοιχει α που δηλω θηκαν με το Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ), ει ναι ψευδη  
η  ανακριβη  η  
ii) αν δεν υποβληθου ν στο προκαθορισμε νο χρονικο  δια στημα τα απαιτου μενα πρωτο τυπα η  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιολογητικω ν, η  
ii) αν απο  τα δικαιολογητικα  που προσκομι σθηκαν νομι μως και εμπροθε σμως, δεν αποδεικνυ ονται 
οι ο ροι και οι πρου ποθε σεις συμμετοχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της παρου σας,  
 
απορρι πτεται η προσφορα  του προσωρινου  αναδο χου, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η 
εγγυ ηση συμμετοχη ς του και η κατακυ ρωση γι νεται στον προσφε ροντα που υπε βαλε την αμε σως 
επο μενη πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομικη  α ποψη προσφορα  βα σει της τιμη ς τηρουμε νης της 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωση ε γκαιρης και προση κουσας ενημε ρωσης της αναθε τουσας αρχη ς για μεταβολε ς στις 
πρου ποθε σεις τις οποι ες ο προσωρινο ς ανα δοχος ει χε δηλω σει με το Τυποποιημε νο Έντυπο 
Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) ο τι πληροι  και οι οποι ες επη λθαν η  για τις οποι ες ε λαβε γνω ση ο 
προσωρινο ς ανα δοχος μετα  την δη λωση και με χρι την ημε ρα της ειδοποι ησης/προ σκλησης για την 
προσκο μιση των δικαιολογητικω ν κατακυ ρωσης (οψιγενει ς μεταβολε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ της 
αναθε τουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του, που ει χε προσκομισθει , συ μφωνα με το α ρθρο 15 
της παρου σας. 
 
Αν κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αληθη  η  ακριβη  δη λωση, η  αν κανε νας απο  τους 
προσφε ροντες δεν προσκομι ζει ε να η  περισσο τερα απο  τα απαιτου μενα δικαιολογητικα , η  αν 
κανε νας απο  τους προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι πληροι  τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς του 
α ρθρου 22, η διαδικασι α συ ναψης της συ μβασης ματαιω νεται. 
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Η διαδικασι α ελε γχου των ως α νω δικαιολογητικω ν ολοκληρω νεται με τη συ νταξη πρακτικου  απο  
την Επιτροπη  Διαγωνισμου ,  στο οποι ο αναγρα φεται η τυχο ν συμπλη ρωση δικαιολογητικω ν κατα  
τα οριζο μενα στην παρα γραφο (γ) του παρο ντος α ρθρου.  Η Επιτροπη , στη συνε χεια,  το κοινοποιει , 
με σω της «λειτουργικο τητας της «Επικοινωνι ας», στην αναθε τουσα αρχη  για τη λη ψη απο φασης. 
 
Ο αναθέτων φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
ε) Η συ ναψη της συ μβασης επε ρχεται με την κοινοποι ηση της απο φασης κατακυ ρωσης στον 
προσωρινο  ανα δοχο συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 105 ως ακολου θως : 
 
Μετα  την α πρακτη πα ροδο της προθεσμι ας α σκησης προδικαστικη ς προσφυγη ς η ,  σε περι πτωση 
α σκηση  της,  ο ταν παρε λθει α πρακτη η προθεσμι α α σκησης αι τησης αναστολη ς κατα  της απο φασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περι πτωση α σκησης αι τησης αναστολη ς κατα  της απο φασης της Α.Ε.Π.Π., ο ταν 
εκδοθει  απο φαση επι  της αι τησης, με την επιφυ λαξη της χορη γησης προσωρινη ς διαταγη ς, 
συ μφωνα με τα οριζο μενα στο τελευται ο εδα φιο της παραγρα φου 4 του α ρθρου 372 του ν. 
4412/2016 και, μετα  την ολοκλη ρωση του προσυμβατικου  ελε γχου απο  το Ελεγκτικο  Συνε δριο, 
εφο σον απαιτει ται, συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινο ς ανα δοχος, 
υποβα λλει, εφο σον απαιτει ται,  υπευ θυνη δη λωση, μετα  απο  σχετικη  προ σκληση της αναθε τουσας 
αρχη ς, με σω της λειτουργικο τητας της “Επικοινωνι ας” του υποσυστη ματος. Στην υπευ θυνη δη λωση, 
η οποι α υπογρα φεται κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 23 της παρου σας, δηλω νεται ο τι, δεν ε χουν 
επε λθει στο προ σωπο  του οψιγενει ς μεταβολε ς, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμε νου να διαπιστωθει  ο τι δεν ε χουν εκλει ψει οι πρου ποθε σεις συμμετοχη ς του α ρθρου 21, ο τι 
εξακολουθου ν να πληρου νται τα κριτη ρια  επιλογη ς του α ρθρου 22 και ο τι δεν συντρε χουν οι λο γοι 
αποκλεισμου  του ι διου α ρθρου,. Η υπευ θυνη δη λωση ελε γχεται απο  την Επιτροπη  Διαγωνισμου , η 
οποι α συντα σσει πρακτικο  που συνοδευ ει τη συ μβαση. 
 
Με σω της λειτουργικο τητας της “Επικοινωνι ας” του υποσυστη ματος κοινοποιει ται η απο φαση 
κατακυ ρωσης στον προσωρινο  ανα δοχο. Με την ι δια απο φαση  καλει ται ο ανα δοχος ο πως  
προσε λθει σε ορισμε νο το πο και χρο νο για την υπογραφη  του συμφωνητικου ,  θε τοντα ς του η 
αναθε τουσα αρχη  προθεσμι α που δεν μπορει  να υπερβαι νει τις ει κοσι (20) ημε ρες απο  την 
κοινοποι ηση ειδικη ς ηλεκτρονικη ς προ σκλησης, με σω της λειτουργικο τητας της “Επικοινωνι ας” του 
υποσυστη ματος, προσκομι ζοντας, και την απαιτου μενη εγγυητικη  επιστολη  καλη ς εκτε λεσης. Η εν 
λο γω κοινοποι ηση επιφε ρει τα ε ννομα αποτελε σματα της απο φασης κατακυ ρωσης, συ μφωνα με 
οριζο μενα στην παρ. 3 του α ρθρου 316 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β 
της παραγράφου 1 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016. 
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,  κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
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προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής 
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 
διαδικασίας. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 316 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα της συ μβασης  με βα ση τα οποι α θα εκτελεσθει  το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα  
παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα  ο ρων, η σειρα  ισχυ ος 
καθορι ζεται  ως κατωτε ρω.  
  

➢ Το συμφωνητικο . 
➢ Η παρου σα Διακη ρυξη. 
➢ Η Οικονομικη  Προσφορα . 
➢ Το Τιμολο γιο Δημοπρα τησης  
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➢ Η Ειδικη  Συγγραφη  Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 

➢ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 
➢ Η Τεχνικη  Περιγραφη  (Τ.Π.).  
➢ Ο Πρου πολογισμο ς Δημοπρα τησης. 
➢ Οι εγκεκριμε νες μελε τες του ε ργου.  
➢  Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκευη ς του ε ργου.  

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης συντα σσονται υποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα και 

προαιρετικα  και σε α λλες γλω σσες, συνολικα  η  μερικα . Σε περι πτωση ασυμφωνι ας μεταξυ  
των τμημα των των εγγρα φων της συ μβασης που ε χουν συνταχθει  σε περισσσο τερες 
γλω σσες, επικρατει  η ελληνικη  ε κδοση. Τυχο ν ενστα σεις υποβα λλονται στην ελληνικη  
γλω σσα.  

6.2.  Οι προσφορε ς και τα περιλαμβανο μενα σε αυτε ς στοιχει α, καθω ς και τα αποδεικτικα  
ε γγραφα συντα σσονται στην ελληνικη  γλω σσα η  συνοδευ ονται απο  επι σημη μετα φραση  
τους στην ελληνικη  γλω σσα.  

6.3.  Στα αλλοδαπα  δημο σια ε γγραφα και δικαιολογητικα  εφαρμο ζεται η Συνθη κη της Χα γης της 
5.10.1961, που κυρω θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικα  τα αλλοδαπα  ιδιωτικα  
ε γγραφα μπορου ν να συνοδευ ονται απο  μετα φραση  τους στην ελληνικη  γλω σσα 
επικυρωμε νη ει τε απο  προ σωπο αρμο διο κατα  τις διατα ξεις της εθνικη ς νομοθεσι ας ει τε απο  
προ σωπο κατα  νο μο αρμο διο της χω ρας στην οποι α ε χει συνταχθει  ε γγραφο. Επι σης, 
γι νονται υποχρεωτικα  αποδεκτα  ευκρινη  φωτοαντι γραφα εγγρα φων που ε χουν εκδοθει  
απο  αλλοδαπε ς αρχε ς και ε χουν επικυρωθει  απο  δικηγο ρο, συ μφωνα με τα προβλεπο μενα 
στην παρ. 2 περ. β του α ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κω δικας Διοικητικη ς Διαδικασι ας”, 
αντικαταστα θηκε ως α νω με το α ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  η  μη – με ειδικο  τεχνικο  
περιεχο μενο μπορου ν να υποβα λλονται σε α λλη γλω σσα, χωρι ς να συνοδευ ονται απο  
μετα φραση στην ελληνικη  

6.5. Η  επικοινωνι α με την αναθε τουσα αρχη , καθω ς και μεταξυ  αυτη ς και του αναδο χου, θα 
γι νονται υποχρεωτικα  στην ελληνικη  γλω σσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του 
έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
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- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 
 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 
279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- την 1781/Β'/23.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης", 

- του πολυνομοσχεδίου 4472/2017 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
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Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις " και ειδικότερα του άρθρου 47, που τροποποιεί 
διατάξεις του 4412/2016 (Α' 147) 

- της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 με ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017 
"Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου 

- του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017 (Φ.Ε.Κ.137/ τ.Α/13-09-2017) Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις 
και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής Νομοθεσίας 

- του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/13-11-2017)-Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 (Α΄ 
147) 

- του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/1-4-2019) 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ο πως 
τροποποιη θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ ρωση των στοιχει ων του 
αναδο χου με τα στοιχει α του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινη  
απο φαση των Υπουργω ν Ανα πτυξης και Επικρατει ας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) 
σχετικα  με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθω ς και η απο φαση του Υφυπουργου  Οικονομι ας και 
Οικονομικω ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3        Οι διατα ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυ ρωση Κω δικα Φο ρου Προστιθε μενης Αξι ας». 

 
 

7.4 Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδοθει σες κανονιστικε ς πρα ξεις, καθω ς και λοιπε ς 
διατα ξεις που αναφε ρονται ρητα  η  απορρε ουν απο  τα οριζο μενα στα συμβατικα  τευ χη της 
παρου σας καθω ς και το συ νολο των διατα ξεων του ασφαλιστικου , εργατικου , 
περιβαλλοντικου  και φορολογικου  δικαι ου και γενικο τερα κα θε δια ταξη (Νο μος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτικη  εγκυ κλιος που διε πει την ανα θεση και εκτε λεση του ε ργου της παρου σας 
συ μβασης, ε στω και αν δεν αναφε ρονται ρητα .  
 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
 
 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από  το ΠΔΕ – Περιφέρεια Κρήτης και ίδιους πόρους της 

ΔΕΥΑΗ. Με την Α.Π. 86396/20-4-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (Α.Π. ΔΕΥΑΗ 
4591/9-5-2018) αποφασίστηκε η ένταξη του υποέργου 4 με τίτλο «Ενίσχυση Δεξαμενής Δ6 
από τη Δεξαμενή Δ4» ποσού 250.000 € στον ΚΑ 2017ΕΠ00200000 της ΣΑ ΕΠ002 της 
Περιφέρειας Κρήτης. 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΚΑ 15.05.1808 του Προϋπολογισμού  της ΔΕΥΑΗ, με 
εγκεκριμένη πίστωση 250.000 €  για το 2020..  
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 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011 και το άρθρο 44 του ν. 4605/2019, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με 
το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2235).  

  
 
8.2. Τα γενικα  ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. του Αναδο χου και οι επιβαρυ νσεις απο  φο ρους, δασμου ς 

κ.λ.π. καθορι ζονται στο αντι στοιχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τον Κυ ριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμε ς θα γι νονται συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι στοιχο 

α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη  του εργολαβικου  τιμη ματος θα γι νεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Ο αναθέτων φορέας ή η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά περίπτωση μπορεί, κατα  τη διαδικασι α 
αξιολο γησης των προσφορω ν, να καλε σει τους οικονομικου ς φορει ς, με σω της  λειτουργικο τητας 
της ‘’Επικοινωνι ας” του υποσυστη ματος να συμπληρω σουν η  να διευκρινι σουν τα ε γγραφα η  
δικαιολογητικα  που ε χουν υποβα λει, συμπεριλαμβανομε νης και της οικονομικη ς τους προσφορα ς, 
με σα σε ευ λογη προθεσμι α, η οποι α δεν μπορει  να ει ναι μικρο τερη απο  επτα  (7) ημε ρες απο  την 
ημερομηνι α κοινοποι ησης σε αυτου ς της σχετικη ς προ σκλησης, συ μφωνα με τα ειδικο τερα 
οριζο μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του α ρθρου 13 της υπ' αρ. 
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα ή την Επιτροπή Διαγωνισμού, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρου σα διαδικασι α ε χει εκδοθει  η απο φαση 160/2020 Προ ταση για την ανα ληψη 
υποχρε ωσης/ε γκριση δε σμευσης πι στωσης για το οικονομικο  ε τος 2020 σε βα ρος του ΚΑ 
15.05.1808 του πρου πολογισμου  της ΔΕΥΑΗ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 
11.1 Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4». 
  
11.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 380.000,00 ευρώ και 
αναλύεται σε : 
Δαπα νη Εργασιω ν 279.695,00 € 
Γενικα  ε ξοδα και Όφελος εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 50.345,10 € 
Απρο βλεπτα (ποσοστου  15% επι  της δαπα νης εργασιω ν και του κονδυλι ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
49.506,02 € , που αναλω νονται συ μφωνα με τους ο ρους του α ρθρου 156 παρ. 3.(α) του 
ν. 4412/2016.  
Στο ανωτε ρω ποσο  προβλε πεται αναθεω ρηση στις τιμε ς ποσου  453,88  € συ μφωνα με 
το α ρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 Το έργο που θα εκτελεστεί στην περιοχή Μεσαμπελιών της πόλης Ηρακλείου, 
αφορά στην κατασκευή αγωγών αφενός για τη σύνδεση της Δεξαμενής Δ4 
(Ούλαφ Πάλμε) με τη Δεξαμενή Δ6 (πάνω Φορτέτσα) και αφετέρου για τη 
σύνδεση  του αγωγού από το Φράγμα Αποσελέμη μέχρι τη Δεξαμενή Δ4 . 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  
 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

1. Κατασκευή αγωγού από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN250 16 Atm 
μήκους περίπου 2.000 μέτρων από τη Δεξαμενή Δ4 στην Ούλαφ Πάλμε μέχρι τη 
Δεξαμενή Δ6 στην πάνω Φορτέτσα. Ο αγωγός διέρχεται μέσα από 
διανοιγμένους δρόμους του σχεδίου πόλης ( πίσω από Δεξαμενή Δ4 // της 
Ούλαφ Πάλμε, τμήμα παπά Πέτρου Γαβαλά, τμήμα Ευμαθίου, Ανωγιαννάκη, 
Ανθέων και Εράσμου ). Ο αγωγός αυτός μέσω άντλησης θα ενισχύσει τη 
Δεξαμενή Δ6 με περίπου 200 m3/h έτσι ώστε σε συνδυασμό με το νερό από την 
περιοχή του Θραψανού και το νερό από το Αντλιοστάσιο Αγ. Ιωάννη να 
καλύπτει τις υδρευτικές ανάγκες των ζωνών 5 και 6 (νότια της Εθνικής Οδού)  

 

2. Κατασκευή αγωγού από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 450 16 Atm 
μήκους περίπου 200 μέτρων από τον αγωγό που έρχεται από Φράγμα 
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Αποσελέμη στην οδό Νικ. Πετράκη μέχρι τη Δεξαμενή Δ4, προκειμένου να 
μπορεί η Δεξαμενή Δ4 να τροφοδοτηθεί ταυτόχρονα και  από τον αγωγό του 
Φράγματος και από τον αγωγό της Τυλίσσου.  

 

3. Τα απαραίτητα φρεάτια, τις συνδέσεις και τις απαραίτητες συσκευές για τη 
λειτουργία του έργου. 

 

Επισημαίνεται ο τι, το φυσικο  και οικονομικο  αντικει μενο των δημοπρατου μενων 
ε ργων  δεν πρε πει να μεταβα λλεται ουσιωδω ς κατα  τη δια ρκεια εκτε λεσης της 
συ μβασης, κατα  τα οριζο μενα στην παρ. 4 του α ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο τητα 
μεταβολη ς υφι σταται, μο νο υπο  τις πρου ποθε σεις των α ρθρων 132 και 156 ν. 
4412/2016.  
Επιτρε πεται η χρη ση των «επι  ε λασσον» δαπανω ν με τους ακο λουθους ο ρους και 
περιορισμου ς: 
• Δεν τροποποιει ται το «βασικο  σχε διο» της προκη ρυξης, ου τε οι προδιαγραφε ς του 
ε ργου, ο πως περιγρα φονται στα συμβατικα  τευ χη, ου τε καταργει ται ομα δα εργασιω ν 
της αρχικη ς συ μβασης.  
• Δεν θι γεται η πληρο τητα, ποιο τητα και λειτουργικο τητα του ε ργου.  
• Δεν χρησιμοποιει ται για την πληρωμη  νε ων εργασιω ν που δεν υπη ρχαν στην αρχικη  
συ μβαση.  
• Δεν υπερβαι νει η δαπα νη αυτη , κατα  τον τελικο  εγκεκριμε νο Ανακεφαλαιωτικο  
Πι νακα Εργασιω ν του ε ργου, ποσοστο  ει κοσι τοις εκατο  (20%) της συμβατικη ς δαπα νης 
ομα δας εργασιω ν του ε ργου ου τε, αθροιστικα , ποσοστο  δε κα τοις εκατο  (10%) της 
δαπα νης της αρχικη ς αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεω ρηση τιμω ν και απρο βλεπτες 
δαπα νες. Στην αθροιστικη  αυτη  ανακεφαλαι ωση λαμβα νονται υπο ψη μο νο οι 
μεταφορε ς δαπα νης απο  μι α ομα δα εργασιω ν σε α λλη.  
• Τα ποσα  που εξοικονομου νται, εφο σον υπερβαι νουν τα ανωτε ρω ο ρια (20% η  και 
10%), μειω νουν ισο ποσα τη δαπα νη της αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρη σεις 
και απρο βλεπτες δαπα νες. Για τη χρη ση των «επι  ε λασσον δαπανω ν» απαιτει ται σε κα θε 
περι πτωση η συ μφωνη γνω μη του Τεχνικου  Συμβουλι ου, υ στερα απο  ειση γηση του 
φορε α υλοποι ησης. Ο πρου πολογισμο ς των ε ργων στα οποι α εφαρμο ζεται η 
παρα γραφος αυτη  αναλυ εται σε 2 ομα δες εργασιω ν, οι οποι ες συντι θενται απο  εργασι ες 
που υπα γονται σε ενιαι α υποσυ νολα του τεχνικου  αντικειμε νου των ε ργων, ε χουν 
παρο μοιο τρο πο κατασκευη ς και επιδε χονται το ι διο ποσοστο  ε κπτωσης στις τιμε ς 
μονα δας τους. Με απο φαση του Υπουργου  Υποδομω ν και Μεταφορω ν, η οποι α μετα  την 
ε κδοση  της θα ε χει εφαρμογη  σε ο λα τα ως α νω ε ργα, προσδιορι ζονται οι ομα δες 
εργασιω ν ανα  κατηγορι α ε ργων. 

 
 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες   και 

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται  
στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. 
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Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογη  του Αναδο χου, θα γι νει συ μφωνα με την «ανοικτη  διαδικασι α» του α ρθρου 

264 του ν. 4412/2016 και υπο  τις πρου ποθε σεις του νο μου αυτου .  
13.2 Η οικονομικη  προσφορα  των διαγωνιζομε νων, θα συνταχθει  και υποβληθει  

συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
13.3  Κα θε προσφε ρων μπορει  να υποβα λει μο νο μι α προσφορα .   
13.4  Δεν επιτρε πεται η υποβολη  εναλλακτικω ν προσφορω ν.  
 
13.5 Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος του αντικειμε νου της συ μβασης.  
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτη ριο για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε ον συμφε ρουσα απο  οικονομικη  α ποψη 
προσφορα  μο νο βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη ). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχη  στον διαγωνισμο  απαιτει ται η κατα θεση απο  τους 

συμμετε χοντες οικονομικου ς φορει ς, κατα  τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 302 
του ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεται σε ποσοστο  
2% επι  του πρου πολογισμου  της Υπηρεσι ας , εκτο ς ΦΠΑ, η τοι στο ποσο  των 7.600  
ευρω .  

 Στην περι πτωση ε νωσης οικονομικω ν φορε ων, η εγγυ ηση συμμετοχη ς 
περιλαμβα νει και τον ο ρο ο τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υποχρεω σεις ο λων των 
οικονομικω ν φορε ων που συμμετε χουν στην ε νωση. 

 
Για την εγγύηση συμμετοχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 
43 του ν. 4605/2019. 

 
15.2 Οι εγγυητικε ς επιστολε ς συμμετοχη ς περιλαμβα νουν, συ μφωνα με το α ρθρο 302 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστον τα ακο λουθα στοιχει α :  
 α) την ημερομηνι α ε κδοσης,  
 β) τον εκδο τη,  

γ) τον κυ ριο του ε ργου η  το φορε α κατασκευη ς του ε ργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ6 ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4»  προς τον οποι ο απευθυ νονται,  
δ) τον αριθμο  της εγγυ ησης,  

 ε) το ποσο  που καλυ πτει η εγγυ ηση,  
 στ) την πλη ρη επωνυμι α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση του οικονομικου  φορε α υπε ρ 

του οποι ου εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης αναγρα φονται ο λα τα 
παραπα νω για κα θε με λος της ε νωσης),  

 ζ) τους ο ρους ο τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ο δε 
εκδο της παραιτει ται του δικαιω ματος της διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ο τι 
σε περι πτωση κατα πτωσης αυτη ς, το ποσο  της κατα πτωσης υπο κειται στο 
εκα στοτε ισχυ ον τε λος χαρτοση μου,  

 η) τα στοιχει α της διακη ρυξης (αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργου ) και την  καταληκτικη  
ημερομηνι α υποβολη ς προσφορω ν,  

 θ) την ημερομηνι α λη ξης η  τον χρο νο ισχυ ος της εγγυ ησης,  
 ι) την ανα ληψη υποχρε ωσης απο  τον εκδο τη της εγγυ ησης να καταβα λει το ποσο  

της εγγυ ησης ολικα  η  μερικα  εντο ς πε ντε (5) ημερω ν μετα  απο  απλη  ε γγραφη 
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ειδοποι ηση εκει νου προς τον οποι ο απευθυ νεται.  
(Στο σημει ο αυτο  γι νεται παραπομπη  στα σχετικα  υποδει γματα, εφο σον 
υπα ρχουν). 

 
15.3 Η εγγυ ηση συμμετοχη ς πρε πει να ισχυ ει τουλα χιστον για τρια ντα (30) ημε ρες μετα  

τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς του α ρθρου 19 της παρου σας, η τοι με χρι 
25/6/2021, α λλως η προσφορα  απορρι πτεται. Η αναθε τουσα αρχη  μπορει , πριν τη 
λη ξη της προσφορα ς, να ζητα  απο  τον προσφε ροντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη 
τους, τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς και της εγγυ ησης συμμετοχη ς.  

 
15.4 Η εγγυ ηση συμμετοχη ς καταπι πτει, υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, μετα  απο  γνω μη του 

Τεχνικου  Συμβουλι ου αν ο προσφε ρων αποσυ ρει την προσφορα  του κατα  τη 
δια ρκεια ισχυ ος αυτη ς και στις περιπτω σεις του α ρθρου 4.2 της παρου σας.  
Η ε νσταση του αναδο χου κατα  της αποφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη του 
ποσου  της εγγυη σεως. 

 
15.5  Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με την προσκο μιση της εγγυ ησης 
 καλη ς εκτε λεσης. 
 Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επιστρε φεται στους λοιπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα 

ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ποσοστού 5% της 

αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με 
την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, και με την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 
4314/2014. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 150 και  72 παρ.δ του Ν.4412/2016  

 
  
16.2  Δεν  προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση    

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφη  της συ μβασης απαιτει ται η παροχη  εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, 

συ μφωνα με το α ρθρο302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψος της οποι ας καθορι ζεται σε 

ποσοστο   5%  επι  της αξι ας της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η  κατα  την 

υπογραφη  της συ μβασης. Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτωση παρα βασης 

των ο ρων της συ μβασης, ο πως αυτη  ειδικο τερα ορι ζει. 

Σε περι πτωση τροποποι ησης της συ μβασης κατα  το α ρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποι α 

συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να καταθε σει πριν 

την τροποποι ηση, συμπληρωματικη  εγγυ ηση το υ ψος της οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο  5% επι  

του ποσου  της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνολικα  και χωρι ς διακρι σεις την 

εφαρμογη  ο λων των ο ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τουσας αρχη ς η  του 

ΑΔΑ: 6638ΟΡΙΗ-Κ8720REQ007109678 2020-07-30



25 

 

κυρι ου του ε ργου ε ναντι του αναδο χου. 

Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογημε νη απο φαση 

του Προι σταμε νου της Διευθυ νουσας Υπηρεσι ας, ιδι ως μετα  την οριστικοποι ηση της ε κπτωσης 

του αναδο χου. Η ε νσταση του αναδο χου κατα  της αποφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη 

του ποσου  της εγγυη σεως. 

Οι εγγυητικε ς επιστολε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νουν κατ’ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην 

παρα γραφο 15.2 της παρου σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο  και τον τι τλο της σχετικη ς 

συ μβασης .  

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστολε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δονται απο  πιστωτικα  ή 
χρηματοδοτικά ιδρυ ματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργου ν νο μιμα στα κρα τη- με λη της 
Ενωσης η  του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου η  στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χουν, συ μφωνα με 
τις ισχυ ουσες διατα ξεις, το δικαι ωμα αυτο . Μπορου ν, επι σης, να εκδι δονται απο  το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η  να παρε χονται με γραμμα τιο του Ταμει ου Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, με 
παρακατα θεση σε αυτο  του αντι στοιχου χρηματικου  ποσου .  
 
Αν συσταθει  παρακαταθη κη με γραμμα τιο παρακατα θεσης χρεογρα φων στο Ταμει ο 
Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα τοκομερι δια η  μερι σματα που λη γουν κατα  τη δια ρκεια της 
εγγυ ησης επιστρε φονται μετα  τη λη ξη τους στον υπε ρ ου η εγγυ ηση οικονομικο  φορε α. 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου 

από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 
 
Ως ημερομηνι α και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 
η 25/8/2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..  
 
Ως ημερομηνι α και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
28/8/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.  
 
Αν, για λο γους ανωτε ρας βι ας η  για τεχνικου ς λο γους δεν διενεργηθει  η αποσφρα γιση κατα  την 

ορισθει σα ημε ρα η  αν με χρι τη με ρα αυτη  δεν ε χει υποβληθει  καμι α προσφορα , η αποσφρα γιση και 

η καταληκτικη  ημερομηνι α αντι στοιχα μετατι θενται σε οποιαδη ποτε α λλη ημε ρα, με απο φαση της 

αναθε τουσας αρχη ς. Η απο φαση αυτη  κοινοποιει ται  στους προσφε ροντες, με σω της 
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λειτουργικο τητας “Επικοινωνι α”,  πε ντε (5) τουλα χιστον εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α 

ημερομηνι α,  και αναρτα ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς, εφο σον 

διαθε τει, καθω ς και στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι ” της 

πυ λης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νε α αυτη  ημερομηνι α δεν καταστει  δυνατη  

η αποσφρα γιση των προσφορω ν η  δεν υποβληθου ν προσφορε ς, μπορει  να ορισθει  και νε α 

ημερομηνι α, εφαρμοζομε νων κατα  τα λοιπα  των διατα ξεων των δυ ο προηγου μενων εδαφι ων.  

 

 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κα θε υποβαλλο μενη προσφορα  δεσμευ ει τον συμμετε χοντα στον διαγωνισμο  κατα  τη δια ταξη του 

α ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια στημα εννε α (9) μηνω ν, απο  την ημερομηνι α λη ξης της 

προθεσμι ας υποβολη ς των προσφορω ν. 

Ο αναθέτων φορέας μπορει , πριν τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς, να ζητα  απο  τους 
προσφε ροντες να παρατει νουν τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς τους και της εγγυ ησης 
συμμετοχη ς. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκη ρυξη συ μβασης  και η παρου σα Διακη ρυξη δημοσιευ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το 

άρθρο 331 του ν 4412/2016. 

2. Η Διακη ρυξη αναρτα ται και στην ιστοσελι δα του αναθε τοντος φορε α (www.deyah.gr),  
συ μφωνα με το α ρθρο 2 της παρου σας. 

3. Περι ληψη της παρου σας Διακη ρυξης δημοσιευ εται στον Ελληνικο  Τυ πο, συ μφωνα με το 
α ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στο προ γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξοδα των εκ της κει μενης νομοθεσι ας απαραι τητων δημοσιευ σεων της προκη ρυξης της 

δημοπρασι ας στην οποι α αναδει χθηκε ανα δοχος, βαρυ νουν τον ι διο και εισπρα ττονται με τον πρω το 

λογαριασμο  πληρωμη ς του ε ργου.  Τα ε ξοδα δημοσιευ σεων των τυχο ν προηγου μενων διαγωνισμω ν 

για την ανα θεση του ι διου ε ργου, καθω ς και τα ε ξοδα των μη απαραι τητων εκ του νο μου 

δημοσιευ σεων βαρυ νουν τον αναθε τοντα φορε α και καταβα λλονται απο  τις πιστω σεις του ε ργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η συ μβαση ανατι θεται βα σει του κριτηρι ου του α ρθρου 14 της παρου σας, σε προσφε ροντα ο οποι ος 
δεν αποκλει εται απο  τη συμμετοχη  βα σει της παρ. Α του α ρθρου 22 της παρου σας και πληροι  τα 
κριτη ρια επιλογη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α ρθρου 22 της παρου σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαι ωμα συμμετοχη ς ε χουν φυσικα  η  νομικα  προ σωπα, η  ενω σεις αυτω ν που 
δραστηριοποιου νται σε ε ργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που ει ναι 
εγκατεστημε να σε: 
α) σε κρα τος-με λος της Ένωσης, 
β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  Χω ρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  ανα θεση δημο σια 
συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις του σχετικου  με 
την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες που δεν εμπι πτουν στην περι πτωση γ΄ της παρου σας παραγρα φου και ε χουν 
συνα ψει διμερει ς η  πολυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης 
δημοσι ων συμβα σεων. 
 
Οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος της Ευρωπαι κη ς Ένωσης απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νοι στα Μητρω α του παραρτη ματος ΧΙ του Προσαρτη ματος Α του ν. 
4412/2016. 
 
21.2 Οικονομικο ς φορε ας συμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ως με λος ε νωσης., 
 
21.3 Οι ενω σεις οικονομικω ν φορε ων συμμετε χουν υπο  τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 
19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του α ρθρου 304  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτει ται απο  τις εν λο γω ενω σεις να περιβληθου ν συγκεκριμε νη νομικη  μορφη  για την 
υποβολη  προσφορα ς. Σε περι πτωση που η ε νωση αναδειχθει  ανα δοχος η νομικη  της μορφη  πρε πει 
να ει ναι τε τοια που να εξασφαλι ζεται η υ παρξη ενο ς και μοναδικου  φορολογικου  μητρω ου για την 
ε νωση (πχ κοινοπραξι α). 
 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
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Κα θε προσφε ρων αποκλείεται απο  τη συμμετοχη  σε διαδικασι α συ ναψης συ μβασης, εφο σον 
συντρε χει στο προ σωπο  του (αν προ κειται για μεμονωμε νο φυσικο  η  νομικο  προ σωπο) η  σε ε να απο  
τα με λη του (αν προ κειται περι  ε νωσης οικονομικω ν φορε ων) ε νας απο  τους λο γους των παρακα τω 
περιπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρος του  αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση για ε ναν απο  τους 
ακο λουθους λο γους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο πως αυτη  ορι ζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης-
πλαι σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 24ης Οκτωβρι ου 2008, για την καταπολε μηση του 
οργανωμε νου εγκλη ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 3 της συ μβασης περι  της καταπολε μησης της διαφθορα ς 
στην οποι α ενε χονται υπα λληλοι των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των η  των κρατω ν-μελω ν της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρα γραφο 1 του α ρθρου 2 της απο φασης-πλαι σιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 22ας Ιουλι ου 2003, για την καταπολε μηση της δωροδοκι ας στον 
ιδιωτικο  τομε α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ο πως ορι ζεται στην κει μενη νομοθεσι α η  
στο εθνικο  δι καιο του οικονομικου  φορε α, 

γ) απάτη, κατα  την ε ννοια του α ρθρου 1 της συ μβασης σχετικα  με την προστασι α των οικονομικω ν 
συμφερο ντων των Ευρωπαι κω ν Κοινοτη των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποι α κυρω θηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε ς δραστηριο τητες, 
ο πως ορι ζονται, αντιστοι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της απο φασης-πλαι σιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλι ου της 13ης Ιουνι ου 2002, για την καταπολε μηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) η  ηθικη  αυτουργι α η  συνε ργεια η  απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως ορι ζονται 
στο α ρθρο 4 αυτη ς, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η  χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, 
ο πως αυτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του 
Συμβουλι ου της 26ης Οκτωβρι ου 2005, σχετικα  με την προ ληψη της χρησιμοποι ησης του 
χρηματοπιστωτικου  συστη ματος για τη νομιμοποι ηση εσο δων απο  παρα νομες δραστηριο τητες και 
τη χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποι α ενσωματω θηκε στην 
εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 2 της 
Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου  Κοινοβουλι ου και του Συμβουλι ου της 5ης Απριλι ου 2011, 
για την προ ληψη και την καταπολε μηση της εμπορι ας ανθρω πων και για την προστασι α των 
θυμα των της, καθω ς και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλι ου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποι α ενσωματω θηκε στην εθνικη  νομοθεσι α με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικο ς φορε ας αποκλει εται επι σης ο ταν το προ σωπο εις βα ρος του οποι ου εκδο θηκε  
αμετα κλητη καταδικαστικη  απο φαση ει ναι με λος του διοικητικου , διευθυντικου  η  εποπτικου  
οργα νου του εν λο γω οικονομικου  φορε α η  ε χει εξουσι α εκπροσω πησης, λη ψης αποφα σεων η  
ελε γχου σε αυτο . 

Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιορισμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιουχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφι ου, αφορα   
τους διαχειριστε ς. 
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Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.), η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφι ου  αφορα   τον 
Διευθυ νοντα Συ μβουλο, καθω ς και ο λα τα με λη του Διοικητικου  Συμβουλι ου. 

Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, η εν λο γω υποχρε ωση αφορα  τα με λη του Διοικητικου  

Συμβουλι ου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφε ρων ε χει αθετη σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων 
η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης και αυτο  ε χει διαπιστωθει  απο  δικαστικη  η  διοικητικη  απο φαση 
με τελεσι δικη και δεσμευτικη  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις της χω ρας ο που ει ναι εγκατεστημε νος η  
την εθνικη  νομοθεσι α η /και η αναθε τουσα αρχη  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λληλα με σα ο τι ο 
προσφε ρων ε χει αθετη σει τις υποχρεω σεις του ο σον αφορα  την καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν 
κοινωνικη ς ασφα λισης. 

Αν ο προσφε ρων ει ναι Έλληνας πολι της η  ε χει την εγκατα σταση  του στην Ελλα δα, οι υποχρεω σεις 
του που αφορου ν τις εισφορε ς κοινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτουν, το σο την κυ ρια, ο σο και την 
επικουρικη  ασφα λιση. 

Δεν αποκλει εται ο προσφε ρων, ο ταν ε χει εκπληρω σει τις υποχρεω σεις του, ει τε καταβα λλοντας τους 
φο ρους η  τις εισφορε ς κοινωνικη ς ασφα λισης που οφει λει, συμπεριλαμβανομε νων, κατα  
περι πτωση, των δεδουλευμε νων το κων η  των προστι μων, ει τε υπαγο μενος σε δεσμευτικο  
διακανονισμο  για την καταβολη  τους. 

22.Α.2α  Ο αναθέτων φορέας γνωρι ζει η  μπορει  να αποδει ξει με τα κατα λληλα με σα ο τι ε χουν 
επιβληθει  σε βα ρος του οικονομικου  φορε α, με σα σε χρονικο  δια στημα δυ ο (2) ετω ν πριν απο  την 
ημερομηνι α λη ξης της προθεσμι ας υποβολη ς προσφορα ς:  
αα) τρεις (3) πρα ξεις επιβολη ς προστι μου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του Σω ματος 
Επιθεω ρησης Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νομοθεσι ας που χαρακτηρι ζονται, συ μφωνα 
με την υπουργικη  απο φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ο πως εκα στοτε ισχυ ει, ως «υψηλη ς» η  
«πολυ  υψηλη ς» σοβαρο τητας, οι οποι ες προκυ πτουν αθροιστικα  απο  τρεις (3) διενεργηθε ντες 
ελε γχους, η  ββ) δυ ο (2) πρα ξεις επιβολη ς προστι μου απο  τα αρμο δια ελεγκτικα  ο ργανα του Σω ματος 
Επιθεω ρησης Εργασι ας για παραβα σεις της εργατικη ς νομοθεσι ας που αφορου ν την αδη λωτη 
εργασι α, οι οποι ες προκυ πτουν αθροιστικα  απο  δυ ο (2) διενεργηθε ντες ελε γχους.  
Οι υπο  αα΄ και ββ΄ κυρω σεις πρε πει να ε χουν αποκτη σει τελεσι δικη και δεσμευτικη  ισχυ . 

22.A.3  α) Κατ’εξαι ρεση, για τους πιο κα τω επιτακτικου ς λο γους δημο σιου συμφε ροντος (ο πως 
δημο σιας υγει ας η  προστασι ας του περιβα λλοντος, οι οποι οι συμπληρω νονται απο  την αναθε τουσα 
αρχη  ) δεν εφαρμο ζονται οι παρα γραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαι ρεση, ο ταν ο αποκλεισμο ς ει ναι σαφω ς δυσανα λογος, ιδι ως ο ταν μο νο μικρα  ποσα  των 
φο ρων η  των εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης δεν ε χουν καταβληθει  η  ο ταν ο προσφε ρων 
ενημερω θηκε σχετικα  με το ακριβε ς ποσο  που οφει λεται λο γω αθε τησης των υποχρεω σεω ν του 
ο σον αφορα  στην καταβολη  φο ρων η  εισφορω ν κοινωνικη ς ασφα λισης σε χρο νο κατα  τον οποι ο 
δεν ει χε τη δυνατο τητα να λα βει με τρα, συ μφωνα με το τελευται ο εδα φιο της περ. β' της παρ. 2 του 
α ρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απο  την εκπνοη  της προθεσμι ας υποβολη ς προσφορα ς του α ρθρου 
18 της παρου σας, δεν εφαρμο ζεται η παρα γραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) ε χει αθετη σει τις υποχρεω σεις που προβλε πονται στην παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
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(β) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας τελει  υπο  πτω χευση η  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσης η  ειδικη ς 
εκκαθα ρισης η  τελει  υπο  αναγκαστικη  διαχει ριση απο  εκκαθαριστη  η  απο  το δικαστη ριο η  ε χει 
υπαχθει  σε διαδικασι α πτωχευτικου  συμβιβασμου  η  ε χει αναστει λει τις επιχειρηματικε ς του 
δραστηριο τητες η  εα ν βρι σκεται σε οποιαδη ποτε ανα λογη κατα σταση προκυ πτουσα απο  παρο μοια 
διαδικασι α, προβλεπο μενη σε εθνικε ς διατα ξεις νο μου. Η αναθε τουσα αρχη  μπορει  να μην αποκλει ει 
ε ναν οικονομικο  φορε α, ο οποι ος βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων που αναφε ρονται στην 
παραπα νω περι πτωση, υπο  την πρου πο θεση ο τι η αναθε τουσα αρχη  ε χει αποδει ξει ο τι ο εν λο γω 
φορε ας ει ναι σε θε ση να εκτελε σει τη συ μβαση, λαμβα νοντας υπο ψη τις ισχυ ουσες διατα ξεις και τα 
με τρα για τη συνε χιση της επιχειρηματικη ς του λειτουργι ας (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπα ρχουν επαρκω ς ευ λογες ενδει ξεις που οδηγου ν στο συμπε ρασμα ο τι ο οικονομικο ς φορε ας 
συνη ψε συμφωνι ες με α λλους οικονομικου ς φορει ς με στο χο τη στρε βλωση του ανταγωνισμου , 

δ) εα ν μι α κατα σταση συ γκρουσης συμφερο ντων κατα  την ε ννοια του α ρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορει  να θεραπευθει  αποτελεσματικα  με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα σταση στρε βλωσης του ανταγωνισμου  απο  την προ τερη συμμετοχη  των 
οικονομικω ν φορε ων κατα  την προετοιμασι α της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, κατα  τα 
οριζο μενα στο α ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγο τερο 
παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει επιδει ξει σοβαρη  η  επαναλαμβανο μενη πλημμε λεια κατα  την 
εκτε λεση ουσιω δους απαι τησης στο πλαι σιο προηγου μενης δημο σιας συ μβασης, προηγου μενης 
συ μβασης με αναθε τοντα φορε α η  προηγου μενης συ μβασης παραχω ρησης που ει χε ως αποτε λεσμα 
την προ ωρη καταγγελι α της προηγου μενης συ μβασης, αποζημιω σεις η  α λλες παρο μοιες κυρω σεις, 

(ζ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει κριθει  ε νοχος σοβαρω ν ψευδω ν δηλω σεων κατα  την παροχη  των 
πληροφοριω ν που απαιτου νται για την εξακρι βωση της απουσι ας των λο γων αποκλεισμου  η  την 
πλη ρωση των κριτηρι ων επιλογη ς, ε χει αποκρυ ψει τις πληροφορι ες αυτε ς η  δεν ει ναι σε θε ση να 
προσκομι σει τα δικαιολογητικα  που απαιτου νται κατ’ εφαρμογη  του α ρθρου 23 της παρου σας, 

(η) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας επιχει ρησε να επηρεα σει με αθε μιτο τρο πο τη διαδικασι α λη ψης 
αποφα σεων της αναθε τουσας αρχη ς, να αποκτη σει εμπιστευτικε ς πληροφορι ες που ενδε χεται να 
του αποφε ρουν αθε μιτο πλεονε κτημα στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης η  να παρα σχει εξ αμελει ας 
παραπλανητικε ς πληροφορι ες που ενδε χεται να επηρεα σουν ουσιωδω ς τις αποφα σεις που αφορου ν 
τον αποκλεισμο , την επιλογη  η  την ανα θεση, 

(θ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει διαπρα ξει σοβαρο  επαγγελματικο  παρα πτωμα, το οποι ο θε τει σε 
αμφιβολι α την ακεραιο τητα  του. 

 

22.Α.6. Ο αναθέτων φορέας αποκλει ει οικονομικο  φορε α σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη 
δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, ο ταν αποδεικνυ εται ο τι αυτο ς βρι σκεται λο γω 
πρα ξεων η  παραλει ψεων αυτου  ει τε πριν ει τε κατα  τη διαδικασι α, σε μι α απο  τις περιπτω σεις των 
προηγου μενων παραγρα φων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  
22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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22.Α.7. Οικονομικο ς φορε ας που εμπι πτει σε μια απο  τις καταστα σεις που αναφε ρονται στις 
παραγρα φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4  μπορει  να προσκομι ζει στοιχει α προκειμε νου να αποδει ξει 
ο τι τα με τρα που ε λαβε επαρκου ν για να αποδει ξουν την αξιοπιστι α του, παρο τι συντρε χει ο 
σχετικο ς λο γος αποκλεισμου . Εα ν τα στοιχει α κριθου ν επαρκη , ο εν λο γω οικονομικο ς φορε ας δεν 
αποκλει εται απο  τη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης. Τα με τρα που λαμβα νονται απο  τους 
οικονομικου ς φορει ς αξιολογου νται σε συνα ρτηση με τη σοβαρο τητα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις 
του ποινικου  αδικη ματος η  του παραπτω ματος. Αν τα με τρα κριθου ν ανεπαρκη , γνωστοποιει ται 
στον οικονομικο  φορε α το σκεπτικο  της απο φασης αυτη ς. Οικονομικο ς φορε ας που ε χει 
αποκλειστει , με τελεσι δικη απο φαση, απο  τη συμμετοχη  σε διαδικασι ες συ ναψης συ μβασης η  
ανα θεσης παραχω ρησης δεν μπορει  να κα νει χρη ση της ανωτε ρω δυνατο τητας κατα  την περι οδο 
του αποκλεισμου  που ορι ζεται στην εν λο γω απο φαση στο κρα τος - με λος στο οποι ο ισχυ ει η 
απο φαση. 

22.Α.8. Η απο φαση για την διαπι στωση της επα ρκειας η  μη των επανορθωτικω ν με τρων κατα  την 
προηγου μενη παρα γραφο εκδι δεται συ μφωνα με τα οριζο μενα στις παρ. 8 και 9 του α ρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικο ς φορε ας που του ε χει επιβληθει , με την κοινη  υπουργικη  απο φαση του α ρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινη  του αποκλεισμου  αποκλει εται αυτοδι καια και απο  την παρου σα 
διαδικασι α συ ναψης δημο σιας συ μβασης . 

 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορα  την καταλληλο τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας, απαιτει ται  
οι οικονομικοι  φορει ς να ει ναι εγγεγραμμε νοι στο σχετικο  επαγγελματικο  μητρω ο που τηρει ται στο 
κρα τος εγκατα σταση ς τους. Ειδικα  οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα 
απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μητρω ο Εργοληπτικω ν Επιχειρη σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η  στα 
Νομαρχιακα  Μητρω α στην κατηγορι α/-ιες ε ργου του α ρθρου 21 της παρου σας. Οι προσφε ροντες 
που ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος της Ευρωπαι κη ς Ένωσης απαιτει ται να ει ναι 
εγγεγραμμε νοι στα Μητρω α του παραρτη ματος ΧΙ του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

(α). Βεβαι ωση εγγραφη ς στο ΜΕΕΠ, η  Βεβαι ωση εγγραφη ς σε επι σημους καταλο γους η  

πιστοποιητικα  εγγραφη ς σε οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  
προ τυπα πιστοποι ησης κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 
4412/2016. 

Ή (β)εναλλακτικα  ε να η  περισσο τερα απο  τα ακο λουθα δικαιολογητικα : 

a) Κατάλληλες  τραπεζικές  βεβαιώσεις  ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  

κάλυψης  επαγγελματικών κινδύνων. 
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b) Οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών  καταστάσεων, στην  περίπτωση  

που  η  δημοσίευση  των  οικονομικών καταστάσεων απαιτείται  από  τη  νομοθεσία της  

χώρας όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας.  

c) Δήλωση  περί  του  ολικού  ύψους  του κύκλου  εργασιών και, κατά  περίπτωση  του  

κύκλου  εργασιών  στον  τομέα  δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  το  αντικείμενο  της  

σύμβασης, για τις  τρεις  τελευταίες οικονομικές  χρήσεις  κατ’ ανώτατο  όριο, συναρτήσει  

της  ημερομηνίας  σύστασης  του  οικονομικού  φορέα  ή  έναρξης  των  δραστηριοτήτων  

του, εφόσον  είναι  διαθέσιμες  οι  πληροφορίες  για  τον  εν  λόγω  κύκλο  εργασιών. 

 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, 
όπως ισχύει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Η τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται με : 

(α) Βεβαι ωση εγγραφη ς στο ΜΕΕΠ, η  Βεβαι ωση εγγραφη ς σε επι σημους καταλο γους η  

πιστοποιητικα  εγγραφη ς σε οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  
προ τυπα πιστοποι ησης κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 
4412/2016 

Ή (β)εναλλακτικά  

Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων θα 

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 6α του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 107 του ν. 4199/2013, για την 1η και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Απαιτει ται απο  τους οικονομικου ς φορει ς να διαθε τουν προ τυπο διασφα λισης ποιο τητας ISO 9001 
και  προ τυπο περιβαλλοντικη ς διαχει ρισης ISO 14001. 

 

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

Όσον αφορα  τα κριτη ρια της οικονομικη ς και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια 
σχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα, ε νας οικονομικο ς φορε ας μπορει , να 
στηρι ζεται στις ικανο τητες α λλων φορε ων, ασχε τως της νομικη ς φυ σης των δεσμω ν του με αυτου ς. 

Ο αναθέτων φορέας ελε γχει, συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 23 της παρου σας, εα ν οι φορει ς, 
στις ικανο τητες των οποι ων προτι θεται να στηριχθει  ο προσφε ρων, πληρου ν τα σχετικα  κριτη ρια 
επιλογη ς και εα ν συντρε χουν λο γοι αποκλεισμου  κατα  τα οριζο μενα στην παρου σα διακη ρυξη. Όσον 
αφορα  τα κριτη ρια που σχετι ζονται με τους τι τλους σπουδω ν και τα επαγγελματικα  προσο ντα που 
ορι ζονται στην περι πτωση στ του Με ρους ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ του Προσαρτη ματος Α ν. 
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4412/2016 η  με την σχετικη  επαγγελματικη  εμπειρι α, οι οικονομικοι  φορει ς, μπορου ν να βασι ζονται 
στις ικανο τητες α λλων φορε ων μο νο εα ν οι τελευται οι θα εκτελε σουν τις εργασι ες η  τις υπηρεσι ες 
για τις οποι ες απαιτου νται οι συγκεκριμε νες ικανο τητες. 

Όταν ο οικονομικο ς φορε ας στηρι ζεται στις ικανο τητες α λλων φορε ων ο σον αφορα  τα κριτη ρια που 
σχετι ζονται με την οικονομικη  και χρηματοοικονομικη  επα ρκεια, ο οικονομικο ς φορε ας και αυτοι  οι 
φορει ς ει ναι απο  κοινου  υπευ θυνοι  για την εκτε λεση της συ μβασης. 

Στην περι πτωση ε νωσης οικονομικω ν φορε ων, η ε νωση μπορει  να στηρι ζεται στις ικανο τητες των 
συμμετεχο ντων στην ε νωση η  α λλων φορε ων (για τα κριτη ρια της οικονομικη ς και 
χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας και τα κριτη ρια σχετικα  με την τεχνικη  και επαγγελματικη  
ικανο τητα). 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατα  την υποβολη  προσφορω ν οι οικονομικοι  φορει ς υποβα λλουν το Τυποποιημε νο Έντυπο 
Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ) του α ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποι ο αποτελει  
ενημερωμε νη υπευ θυνη δη λωση, με τις συνε πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατα σταση των πιστοποιητικω ν που εκδι δουν δημο σιες αρχε ς η  τρι τα με ρη, 
επιβεβαιω νοντας ο τι ο εν λο γω οικονομικο ς φορε ας πληροι  τις ακο λουθες πρου ποθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α απο  τις καταστα σεις του α ρθρου 22 Α της παρου σας, 
β) πληροι  τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς τα οποι α ε χουν καθοριστει , συ μφωνα με το α ρθρο 22 Β-Ε 
της παρου σας. 
 
Σε οποιοδη ποτε χρονικο  σημει ο κατα  τη δια ρκεια της διαδικασι ας, μπορει  να ζητηθει  απο  τους 
προσφε ροντες να υποβα λλουν ο λα η  ορισμε να δικαιολογητικα  της επο μενης παραγρα φου, ο ταν 
αυτο  απαιτει ται για την ορθη  διεξαγωγη  της διαδικασι ας. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 
Κατα  την υποβολη  του ΤΕΥΔ, ει ναι δυνατη , με μο νη την υπογραφη  του κατα  περι πτωση 
εκπροσω που του οικονομικου  φορε α, η προκαταρκτικη  απο δειξη των λο γων αποκλεισμου  που 
αναφε ρονται στο α ρθρο 22.Α.1 της παρου σας, για το συ νολο των φυσικω ν προσω πων που ει ναι 
με λη του διοικητικου , διευθυντικου  η  εποπτικου  οργα νου του η  ε χουν εξουσι α εκπροσω πησης, 
λη ψης αποφα σεων η  ελε γχου σε αυτο ν. 
 
Ως εκπρο σωπος του οικονομικου  φορε α, για την εφαρμογη  του παρο ντος, νοει ται ο νο μιμος 
εκπρο σωπος αυτου , ο πως προκυ πτει απο  το ισχυ ον καταστατικο  η  το πρακτικο  εκπροσω πηση ς του 
κατα  το χρο νο υποβολη ς της προσφορα ς η  το αρμοδι ως εξουσιοδοτημε νο φυσικο  προ σωπο να 
εκπροσωπει  τον οικονομικο  φορε α για διαδικασι ες συ ναψης συμβα σεων η  για τη συγκεκριμε νη 
διαδικασι α συ ναψης συ μβασης. 
 
Στην περι πτωση υποβολη ς προσφορα ς απο  ε νωση οικονομικω ν φορε ων, το Τυποποιημε νο Έντυπο 
Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ), υποβα λλεται χωριστα  απο  κα θε με λος της ε νωσης. 
 
Στην περι πτωση που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας δηλω νει στο Τυποποιημε νο Έντυπο 
Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ) την προ θεση  του για ανα θεση υπεργολαβι ας, υποβα λλει μαζι  με το δικο  
του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολα βου. 
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Στην περι πτωση που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας στηρι ζεται στις ικανο τητες ενο ς η  
περισσο τερων φορε ων υποβα λλει μαζι  με το δικο  του το δικο  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κα θε φορε α 
στις ικανο τητες του οποι ου στηρι ζεται.  
 
Ο οικονομικο ς φορε ας μπορει  να συμπληρω σει μο νο την ενο τητα α του με ρους IV του ΤΕΥΔ χωρι ς 
να υποχρεου ται να συμπληρω σει οποιαδη ποτε α λλη ενο τητα του με ρους IV. Κατά την συμπλήρωση 
του ΤΕΥΔ η παροχή γενικών πληροφοριών (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων 
είναι επαρκής. 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαι ωμα συμμετοχη ς και οι ο ροι και πρου ποθε σεις συμμετοχη ς, ο πως ορι στηκαν στα α ρθρα 21 
και 22 της παρου σας, κρι νονται κατα  την υποβολη  της προσφορα ς, κατα  την υποβολη  των 
δικαιολογητικω ν, συ μφωνα με το α ρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα  τη συ ναψη της συ μβασης, συ μφωνα 
με το α ρθρο 4.2 (ε) της παρου σας 
 
Στην περι πτωση που προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας η  ε νωση αυτω ν στηρι ζεται στις ικανο τητες 
α λλων φορε ων, συ μφωνα με το α ρθρο 22.ΣΤ της παρου σας, οι φορει ς στην ικανο τητα των οποι ων 
στηρι ζεται ο προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας η  ε νωση αυτω ν, υποχρεου νται στην υποβολη  των 
δικαιολογητικω ν που αποδεικνυ ουν ο τι δεν συντρε χουν οι λο γοι αποκλεισμου  του α ρθρου 22 Α της 
παρου σας και ο τι πληρου ν τα σχετικα  κριτη ρια επιλογη ς κατα  περι πτωση (α ρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικο ς φορε ας υποχρεου ται να αντικαταστη σει ε ναν φορε α στην ικανο τητα του οποι ου 
στηρι ζεται, εφο σον ο τελευται ος δεν πληροι  το σχετικο  κριτη ριο επιλογη ς η  για τον οποι ο 
συντρε χουν λο γοι αποκλεισμου  των παραγρα φων 1, 2, 2α και 4  του α ρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λλουν δικαιολογητικα  η  α λλα αποδεικτικα  
στοιχει α, αν και στο με τρο που η αναθε τουσα αρχη  ε χει τη δυνατο τητα να λαμβα νει τα 
πιστοποιητικα  η  τις συναφει ς πληροφορι ες απευθει ας με σω προ σβασης σε εθνικη  βα ση δεδομε νων 
σε οποιοδη ποτε κρα τος - με λος της Ένωσης, η οποι α διατι θεται δωρεα ν, ο πως εθνικο  μητρω ο 
συμβα σεων, εικονικο  φα κελο επιχει ρησης, ηλεκτρονικο  συ στημα αποθη κευσης εγγρα φων η  
συ στημα προεπιλογη ς. Η δη λωση για την προ σβαση σε εθνικη  βα ση δεδομε νων εμπεριε χεται στο 
Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοι  φορει ς δεν υποχρεου νται να υποβα λουν δικαιολογητικα , ο ταν ο αναθέτων φορέας 
που ε χει αναθε σει τη συ μβαση διαθε τει η δη τα δικαιολογητικα  αυτα . 

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 
του άρθρου 22. 
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα , που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  
12 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

13 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 
προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

14 -   υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του , από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία. 
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 Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από 
το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή 
όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 
22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
τ έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 
1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis)   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  
 
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 
τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
 
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορα  την καταλληλο τητα για την α σκηση της επαγγελματικη ς δραστηριο τητας, οι 
προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι στην Ελλα δα υποβα λλουν βεβαι ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.ΕΠ 
στη 1η  τάξη και άνω, για ε ργα κατηγορι ας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .  
 
Τα ως άνω κριτήρια τίθενται ως αποδεικτικά στοιχεία μόνο για τους υποψήφιους αναδόχους - 
εργολήπτες  Δημοσίων Εργων  των οποίων τα πτυχία είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου του 2019 
(ημ/νια έκδοσης του Π.Δ. 71/2019) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 5 
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του Ν.4635/30-10-2019 που αντικατέστησε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.6 του Π.Δ. 71/2019 και 
ισχύουν.  
 
(β) Οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι  σε λοιπα  κρα τη με λη της Ευρωπαι κη ς Ένωσης 
προσκομι ζουν τις δηλω σεις και πιστοποιητικα  που περιγρα φονται στο Παρα ρτημα XI του 
Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφε ροντες που ει ναι εγκατεστημε νοι σε κρα τος με λος του Ευρωπαι κου  Οικονομικου  
Χω ρου (Ε.Ο.Χ) η  σε τρι τες χω ρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρω σει τη ΣΔΣ, στο βαθμο  που η υπο  
ανα θεση δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο  τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειω σεις 
του σχετικου  με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνι ας, η  σε τρι τες χω ρες που δεν 
εμπι πτουν στην προηγου μενη  περι πτωση και ε χουν συνα ψει διμερει ς η  πολυμερει ς συμφωνι ες με 
την Ένωση σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσης δημοσι ων συμβα σεων,  προσκομι ζουν πιστοποιητικο  
αντι στοιχου επαγγελματικου  η  εμπορικου  μητρω ου. Στην περι πτωση που χω ρα δεν τηρει  τε τοιο 
μητρω ο, το ε γγραφο η  το πιστοποιητικο  μπορει  να αντικαθι σταται απο  ε νορκη βεβαι ωση η , στα 
κρα τη - με λη η  στις χω ρες ο που δεν προβλε πεται ε νορκη βεβαι ωση, απο  υπευ θυνη δη λωση του 
ενδιαφερομε νου ενω πιον αρμο διας δικαστικη ς η  διοικητικη ς αρχη ς, συμβολαιογρα φου η  αρμο διου 
επαγγελματικου  η  εμπορικου  οργανισμου  της χω ρας καταγωγη ς η  της χω ρας ο που ει ναι 
εγκατεστημε νος ο οικονομικο ς φορε ας ο τι δεν τηρει ται τε τοιο μητρω ο και ο τι ασκει  τη 
δραστηριο τητα του α ρθρου 21 της παρου σας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 

 
 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικη  και χρηματοοικονομικη επα ρκεια των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργοληπτικε ς επιχειρη σεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
• ει τε απο  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι α αποτελει  τεκμη ριο των πληροφοριω ν 

που περιε χει  
• ει τε, στην περι πτωση που οι απαιτη σεις του α ρθρου 22.Γ δεν καλυ πτονται  απο  τη βεβαι ωση 

εγγραφη ς, με την υποβολη  ενο ς η  περισσο τερων απο  τα αποδεικτικα  με σα που 
προβλε πονται στο Με ρος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια 
επιλογη ς) του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016. 

 
Σε κα θε περι πτωση,  η βεβαι ωση εγγραφη ς μπορει  να υποβα λλεται για την απο δειξη μο νο 
ορισμε νων απαιτη σεων οικονομικη ς και χρηματοοικονομικη ς επα ρκειας του α ρθρου 22.Γ, ενω  για 
την απο δειξη των λοιπω ν απαιτη σεων μπορου ν να προσκομι ζονται  ε να η  περισσο τερα απο  τα 
αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται στο Με ρος Ι του Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , 
ανα λογα με την τιθε μενη στο α ρθρο 22.Γ απαι τηση. 
 
Ειδικα , για την απο δειξη της απαι τησης της μη υπε ρβασης των ανω τατων επιτρεπτω ν ορι ων 
ανεκτε λεστου υπολοι που εργολαβικω ν συμβα σεων: 

• με την υποβολη  ενημερο τητας πτυχι ου εν ισχυ ει η  
• με την υποβολη  υπευ θυνης δη λωσης του προσωρινου  αναδο χου, συνοδευο μενης 

απο  πι νακα ο λων των υπο  εκτε λεση ε ργων (ει τε ως μεμονωμε νος ανα δοχος ει τε στο 
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πλαι σιο κοινοπραξι ας η  υπεργολαβι ας) και αναφορα  για το ανεκτε λεστο υπο λοιπο 
ανα  ε ργο και το συνολικο  ανεκτε λεστο, για τις εργοληπτικε ς επιχειρη σεις που δεν 
διαθε τουν ενημερο τητα πτυχι ου κατα  τις κει μενες διατα ξεις  

 
(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  
διαθε τουν πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  
προ τυπα πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς, 
εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  
πιστοποι ησης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφο 9 του παρο ντος 
α ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλο γους η  
διαθε τουν πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης κατα  τα ανωτε ρω, υποβα λλουν ως 
δικαιολογητικα  ε να η  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται στο Με ρος Ι του 
Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικη  και επαγγελματικη  ικανο τητα των οικονομικω ν φορε ων αποδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργοληπτικε ς επιχειρη σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
• ει τε απο  τη βεβαι ωση εγγραφη ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποι α αποτελει  τεκμη ριο των πληροφοριω ν 

που περιε χει  
• ει τε, στην περι πτωση που οι απαιτη σεις του α ρθρου 22.Δ δεν καλυ πτονται  απο  τη βεβαι ωση 

εγγραφη ς, με την υποβολη  ενο ς η  περισσο τερων απο  τα αποδεικτικα  με σα που 
προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα  με σα για τα κριτη ρια 
επιλογη ς) του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016  ανα λογα με την τιθε μενη στο α ρθρο 22.Δ 
απαι τηση. 
 
 

Σε κα θε περι πτωση,  η βεβαι ωση εγγραφη ς μπορει  να υποβα λλεται για την απο δειξη μο νο 
ορισμε νων απαιτη σεων τεχνικη ς και επαγγελματικη ς ικανο τητας του α ρθρου 22.Δ, ενω  για την 
απο δειξη των λοιπω ν απαιτη σεων μπορου ν να προσκομι ζονται  ε να η  περισσο τερα απο  τα 
αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ του Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επίσημους καταλόγους η  
διαθε τουν πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα 
ευρωπαι κα  προ τυπα πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του 
Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορου ν να προσκομι ζουν στις αναθε τουσες αρχε ς 
πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  που εκδι δεται 
απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης, κατα  τα οριζο μενα στο α ρθρο 83 ν. 4412/2016 και  
στην παρα γραφο 9 του παρο ντος α ρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποι  οικονομικοι  φορει ς που δεν ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλο γους η  
διαθε τουν πιστοποιητικο  απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης κατα  τα ανωτε ρω,  υποβα λλουν ως 
δικαιολογητικα  ε να η  περισσο τερα απο  τα αποδεικτικα  με σα που προβλε πονται στο Με ρος ΙΙ 
του Παραρτη ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 
 
Οι οικονομικοι  φορει ς θα πρε πει να προσκομι σουν πιστοποιητικα  συμμο ρφωσης, με ISO 9001 και 
ISO 14001, συ μφωνα με το α ρθρο 82 του Ν. 4412/2016.  
 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου, . και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο 
ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντι γραφο του καταστατικου , με ο λα τα με χρι ση μερα τροποποιητικα , η  
φωτοαντι γραφο επικυρωμε νου, απο  δικηγο ρο, κωδικοποιημε νου καταστατικου , εφο σον 
υπα ρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλο γους η  διαθε τουν 
πιστοποι ηση απο  οργανισμου ς πιστοποι ησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαι κα  προ τυπα 
πιστοποι ησης, κατα  την ε ννοια του Παραρτη ματος VII του Προσαρτη ματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορου ν να  υποβα λλουν στις αναθε τουσες αρχε ς πιστοποιητικο  εγγραφη ς εκδιδο μενο απο  την 
αρμο δια αρχη  η  το πιστοποιητικο  που εκδι δεται απο  τον αρμο διο οργανισμο  πιστοποι ησης.  
Στα πιστοποιητικα  αυτα  αναφε ρονται τα δικαιολογητικα  βα σει των οποι ων ε γινε η εγγραφη  
των εν λο γω οικονομικω ν φορε ων στον επι σημο κατα λογο η  η πιστοποι ηση και η κατα ταξη 
στον εν λο γω κατα λογο. 
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Η πιστοποιου μενη εγγραφη  στους επι σημους καταλο γους απο  τους αρμο διους οργανισμου ς η  
το πιστοποιητικο , που εκδι δεται απο  τον οργανισμο  πιστοποι ησης, συνιστα  τεκμη ριο 
καταλληλο τητας ο σον αφορα  τις απαιτη σεις ποιοτικη ς επιλογη ς, τις οποι ες καλυ πτει ο 
επι σημος κατα λογος η  το πιστοποιητικο . 
Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι σε επι σημους καταλο γους απαλλα σσονται απο  
την υποχρε ωση υποβολη ς των δικαιολογητικω ν που αναφε ρονται στο πιστοποιητικο  
εγγραφη ς τους.  
 
(β) Οι οικονομικοι  φορει ς που ει ναι εγγεγραμμε νοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφο σον υποβα λλουν 
«Ενημερο τητα Πτυχι ου»  εν ισχυ , απαλλα σσονται απο  την υποχρε ωση υποβολη ς των 
δικαιολογητικω ν: 
- απο σπασμα ποινικου  μητρω ου του α ρθρου 23.3.(α) της παρου σας για τον Προ εδρο και 
Διευθυ νοντα Συ μβουλο εργοληπτικη ς επιχει ρησης.  Για τα λοιπα  με λη του Δ.Σ της εταιρει ας, θα 
πρε πει να υποβληθει  αυτοτελω ς απο σπασμα ποινικου  μητρω ου, καθο σον τα προ σωπα αυτα  
δεν καλυ πτονται απο  την Ενημερο τητα Πτυχι ου.  
- φορολογικη  και ασφαλιστικη  ενημερο τητα του α ρθρου 23.3.(β) της παρου σας.  
- τα πιστοποιητικα  απο  το αρμο διο Πρωτοδικει ο και το ΓΕΜΗ του α ρθρου 23.3.(γ) της 
παρου σας υπο  την πρου πο θεση ο μως ο τι καλυ πτονται πλη ρως (ο λες οι προβλεπο μενες 
περιπτω σεις) απο  την Ενημερο τητα Πτυχι ου. 
- το πιστοποιητικο  απο  το αρμο διο επιμελητη ριο ο σον αφορα  το λο γο αποκλεισμου  του α ρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικο  της αρμο διας αρχη ς για την ονομαστικοποι ηση των μετοχω ν του α ρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικα  ε γγραφα νομιμοποι ησης  της εργοληπτικη ς επιχει ρησης.  
   
Σε περι πτωση που κα ποιο απο  τα ανωτε ρω δικαιολογητικα  ε χει λη ξει, προσκομι ζεται το 
σχετικο  δικαιολογητικο  εν ισχυ . Εφο σον στην Ενημερο τητα Πτυχι ου δεν αναφε ρεται ρητα  ο τι 
τα στελε χη του πτυχι ου του προσφε ροντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενη μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο 
προσφε ρων προσκομι ζει επιπλε ον της Ενημερο τητας Πτυχι ου, ασφαλιστικη  ενημερο τητα για 
τα στελε χη αυτα .  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περι πτωση που οικονομικο ς φορε ας επιθυμει  να στηριχθει  στις ικανο τητες α λλων 
φορε ων, η απο δειξη ο τι θα ε χει στη δια θεση  του τους αναγκαι ους πο ρους, γι νεται με την 
υποβολη   σχετικου  συμφωνητικου  των φορε ων αυτω ν για τον σκοπο  αυτο .  
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορα  των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τους ακο λουθους ηλεκτρονικου ς 
υποφακε λους: 
(α)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς»  
 (β)  υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη  Προσφορα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Δικαιολογητικα  Συμμετοχη ς» πρε πει, επι  ποινη  
αποκλεισμου , να περιε χει τα ακο λουθα: 
 - α) το Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης ( ΤΕΥΔ )  
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-  β) την εγγυ ηση συμμετοχη ς, του α ρθρου 15 της παρου σας.  
 
-..γ) Τεχνική Έκθεση που θα περιγράφει το πρόγραμμα εξέλιξης των εργασιών , ο εξοπλισμός που 
θα χρησιμοποιηθεί , και ότι στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από το οποίο θα προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας έχει μελετήσει τη μελέτη και τα συμβατικά τεύχη και έχει πλήρη γνώση του 
έργου.  
- δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ότι στις τιμές 
του τιμολογίου, συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφών 
από εντεταλμένο αρχαιολόγο που θα υποδειχθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου 
(μισθοδοσία ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν μικροαναλώσιμα). Η πρόσληψη θα γίνει από τον 
ανάδοχο του έργου. 
 
24.3 Ο ηλεκτρονικο ς υποφα κελος «Οικονομικη  Προσφορα » περιε χει το ψηφιακα  υπογεγραμμε νο 
αρχει ο pdf, το οποι ο παρα γεται απο  το υποσυ στημα, αφου  συμπληρωθου ν καταλλη λως οι σχετικε ς 
φο ρμες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφε ρων οικονομικο ς φορε ας αναφε ρει στην προσφορα  του το τμη μα της συ μβασης που 
προτι θεται να αναθε σει υπο  μορφη  υπεργολαβι ας σε τρι τους, καθω ς και τους υπεργολα βους που 
προτει νει. 
 
25.2. Η τη ρηση των υποχρεω σεων της παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν 4412/2016 απο  υπεργολα βους 
δεν αι ρει την ευθυ νη του κυρι ου αναδο χου. 
 
25.4 Ο αναθέτων φορέας: 
α) επαληθευ ει υποχρεωτικα  τη συνδρομη  των λο γων αποκλεισμου  του α ρθρου 22 Α της παρου σας 
για τους υπεργολα βους και ο τι διαθε τουν τα αντι στοιχα προσο ντα για την εκτε λεση του ε ργου που 
αναλαμβα νουν συ μφωνα με το α ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημε νο Έντυπο 
Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτει  υποχρεωτικα  απο  τον οικονομικο  φορε α να αντικαταστη σει ε ναν υπεργολα βο, ο ταν απο  
την ως α νω επαλη θευση προκυ πτει ο τι συντρε χουν λο γοι αποκλεισμου  του και ο τι δεν καλυ πτει τα 
αντι στοιχα προσο ντα για την εκτε λεση του ε ργου που αναλαμβα νει συ μφωνα με το α ρθρο 165 του 
ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκριση κατασκευη ς του δημοπρατου μενου ε ργου, αποφασι στηκε με την αριθμ.  

188/2020 Απο φαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ. 
Συ μφωνα με τη ΔΙΠΑ/οικ.37674/10-8-2016 που τροποποιει  την ΥΑ 1958/2012 _Πι νακας 7 
Ομα δα 2η Υδραυλικα  ε ργα  παρ. (ζ),  για την κατασκευη  κλειστω ν υπο γειων αγωγω ν εντο ς 
ρυμοτομικου  η  πολεοδομικου  σχεδι ου δεν απαιτει ται Απο φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικω ν 
Όρων (ΑΕΠΟ). 
 
26.2  Ο Κυ ριος του Έργου μπορει  να εγκαταστη σει για το ε ργο αυτο  Τεχνικο  Συ μβουλο.  Ο 
Ανα δοχος του ε ργου, ε χει την υποχρε ωση να διευκολυ νει τις δραστηριο τητες του Τεχνικου  
Συμβου λου, που πηγα ζουν απο  τη συμβατικη  σχε ση της Υπηρεσι ας με αυτο ν.  
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Μάιος 2020 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμο  188/2020 απο φαση  
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Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                   Ο Αντιπρόεδρος                Τα Μέλη 
 (Ακολουθούν υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 
Ηράκλειο 29 – 7 – 2020  

Η Γραμματέας 
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