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ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΟΤΑΞΙΚΗΣ & 
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ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ.Μ. 
 

ΕΡΓΟ: Τλοποίθςθ Αμετάκλθτων 
Πρωτοκόλλων Κατεδάφιςθσ 
Αυκαίρετων Καταςκευϊν ςτον 
Αιγιαλό και τθν Παραλία των 
νομϊν Καβάλασ και ερρϊν 
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πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ 
αυκαίρετων καταςκευϊν ςτον 
αιγιαλό και τθν παραλία των 
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ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. 
Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 
Αρ. Απόφαςθσ 78.10/2014 

   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 53.500,00€ 

Η Διεφκυνςθ Σεχνικοφ Ελζγχου 

Σθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Θράκθσ 

  

δδ ιι αα κκ θθ ρρ φφ ςς ςς εε ιι   

  

τθν με πρόχειρο διαγωνιςμό επιλογι Αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου:  

 «Τλοποίθςθ αμετάκλθτων πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν ςτον αιγιαλό 

και τθν παραλία των νομϊν Καβάλασ και Σερρϊν» τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-

Θράκθσ, 

 

Προχπολογιςμοφ 53.500,00 Ευρϊ, 
 

που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
α) του Ν.3669/08 και 
β) τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ και 
 

καλεί 
 

τουσ ενδιαφερόμενουσ εργολιπτεσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ Αναδόχου 
καταςκευισ του ωσ άνω ζργου. 

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ ΤΤ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ  ΜΜ ΟΟ ΤΤ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΤΤ   ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΑΑ  ΚΚ ΕΕ ΤΤ ΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΤΤ   

ΆΆ ρρ κκ ρρ οο   22 99   ΝΝ .. 33 66 66 99 // 22 00 00 88   (( ΚΚ .. ΔΔ .. ΕΕ .. ))   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου - Προϊςταμζνθ Αρχι – Διευκφνουςα Τπθρεςία 
 

1.1 Εργοδότθσ – Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι είναι θ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ (ΑΔΜΘ). 

  

1.2 Φορζασ εκτζλεςθσ του ζργου θ: Διεφκυνςθ Τεχνικοφ Ελζγχου (ΔΤΕ) τθσ ΑΔΜΘ 
  

1.3 Ρροϊςτάμενθ Αρχι (Ρ.Α.) είναι ο προϊςτάμενοσ τθσ ΔΤΕ τθσ ΑΔΜΘ, ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρ.83490/30.09.2014 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ–Θράκθσ και ζχει ζδρα τθν Θεςςαλονίκθ: 

Οδόσ  : Στρωμνίτςθσ 53 
Ταχ. Κωδ. : 542 48 Θεςςαλονίκθ 
Τθλ. : 2313 309 382 
Telefax : 2310 427 420 
E-mail : xkarip@damt.gov.gr 

 

  

1.4 Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.) για τθν καταςκευι του ζργου, είναι το Τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ (ΤΤΥ) τθσ ΔΤΕ τθσ ΑΔΜΘ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 83490/ 30.09.2014 
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ–Θράκθσ 
που ζχει ζδρα: 
Οδόσ  : Στρωμνίτςθσ 53 
Ταχ. Κωδ. : 542 48 Θεςςαλονίκθ 

προσ τθν οποία οι διαγωνιηόμενοι κα απευκφνουν τθν αλλθλογραφία τουσ και κα 
κατακζςουν τα ζνδικα μζςα (τα προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά το ςτάδιο 
δθμοπράτθςθσ του ζργου) που ενδεχομζνωσ κα αςκιςουν.  
Ο πρόχειροσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθ Θεςςαλονίκθ, Στρωμνίτςθσ 53, (1οσόροφοσ) 
ςτισ 16/10/2014, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα κατάκεςθσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ζωσ 
τθν 10:00 π.μ. ςτθ Διεφκυνςθ Τεχνικοφ Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Μακεδονίασ–Θράκθσ. 

  

1.5 «Ενδιαφερόμενοσ / Υποψιφιοσ» είναι θ Εργολθπτικι Επιχείρθςθ (Εργ. Επ.) που ζχει το εκ του 
νόμου δικαίωμα και προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθν παροφςα δθμοπραςία. 
«Ρροςφζρων / διαγωνιηόμενοσ» είναι κάκε Εργ. Επ. ι Κοινοπραξία που ζχει υποβάλλει 
προςφορά ςτθν παροφςα δθμοπραςία. 
«Ανάδοχοσ / εργολάβοσ» είναι θ Εργ. Επ. ι Κοινοπραξία που ςυνάπτει ςφμβαςθ εκτζλεςθσ με 
τον κφριο του ζργου. 
«Τιμολόγιο Ζργου» ι «Τιμολόγιο Ρροςφοράσ» ι «Τιμολόγιο» ι «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι 
το Τιμολόγιο Μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ με τισ τιμζσ μονάδοσ μειωμζνεσ κατά το ποςοςτό 
ζκπτωςθσ που προςφζρει ο Ανάδοχοσ κατά το διαγωνιςμό. 
Κωδικοποίθςθ Νομοκεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΚΔΕ) είναι ο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Αϋ 116). 

  

1.6 Αν θ Δ.Υ. ι Ρ.Α. μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι εκτζλεςθσ 
του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ υποψθφίουσ ι 
ςτον ανάδοχο αντίςτοιχα και δεν προκφπτουν από το γεγονόσ αυτό οποιεςδιποτε 
ακυρότθτεσ ςτθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ ι τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπόψθ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 2: Παραλαβι τευχϊν 
 

2.1 Το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ που κα ςυμπλθρωκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ και τα 
τεφχθ δθμοπράτθςθσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 (παρ. 2) με ςτοιχεία 2,4,5,6,7 και 8 κα 
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διατίκενται από τθ ΔΤΕ τθσ ΑΔΜΘ, Στρωμνίτςθσ 53,Τ.Κ.542 48,Θεςςαλονίκθ. 
Ρλθροφορίεσ: Μαρία Κολιντηαρίδου και Αλζξανδροσ Πιπερόπουλοσ. Τα ςτοιχεία αυτά 
χορθγοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από τθν Αρχι που διεξάγει τον διαγωνιςμό μζχρι και 
τθν Ρζμπτθ 16/10/2014, είτε ςε θλεκτρονικι είτε ςε ςυμβατικι μορφι (ςτθ δεφτερθ 
περίπτωςθ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να καταβάλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ). 
Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Δ.Μ.Θ 
(www.damt.gov.gr, Κεντρικό Μενοφ->Ανακοινϊςεισ->Διαγωνιςμοί), όπου κα βρίςκονται 
αναρτθμζνα τα εν λόγω ςτοιχεία. 

  

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, να λάβουν γνϊςθ 
των υπόλοιπων ςτοιχείων που αφοροφν ςτον διαγωνιςμό, ςτα γραφεία τθσ Αρχισ που τον 
διεξάγει, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν 
με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 

  

2.3 Οι αλλοδαποί υποψιφιοι από τα κράτθ–μζλθ τθσ Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτθ που ζχουν 
κυρϊςει τθ ςφμβαςθ του Ρ.Ο.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μποροφν να παραλάβουν τα 
παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία που διεξάγει το διαγωνιςμό, τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ τουσ. Η υπθρεςία αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν 
Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ 
για τθν ζγκαιρθ άφιξι τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 

  

Άρκρο 3: Προχποκζςεισ ζγκυρθσ και παραδεκτισ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό – Σρόποσ 
υποβολισ φακζλου δικαιολογθτικϊν. 

 
3.1 Για τθν ζγκυρθ και παραδεκτι ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι κατακζτουν 

ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.) μζχρι τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο άρκρο 18, τα 
δικαιολογθτικά τουσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τισ απαιτιςεισ των άρκρων 23 
και 24 τθσ παροφςασ. 

  

3.2 Ο φάκελοσ προςφοράσ (θ «προςφορά») ςυνίςταται ςε δφο ξεχωριςτοφσ φακζλουσ, το 
φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και το φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. Οι 
φάκελοι αναγράφουν ςτο εξωτερικό τουσ μζροσ τον τίτλο του ζργου, τθν επωνυμία, τθ 
διεφκυνςθ (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και ενδεχομζνωσ, εφόςον υπάρχει, e-
mail) του προςφζροντοσ/διαγωνιηόμενου και τα ςτοιχεία όλων των μελϊν, ςε περίπτωςθ 
κοινοπραξίασ. Ο ζνασ φάκελοσ περιζχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (με τθν ζνδειξθ ςτο 
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλοσ τθν οικονομικι 
προςφορά (με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ»). 
Ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ανωτζρω (εξωτερικϊν) ςτοιχείων ςυμπλθρϊνονται κατά τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ και δεν αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ των υποψθφίων. 
Ο φάκελοσ που περιζχει τθν οικονομικι προςφορά είναι απαραίτθτα και επί ποινι 
αποκλειςμοφ ςφραγιςμζνοσ, δθλαδι κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί 
χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό. 

  

3.3 
 
 
 
 
 
 

Οι θμεδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κατακζτουν το φάκελο προςφοράσ ιδιοχείρωσ 
ςτθν Επιτροπι του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 2 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ). Ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τθν προςφορά, ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του διαγωνιηόμενου: 
i. ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ ο ίδιοσ ο ατομικόσ εργολιπτθσ, ι 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. 
ii. ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ ι 

http://www.damt.gov.gr/
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3.4 

εξουςιοδοτθμζνοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ τθσ Εργ. Επ. 
iii. ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Ρ.Ε. ο εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ τθσ, 
iv. iv. ςε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε. εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Δ.Σ.  
v. ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ εργολθπτικϊν επιχειριςεων είτε  α) ο κοινόσ 

εκπρόςωποσ (που πρζπει να είναι ζνασ εκ των κοινοπρακτοφντων, διοριςμζνοσ με 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο) των κοινοπρακτουςϊν Εργ. Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτοφντεσ μαηί, ο κακζνασ εκπροςωποφμενοσ ι αντιπροςωπευόμενοσ κατά 
τα παραπάνω. 

Απαγορεφεται θ εκπροςϊπθςθ δφο ι περιςςότερων διαγωνιηομζνων από το ίδιο φυςικό 
πρόςωπο. 
 
Οι αλλοδαποί υποψιφιοι, που προζρχονται από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από  
κράτθ που ζχουν κυρϊςει τθ ςυμφωνία του Ρ.Ο.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, μποροφν 
να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ και ταχυδρομικά. Η αρχι που διεξάγει το 
διαγωνιςμό δεν ζχει ευκφνθ για τθν τυχόν εκπρόκεςμθ άφιξθ τθσ προςφοράσ ςτο 
πρωτόκολλό τθσ. 

  

3.5 Υποβολζσ δικαιολογθτικϊν εκπρόκεςμεσ για οποιοδιποτε λόγο είναι απαράδεκτεσ και 
επιςτρζφονται χωρίσ να ανοιχτοφν. Η ανεπιφφλακτθ αποδοχι του αποκλειςμοφ 
τεκμαίρεται ωσ παραίτθςθ από το δικαίωμα δικαςτικισ αμφιςβιτθςθσ τθσ πράξθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Αν ο ενδιαφερόμενοσ διαφωνεί με το εκπρόκεςμο και δθλϊςει 
ρθτά ςτον Ρρόεδρο τθσ Ε.Δ. ότι κα κατακζςει ςχετικι ζνςταςθ, ο φάκελοσ τθσ 
εκπρόκεςμθσ προςφοράσ παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τισ υπόλοιπεσ προςφορζσ. Η 
Ε.Δ. ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι 
ϊρα που δόκθκε ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν) και τθν απορρίπτει ωσ απαράδεκτθ. Η ίδια 
διαδικαςία τθρείται και ςε κάκε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κεωρεί ότι θ 
προςφορά είναι απαράδεκτθ. 

  

 
Άρκρο 4: Διαδικαςία κατάκεςθσ και εξζταςθσ των δικαιολογθτικϊν  
 
4.1 Παραλαβι και εξζταςθ των φακζλων δικαιολογθτικϊν. 

α) Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (Ε.Δ.) ςυνζρχεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, μία ϊρα πριν τθν 
ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ. Κθρφςςεται θ ζναρξθ τθσ 
παραλαβισ των δικαιολογθτικϊν, παραλαμβάνονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν , που 
κατατίκενται ενϊπιόν τθσ και κθρφςςεται θ λιξθ τθσ παραλαβισ, δθλαδι μετά τθν 
επζλευςθ τθσ ϊρασ 10.00, ο Ρρόεδροσ ανακοινϊνει τθ λιξθ του χρόνου, περιμζνει λίγα 
λεπτά (2-3), κθρφςςει τθ λιξθ τθσ παραλαβισ των δικαιολογθτικϊν. Ο Ρρόεδροσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί με τθν υπθρεςία του πρωτοκόλλου για να διαπιςτωκεί 
αν ζχουν αφιχκεί ταχυδρομικϊσ προςφορζσ. Σθμειϊνεται ότι ςτο πρωτόκολλο αναγράφεται 
θ ϊρα και θμζρα άφιξθσ θ οποία ςθμειϊνεται πάνω ςτο φάκελο και μονογράφεται από τον 
υπεφκυνο υπάλλθλο και, ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του 
προζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 
διαγωνιςμοφ. Διενεργείται ο ζλεγχοσ και ςτθν ςυνζχεια ξεκινάει ο πρόχειροσ διαγωνιςμόσ 
ςφμφωνα με το Άρκρο 29 του Ν.3669/2008. 
β) Η διαδικαςία του πρόχειρου διαγωνιςμοφ γίνεται από τθν Ε.Δ. αυκθμερόν, ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ και ςε ενιαίο ςτάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο των οικονομικϊν προςφορϊν και τθν 
υποβολι του πρακτικοφ τθσ για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ. 
γ) Για κάκε φάκελο δικαιολογθτικϊν που κατατίκεται ενϊπιόν τθσ από θμεδαπι 
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επιχείρθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταγράφει (με βάςθ το επιδεικνυόμενο ςχετικό 
ζγγραφο) τα ςτοιχεία του προςϊπου που τον υποβάλλει (τουλάχιςτον ονοματεπϊνυμο και 
αρικμό ταυτότθτασ ι ςυναφοφσ εγγράφου που πιςτοποιεί τθν ταυτότθτά του). Σε 
περίπτωςθ που θ νομιμοποίθςθ του υποβάλλοντοσ το φάκελο προςϊπου αμφιςβθτείται, ο 
φάκελοσ παραλαμβάνεται και θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται κατά τον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, μετά το άνοιγμα και τθν καταγραφι των οικονομικϊν 
προςφορϊν. 
δ)Οι φάκελοι που περιζχουν τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ανοίγονται από τθν Επιτροπι, θ 
οποία καταγράφει ςτο πρακτικό τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που περιζχονται ςτο 
φάκελο (χωρίσ ταυτόχρονα να ελζγχει το νομότυπο και τθν πλθρότθτά τουσ), 
μονογράφονται τα ζγγραφα αυτά, ελζγχει τθν πρωτότυπθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Μ.Ε.Ε.Ρ. και τθν επιςτρζφει αμζςωσ, αφοφ πρϊτα διαπιςτϊςει ότι ςτο φάκελο υπάρχει 
αντίγραφο αυτισ, το οποίο επικυρϊνει αν δεν είναι ιδθ επικυρωμζνο ι το αντίγραφο 
εγγραφισ ςε επαγγελματικό μθτρϊο ι κατάλογο τθσ αλλοδαπισ (όταν ο διαγωνιηόμενοσ 
είναι αλλοδαπόσ από κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ που ζχει κυρϊςει τθ 
ςυμφωνία του Ρ.Ο.Ε. για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ).  
Στθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ, μονογράφονται από τον 
Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Ε.Δ. και ανακοινϊνονται τα επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ για κάκε 
διαγωνιηόμενο. Πλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωροφνται, μετά από λογιςτικό ζλεγχο 
και τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ ςε πίνακα κατά τθ ςειρά μειοδοςίασ (αρχίηοντασ από τθ 
μικρότερθ προςφορά), ο οποίοσ υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Ε.Δ. και αποτελεί μζροσ του 
πρακτικοφ τθσ. 
ε) Κατόπιν θ Ε.Δ., ξεκινϊντασ από τον πρϊτο μειοδότθ και ακολουκϊντασ τθ ςειρά 
μειοδοςίασ: i) διαπιςτϊνει αν το πρόςωπο που κατζκεςε τθν προςφορά τθσ επιχείρθςθσ 
ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ζχει το ςχετικό δικαίωμα ςφμφωνα με τθν παρ. 3.3 τθσ 
παροφςασ ii) ελζγχει τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων, iii) το δικαίωμα 
ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό (ςφμφωνα με το άρκρο 20 τθσ παροφςασ) και iv) τθν 
εκπλιρωςθ των όρων του άρκρου 22 τθσ παροφςασ, με βάςθ τα δικαιολογθτικά και το 
περιεχόμενο του φακζλου, ςφμφωνα με τα άρκρα 23 και 24 τθσ παροφςασ, ςτ) εν ςυνζχεια 
θ Ε.Δ. ελζγχει το παραδεκτό των οικονομικϊν προςφορϊν κατά τθν ίδια ςειρά, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοηόμενο ςφςτθμα υποβολισ 
προςφορϊν. Κατά τθ διαδικαςία αυτι, ελζγχει τθν πλθρότθτα των υπογραφϊν και 
μονογραφϊν (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτο άρκρο 22 παρ. 6& 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ)), ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά των διαγωνιηόμενων. Ελζγχεται κατόπιν, κατά το άρκρο 
24.2 τθσ παροφςασ, θ ορκότθτα ςυμπλιρωςθσ του Εντφπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ των 
διαγωνιηόμενων, θ αρικμθτικι και θ ολόγραφθ αναγραφι των επιμζρουσ ποςοςτϊν 
ζκπτωςθσ.  
η) Η διαδικαςία ολοκλθρϊνεται αυκθμερόν. Αν ο ζλεγχοσ δε μπορεί να περατωκεί τθν ίδια 
θμζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των διαγωνιηομζνων, θ Ε.Δ. οφείλει να ολοκλθρϊςει 
αυκθμερόν τον ζλεγχο τουλάχιςτον των δζκα πρϊτων διαγωνιηομζνων, ακολουκϊντασ τθ 
ςειρά μειοδοςίασ (22 παρ. 8 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). Ο ζλεγχοσ των υπόλοιπων προςφορϊν 
μπορεί ςτθν περίπτωςθ αυτι να ςυνεχιςτεί τισ αμζςωσ επόμενεσ θμζρεσ, εκτόσ αν 
υφίςταται ςπουδαίοσ λόγοσ για τθν αναβολι του ςε θμζρα και ϊρα που ανακοινϊνεται με 
τοιχοκόλλθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Υπθρεςίασ. Τα δικαιολογθτικά και οι 
προςφορζσ, που δεν ελζγχκθκαν, φυλάςςονται με ευκφνθ του Ρροζδρου τθσ Ε.Δ. Η 
εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ καταγράφεται ςτο Ρρακτικό τθσ Ε.Δ. 
θ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου για το ςφνολο των διαγωνιηομζνων, θ Ε.Δ. 
απορρίπτει τισ προςφορζσ που κρίνει αιτιολογθμζνα απαράδεκτεσ (με αναγραφι ςτο 
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Ρρακτικό) και καταρτίηει πίνακα των διαγωνιηομζνων, που οι προςφορζσ τουσ κρίκθκαν 
παραδεκτζσ. Ακολουκεί ανακοίνωςθ του Ρροζδρου τθσ Ε.Δ., ςε πίνακα τθσ υπθρεςίασ, ςτθν 
οποία διεξάγονται οι ανοικτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ, με τθν οποία γνωςτοποιείται ςτουσ 
διαγωνιηομζνουσ ότι μποροφν να λάβουν γνϊςθ του πρακτικοφ και να υποβάλουν 
(ενδεχομζνωσ) ζνςταςθ κατ’αυτοφ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ανωτζρω ανακοίνωςθ. 
Για τθν θμζρα και ϊρα τθσ ανάρτθςθσ ςυντάςςεται αυκθμερόν, με επιμζλεια του Ρροζδρου 
τθσ Επιτροπισ, ςχετικι πράξθ, που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ. Η πενκιμερθ 
προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων αρχίηει τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ θμζρα. Η Ε.Δ. είναι 
υποχρεωμζνθ να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ των διαγωνιηομζνων ςτα ζγγραφα που 
υποβλικθκαν ςτο διαγωνιςμό, με επιτόπιο ζλεγχο των εγγράφων και λιψθ 
φωτοαντιγράφων των απαραίτθτων κατά τουσ ίδιουσ εγγράφων με δαπάνεσ τουσ, κατά το 
άρκρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενςτάςεισ απευκφνονται ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, υποβάλλονται 
ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διεξάγει το διαγωνιςμό και γνωςτοποιοφνται με 
μζριμνα τθσ υπθρεςίασ αυτισ ςτον Ρρόεδρο τθσ Ε.Δ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ κατά του πρακτικοφ τθσ Ε.Δ. ςφμφωνα με το άρκρο 25Α του ΚΔΕ, προςκομίηεται, 
με τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ, παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 
0,05 επί τοισ χιλίοισ (0,05%0) επί τθσ προχπολογιςμζνθσ αξίασ του ζργου (χωρίσ 
ανακεϊρθςθ και ΦΡΑ), το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των διακοςίων 
πενιντα (250) ευρϊ. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, αν γίνει 
αποδεκτι θ ζνςταςθ από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
κ) Αν δεν υποβλθκοφν ενςτάςεισ κατά του πρακτικοφ, θ Ε.Δ. ολοκλθρϊνει το ζργο τθσ και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ ςτθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ 
οποία εγκρίνει το αποτζλεςμα και το κατακυρϊνει ςτο μειοδότθ, επιφυλαςςόμενων των 
διατάξεων του άρκρου 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Αν υποβλθκοφν ενςτάςεισ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει γνωμοδότθςθ τθν οποία και διαβιβάηει, (μαηί με τισ ενςτάςεισ, το 
πρακτικό τθσ και τα ζγγραφα των φακζλων ςτα οποία οι ενςτάςεισ ςτθρίηονται) ςτθν 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι, θ οποία αποφαίνεται επί των ενςτάςεων και εν ςυνεχεία (ςτθν ίδια ι 
και διαφορετικι Απόφαςθ) εγκρίνει το αποτζλεςμα. Η Απόφαςθ αυτι κοινοποιείται κατά 
το άρκρο 4. 2γ. 

  

4.2 Ζγκριςθ αποτελζςματοσ τθσ Δθμοπραςίασ – Πρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 
α) Η Ρροϊςταμζνθ Αρχι αποφαςίηει και εγκρίνει ι ακυρϊνει ςυνολικά ι μερικά το 
αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 29 και κατά αναλογία με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), και ςυγκεκριμζνα τθσ παρ. 2 κατά τθν οποία για τθν 
ακφρωςθ διαγωνιςμοφ λόγω μθ ικανοποιθτικϊν προςφορϊν απαιτείται θ γνωμοδότθςθ 
Τεχνικοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ. Αν, μετά τθν εκδίκαςθ τυχόν ενςτάςεων, υφίςτανται 
ζγκυρεσ οικονομικζσ προςφορζσ που ταυτίηονται απόλυτα διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ 
από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι, κατόπιν προςκλιςεωσ των Εργ. Επ. που υπζβαλαν τισ ίδιεσ 
προςφορζσ (οι οποίεσ δικαιοφνται να παρίςτανται ςτθ διαδικαςία), με τρόπο που να 
διαςφαλίηει τθ διαφάνεια τθσ διαδικαςίασ. 
Η Απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ (κατακφρωςθσ) κοινοποιείται ςτουσ 
διαγωνιηόμενουσ εκτόσ του μειοδότθ. Μετά προςκαλείται ο μειοδότθσ, κατά τισ διατάξεισ 
του άρκρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), να προςκομίςει μζςα ςε προκεςμία 
τουλάχιςτον δζκα (10) θμερϊν ι και περιςςότερων κατά τθν κρίςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ 
Αρχισ, ιςχφουςα βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο (εφόςον θ αρχικϊσ προςκομιςκείςα 
ζπαυςε να ιςχφει) και επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά των παρ. 23.2.1 (οι θμεδαποί) 
και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) τθσ παροφςασ, εφόςον ζχει λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ 
των αρχικϊσ προςκομιςκζντων, κακϊσ και τα δικαιολογθτικά των παρ. 23.2.4 
(πιςτοποιθτικά ζναντι των οποίων υποβλικθκε υπεφκυνθ διλωςθ).  
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Σε κάκε περίπτωςθ (ακόμα δθλαδι κι αν ιςχφει το αρχικϊσ προςκομιςκζν ι θ Ενθμερότθτα 
Ρτυχίου) προςκομίηεται νζο πιςτοποιθτικό περί μθ κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, με θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ 
κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ.  
Επίςθσ προςκομίηονται και ελζγχονται τα αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, αν από τθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου που τυχόν προςκομίςτθκε ςτο διαγωνιςμό 
προκφπτει ότι κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ ι τθν θμζρα διεξαγωγισ του ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν του Αναδόχου είχε (ι ζχει αντίςτοιχα) λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των 
προςκομιςκζντων για τθν ζκδοςι τθσ. Από τα ωσ άνω αποδεικτικά πρζπει να 
αποδεικνφεται ότι ο Ανάδοχοσ ιταν ενιμεροσ φορολογικά και αςφαλιςτικά και κατά τθν 
θμζρα του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα υπεφκυνθ διλωςι του. Τα ςτοιχεία 
ελζγχονται από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι και, εφόςον δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κοινοποιείται θ εγκριτικι του αποτελζςματοσ του 
διαγωνιςμοφ Απόφαςθ ςτο μειοδότθ (ςφναψθ ςφμβαςθσ), με πρόςκλθςθ για τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 30 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) προςκομίηοντασ μεταξφ 
των άλλων που προβλζπονται από τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ απαιτοφμενεσ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ.  
Τζλοσ προςκομίηεται και ελζγχεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ Κ.Υ.Α. 20977/23-08-2007 των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ (ΦΕΚ Β’/1673/23.08.2007) ‘’περί των 
Δικαιολογθτικϊν για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το Ν.3414/2005’’ και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, περί του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 
πρόςωπό του οι αςυμβίβαςτεσ ιδιότθτεσ του νόμου αυτοφ. 
 
β) Αν τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά δεν προςκομιςτοφν εμπρόκεςμα ι αν τα 
προςκομιςκζντα (μετά και τισ τυχόν διευκρινίςεισ και ςυμπλθρϊςεισ) είναι ελλιπι ι αν δεν 
υφίςτανται πλζον οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ του μειοδότθ, θ 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι ανακαλεί τθν Απόφαςθ κατακφρωςθσ και εγκρίνει τθν ανάκεςθ τθσ 
καταςκευισ ςτθν αμζςωσ επόμενθ, κατά ςειρά μειοδοςίασ, Εργολθπτικι Επιχείρθςθ ι 
Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντασ τθ διαδικαςία με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και 
οφτω κακϋ εξισ. Η Ρροϊςταμζνθ Αρχι είναι υποχρεωμζνθ να γνωςτοποιιςει ςτο δεφτερο 
μειοδότθ τθν ζκβαςθ του επανελζγχου των δικαιολογθτικϊν του πρϊτου μειοδότθ, πριν τθν 
κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ ςτο μειοδότθ.  
γ) Η Απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ, όπωσ και οι λοιπζσ αποφάςεισ, που 
λαμβάνονται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 29 και κατ’ αναλογία του άρκρου 27 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ), κοινοποιοφνται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ ταχυδρομικϊσ με απόδειξθ ι με 
fax, κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ. Αν θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ του μειοδότθ ζχει λιξει 
και δε ςυμφωνεί ςτθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ, προσ το ςκοπό ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι απευκφνεται ςτο δεφτερο κατά ςειρά μειοδότθ, ςτον οποίο 
κατακυρϊνει το διαγωνιςμό, αν αυτόσ ςυμφωνεί ςτθν παράταςθ και οφτω κακεξισ.  

  

Άρκρο 5: φμβαςθ-υμβατικά τεφχθ 
 
5.1 
 
5.2 

Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 30(παρ. 
5-10) και 39 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).  
Τα ςυμβατικά τεφχθ και ςτοιχεία, με βάςθ τα οποία κα εκτελεςτεί το προσ ανάκεςθ 
ζργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων 
ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ κατωτζρω:  
1. Το ςυμφωνθτικό. 
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2. Η παροφςα Διακιρυξθ. 
3. Η Οικονομικι Ρροςφορά.  
4. Το Τιμολόγιο Μελζτθσ.  
5. Η Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.).  
6.  Οι Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ (Τ.Ρ.)  
7. Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ.  
8. Το Χρονοδιάγραμμα/Ρρόγραμμα κατεδάφιςθσ, όπωσ αυτό τελικά κα  
εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 
 

  

5.3 Επίςθσ ζχουν ςυμβατικι ιςχφ, επόμενθ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο: 
1. Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 17  παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
2. Οι Ευρωκϊδικεσ. 
3. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Υ.Δ.Ε.).  
4. Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

  

Άρκρο 6: Γλϊςςα διαδικαςίασ 
 
6.1 Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και 

κάκε ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα 
ςυνοδεφονται από νόμιμθ Ελλθνικι μετάφραςθ. Επικρατοφςα διατφπωςθ είναι πάντοτε θ 
Ελλθνικι. Οι τυχόν ενςτάςεισ κα υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι.  

  

6.2 Τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ 
πρζπει, επί ποινι απαραδζκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα είτε από το Αρμόδιο 
Ρροξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ είτε με  τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ ‘’Apostile” 
ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), 
ϊςτε να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν γίνεται 
είτε από Ζλλθνα δικθγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε  από τθ μεταφραςτικι 
υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν. 

  

6.3 Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται 
ςτθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου, των υποψθφίων, των διαγωνιηομζνων και του 
Αναδόχου διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν Υπθρεςία με 
διάκεςθ διερμθνζων. 

  

Άρκρο 7: Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
 
 Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων: 
 

  

7.1 
 
 
 
 
 
 

- Ν.3669/08 «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» 
(ΚΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει  

- Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει  
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7.2 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 
 
 
 
 
7.4 

- Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ  
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτοδιαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ  

- Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο  
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει .  

 
Των διατάξεων περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν των εργολθπτικϊν επιχειριςεων με 
μορφι Α.Ε. και του ελζγχου τθσ τυχόν φπαρξθσ αςυμβίβαςτων ιδιοτιτων από το Εκνικό 
Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ κ.λ.π. *άρκρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ΚΔΕ και θ Κ.Υ.Α. 
20977/23-08-2007 των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-08-2007)  
‘’περί των Δικαιολογθτικϊν για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005’’ και απόφαςθ αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. 
Βϋ1590)+. 
 
Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 
Αξίασ» και Του άρκρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνθτρα ανάπτυξθσ 
επιχειριςεων, διαρρυκμίςεισ ςτθν ζμμεςθ και άμεςθ φορολογία και άλλεσ διατάξεισ) για 
κράτθςθ 6‰ ςτο ΤΣΜΕΔΕ. 
 
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν  
περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι  
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
 

  
  

Άρκρο 8: Χρθματοδότθςθ του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί, κ.λπ.- Πλθρωμι Αναδόχου 
 
8.1 Το ζργο χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρράςινου Ταμείου του Υπουργείου ΡΕ.Κ.Α. 

ςφμφωνα με τθν αρικμ. 78.10/2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
  

8.2 Τα γενικά ζξοδα, όφελοσ κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ 
κ.λπ. και ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 

  

8.3 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 53 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Η πλθρωμι 
του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΥΩ.  

  

Άρκρο 9: Παροχι διευκρινίςεων για το διαγωνιςμό 

Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για το 
διαγωνιςμό, αυτζσ κα παρζχονται από τθν αρχι που τον διεξάγει, το αργότερο δφο 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

Άρκρο 10: Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 
 
Η υποβολι προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει 
λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ και 
γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 
Άρκρο 11: Σίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του 

ζργου 
 

11.1 Σίτλοσ του ζργου 
Ο τίτλοσ του ζργου είναι:  
«Τλοποίθςθ αμετάκλθτων πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν ςτον 
αιγιαλό και τθν παραλία των νομϊν Καβάλασ και ερρϊν». 

  

11.2 Προχπολογιςμόσ του ζργου 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Μελζτθσ/Υπθρεςίασ του ζργου ανζρχεται ςε 53.500,00 Ευρϊ 
και αναλφεται ςε: 
Δαπάνθ Εργαςιϊν: 36.860,96 Ευρϊ 
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+ Ο.Ε.) : 6.634,97 Ευρϊ 
Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ 23%: 10.004,06 Ευρϊ. 

  

11.3 Σόποσ εκτζλεςθσ του ζργου 
Το ζργο κα εκτελεςτεί ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Καβάλασ και Σερρϊν. 

  

11.4 Περιγραφι και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου 
Με τθν υπόψθ εργολαβία προβλζπεται θ εκτζλεςθ, για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 
Ρρωτοκόλλων Κατεδάφιςθσ, Άρςθσ και Απομάκρυνςθσ Αυκαιρζτων Κτιςμάτων 
Καταςκευϊν και Ζργων ςε χϊρουσ Αιγιαλοφ & Ραραλίασ (ΡΚΑ) των Ν. Καβάλασ και Σερρϊν 
(που εξζδωςαν οι αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ και αναφζρονται ςτθν 
Τεχνικι Ζκκεςθ του Ζργου), κακϊσ και θ ορκι διάκεςθ των οικοδομικϊν αποβλιτων αλλά 
και θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ από τυχόν περιβαλλοντικι ηθμιά (βλ. άρκρο 38 
Ν.4178/13). 
Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν 
ςτο διαγωνιςμό, ότι το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων 
δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 
Ειδικά, θ διαχείριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν κα ακολουκεί τισ προβλζψεισ τθσ 
υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ (άρκρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόςον θ δυνατότθτα 
χρθςιμοποίθςισ τουσ αναφζρεται ρθτά ςτθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, με τουσ 
ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ: 
Δεν επιτρζπεται με τθ χρθςιμοποίθςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν:  

 Να προκαλείται αλλαγι του «βαςικοφ ςχεδίου» τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό 
περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

 Να κίγεται θ πλθρότθτα, θ ποιότθτα και θ λειτουργικότθτα του ζργου. 

 Να καταργείται μια «ομάδα εργαςιϊν» τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

 Να πλθρϊνονται νζεσ εργαςίεσ, που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.  

 Να τροποποιοφνται οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ.  

 Να προκαλείται αφξθςθ ι να γίνεται ειςαγωγι νζων ςυμβατικϊν δαπανϊν, οι οποίεσ 
δεν είχαν αποτελζςει αντικείμενο του διαγωνιςμοφ του ζργου (π.χ. για το μθτρϊο 
ζργου, απολογιςτικζσ εργαςίεσ, κλπ). 

Υπό τθν προχπόκεςθ εφαρμογισ των προαναφερκζντων περιοριςμϊν, επιτρζπεται θ 
χρθςιμοποίθςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν, χωρίσ περιοριςμό ορίου μεταβολισ των 
εργαςιϊν ςτο εςωτερικό τθσ αυτισ «ομάδασ εργαςιϊν», αλλά: 
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 Με περιοριςμό τθσ μεταβολισ (αφξθςθσ ι μείωςθσ) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ μιασ 
«ομάδασ εργαςιϊν», ζωσ το 20% τθσ δαπάνθσ αυτισ και ταυτόχρονα 

 με περιοριςμό του ςυνόλου, ακροιςτικά, όλων των μετακινιςεων από «ομάδα 
εργαςιϊν» ςε άλλθ «ομάδα εργαςιϊν» ζωσ το 10% τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ του ζργου. 

Οι ωσ άνω ποςοτικοί περιοριςμοί δεν ιςχφουν ςτθν περίπτωςθ που επζρχονται μόνο 
μειϊςεισ ποςοτιτων (και οικονομικοφ αντικειμζνου) μιασ ςφμβαςθσ (ςτο πλαίςιο των 
προβλζψεων του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου), χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται τα 
εξοικονομοφμενα ποςά για τθν αφξθςθ των ποςοτιτων άλλων εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

  

 
Άρκρο 12: Προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου 
 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε ζνα (1) μινα και αρχίηει από τθν 
θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι αποκλειςτικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ. 
 

 

 
Άρκρο 13: Διαδικαςία επιλογισ Αναδόχου - φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 
 
13.1 Η επιλογι του Αναδόχου κα γίνει με πρόχειρο διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 29 

του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
  

13.2 Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα υποβλθκεί με το ςφςτθμα 
προςφοράσ με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου τθσ 
υπθρεςίασ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό. 
Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.  

  

Άρκρο 14: Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ Αναδόχου 
 

 
 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι. 
 
  

 
Άρκρο 15: Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό  
 
15.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό κατατίκενται από τουσ διαγωνιηόμενουσ, 

κατά τουσ όρουσ του άρκρου 157 του Ν.4281/14, εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ, 
που ανζρχονται ςε ποςοςτό 2% επί του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α., 
ιτοι ςτο ποςό των οκτακοςίων εξιντα εννζα ευρϊ «869,00€». Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
απευκφνονται ςτθν υπθρεςία που διεξάγει το διαγωνιςμό (Διεφκυνςθ Τεχνικοφ 
Ελζγχου τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ) και ςε περίπτωςθ 
διαγωνιηόμενθσ κοινοπραξίασ πρζπει να είναι κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν τθσ. 

  

15.2 Κατά τθν παράγραφο β του άρκρου 157 του Ν.4281/14 ηθτείται υποχρεωτικά 
«αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου και αςτικισ ευκφνθσ», θ οποία καλφπτει τθν 
αποκατάςταςθ ηθμιϊν που προκαλοφνται από τον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν 
εκτζλεςι τθσ. 

  

15.3 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ αναφζρουν απαραίτθτα τα ςτοιχεία του διαγωνιηόμενου, 
δθλαδι το ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο του ατομικοφ εργολιπτθ, τθν επωνυμία 
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του νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ) ι τον τίτλο τθσ Κοινοπραξίασ, τον τίτλο του ζργου 
για το οποίο δίδεται θ εγγφθςθ, ςαφι παραίτθςθ του εγγυθτι από τθν ζνςταςθ τθσ 
διηιςεωσ μζχρι το παραπάνω ποςό και ανεπιφφλακτθ υπόςχεςθ περί καταβολισ του 
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, χωρίσ καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ, μζςα ςε πζντε (5) το πολφ 
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ. 

  

15.4 Οι εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 157 παρ. 1α) του 
Ν.4281/14: 
Δεν γίνεται δεκτι, αν ζχει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δθλαδι πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 
μζχρι τισ 16-12-2014, 
Καταπίπτει υπζρ του Κυρίου του Ζργου αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ , δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ (που 
περιγράφεται ςτο Άρκρο 17 τθσ παροφςασ) και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ 
τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ 
περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

  

Άρκρο 16: Χοριγθςθ προκαταβολισ – Ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο. 
  

16.2 Δεν προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
  

Άρκρο 17: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου 
 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κατά 
τθν παρ. 1. β) του άρκρου 157 του Ν.4281/14, που ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 
προχπολογιςμοφ του ζργου, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., ιτοι ποςοφ δφο χιλιάδων εκατόν 
εεβδομιντα τεςςάρων ευρϊ «2.174,00€». 
Σε περίπτωςθ Αναδόχου κοινοπραξίασ, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ είναι πάντοτε 
κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν τθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 39 παρ. 1 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του Αναδόχου από ζνα ι περιςςότερα 
πιςτωτικά ιδρφματα, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των, κατά τθν παρ. 4. του άρκρου 157 του 
Ν.4281/14. 
 

Άρκρο 18: Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν και διλωςθσ 
των προςφορϊν 

 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των  δικαιολογθτικϊν ςτο 
διαγωνιςμό, ορίηεται θ 16/10/2014, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 
Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί θ δθμοπραςία τθν προαναφερκείςα 
θμερομθνία ι αν διεξαχκεί μεν αλλά δεν κατατεκεί καμία προςφορά, κα διενεργθκεί 
ςε νζα θμερομθνία που κα κακορίςει με πράξθ τθσ θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι και θ οποία 
κα γνωςτοποιθκεί με fax πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα 
θμερομθνία, ςε όςουσ ζλαβαν τεφχθ του διαγωνιςμοφ και τθν ίδια ϊρα (10:00 π.μ.). Η 
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ίδια διαδικαςία μπορεί να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ. 
θμειϊνεται ότι ςτισ νζεσ αυτζσ θμερομθνίεσ μποροφν να ηθτιςουν και να λάβουν 
τεφχθ του διαγωνιςμοφ και να ςυμμετάςχουν ς’ αυτόν  ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδιλωςαν ενδιαφζρον τθν προθγοφμενθ φορά. Στθν περίπτωςθ αυτι τεφχθ μποροφν 
να δίδονται μζχρι και μία εργάςιμθ θμζρα πριν το διαγωνιςμό (θ θμζρα του 
διαγωνιςμοφ δεν προςμετράται).  
 

 
Άρκρο 19: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει το ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό (κατά τθ 
διάταξθ του άρκρου 29 παρ. 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για διάςτθμα ενόσ (1)μινα από 
τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Μζςα ςε αυτό το μινα πρζπει να 
υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
 

 
Άρκρο 20: Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
 

Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ κα δθμοςιευκεί ςε μια θμεριςια τοπικι εφθμερίδα 
πζντε τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ δθμοπραςία και τοιχοκολλείται πριν από τθν 
ίδια προκεςμία ςτο χϊρο ανακοινϊςεων τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθ δθμοπραςία 
ςφμφωνα με το άρκρο 29, παρ. 5 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)  

 Τα ζξοδα των εκ του νόμου απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ διακιρυξθσ τθσ 
δθμοπραςίασ κα, βαρφνουν τον Ανάδοχο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό 
πλθρωμισ του ζργου. 

 
 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Άρκρο 21: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 
 
 Στο διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν:  
 

21.1 Μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ: 
α) Εγγεγραμμζνεσ ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) που τθρείται ςτθ 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΡΟΜΕΔΙ, για ζργα κατθγορίασ Οικοδομικά, ανεξάρτθτα από τθν τάξθ ςτθν 
οποία ανικουν κακϊσ ςφμφωνα με το άρκρο 59 του Ν.4278/14 (ΦΕΚ 157/Αϋ/04.08.2014) 
ζχουν καταργθκεί τα κατϊτατα όρια προχπολογιςμοφ δθμοςίων ζργων και 
προεκτιμϊμενων αμοιβϊν μελετϊν ανά κατθγορία και τάξθ με βάςθ τα οποία ζχουν 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ ανακζςεισ δθμοςίων ζργων οι παραπάνω Εργολθπτικζσ 
Επιχειριςεισ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 105 και 106 του Ν.3669/08 προβλζπεται και 
θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ επιχειριςεων γραμμζνων ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα. 
β) Ρροερχόμενεσ από κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι από κράτθ που ζχουν υπογράψει τθν ςυμφωνία για τισ 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (Σ.Δ.Σ.) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Ρ.Ο.Ε.), ςτα οποία 
τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον είναι 
εγγεγραμμζνεσ ςτουσ καταλόγουσ αυτοφσ και ςε τάξθ και κατθγορία αντίςτοιχθ με τισ 
καλοφμενεσ του Ελλθνικοφ Μθτρϊου Μ.Ε.Ε.Ρ. 
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γ) Ρροερχόμενεσ από ωσ ανωτζρω βϋ κράτθ, ςτα οποία δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι 
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, εφόςον αποδεικνφουν ότι ζχουν εκτελζςει ζργα παρόμοια 
με το δθμοπρατοφμενο, από ποιοτικι και ποςοτικι άποψθ. 

  

21.2 Κοινοπραξίεσ Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε 
οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 16 παρ. 7 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία ςτθν ίδια κατθγορία) και υπό τον όρο ότι κάκε Εργολθπτικι 
Επιχείρθςθ κα ςυμμετζχει ςτο κοινοπρακτικό ςχιμα με ποςοςτό όχι μικρότερο του 25% 
τθσ καλοφμενθσ κατθγορίασ. Επιχειριςεισ γραμμζνεσ ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα δεν 
επιτρζπεται να κοινοπρακτοφν με επιχειριςεισ των υπολοίπων τριϊν περιπτϊςεων 
(άρκρο 106 παρ. 1 του Ν.3669/08). 

  

21.3 Κάκε εργολθπτικι επιχείρθςθ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ενόσ 
κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ. Γίνονται επίςθσ δεκτζσ και μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ 
επιχειριςεισ ι κοινοπραξίεσ εργολθπτικϊν επιχειριςεων κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 9 του 
άρκρου 16 του Ν.3669/08 («κφρια κατθγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι 
ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ ςυμμετοχι εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε διαγωνιςμοφσ για 
τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων. 

  

 
Άρκρο 22: Επαγγελματικά προςόντα 
 
 Κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ, που μετζχει ςτο διαγωνιςμό, μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ 

Κοινοπραξίασ, οφείλει να διακζτει τα παρακάτω επαγγελματικά προςόντα:  
 

1. Να μθν τελεί ι να μθν ζχει κινθκεί ςε βάροσ τθσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι, προκειμζνου περί αλλοδαπϊν, ςε 
οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από μια παρόμοια 
διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ 
τθσ. 

2. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα οι διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων 
(Ο.Ε.), ετερόρρυκμων (Ε.Ε.) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ο 
πρόεδροσ και ο διευκφνων ςφμβουλοσ ςε περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.), τα 
φυςικά πρόςωπα που αςκοφν τθ διοίκθςι του ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα 
αντίςτοιχα κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα για 

 α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ 
τθσ αρικμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

 β) δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (21) 
και ςτο άρκρο 3 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ αρικμ. 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, 

 γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

 δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ υπ’ 
αρ. 91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του Συμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ, 

 ε) υπεξαίρεςθ (375 Ρ.Κ), 
 ςτ) απάτθ (386-388 Ρ.Κ.), 
 η) εκβίαςθ (385 Ρ.Κ.), 
 θ) πλαςτογραφία (216-218 Ρ.Κ.), 
 κ) ψευδορκία (224 Ρ.Κ.), 
 ι) δωροδοκία (235-237 Ρ.Κ.), 
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 κ) δόλια χρεοκοπία (398 Ρ.Κ.). 
 Τα υπό αϋ- δϋ αδικιματα ζχουν ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του υποψθφίου ςε κάκε 

περίπτωςθ, ενϊ τα υπό εϋ- κϋ, μόνο αν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ 
του εργολιπτθ. 

3. Να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία (εφόςον 
είναι θμεδαπι ι αλλοδαπι μεν αλλά που ζχει ιδθ αναπτφξει δραςτθριότθτα ςτθν 
Ελλάδα) ι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ. 

4. Να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ, όςον αφορά ςτθν καταβολι των φόρων, 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία (ςε περίπτωςθ που είναι 
εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα) ι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνθ. 

5. Να μθν ζχει διαπράξει πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο τθσ επιβλικθκε ποινι 
που τθσ ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε δθμοπραςίεσ δθμοςίων ζργων (και 
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ δθμοπραςία). 

6. Να ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ προσ τισ εργολθπτικζσ οργανϊςεισ, εφόςον 
είναι εγγεγραμμζνθ. 

7. Να μθν ζχει ανεκτζλεςτο υπόλοιπο εργολαβικϊν ςυμβάςεων ανϊτερο του νόμιμου 
ορίου. 
 

 ΗΜΕΙΩΗ: Οι υπό 6 και 7 προχποκζςεισ ιςχφουν μόνο για τισ θμεδαπζσ 
επιχειριςεισ. 

8. Τεχνικι ικανότθτα. 
  

 
 
Άρκρο 23: Δικαιολογθτικά 
 
 Κάκε Εργολθπτικι Επιχείρθςθ που ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία, μεμονωμζνα ι ωσ μζλοσ 

Κοινοπραξίασ, οφείλει να αποδείξει ότι πλθροί τισ απαιτιςεισ του άρκρου 21 και ότι 
διακζτει τα προςόντα του άρκρου 22, προςκομίηοντασ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

  

23.1 Δικαιολογθτικά επαγγελματικισ εγγραφισ 
 

α) Ρροκειμζνου περί εργολθπτικισ επιχείρθςθσ εγγεγραμμζνθσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο 
πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε αυτό ςτθν τάξθ και κατθγορία που ορίηεται ςτο άρκρο 21 τθσ 
παροφςασ. Υποβάλλεται επίςθσ και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρϊνεται 
από τον Ρρόεδρο τθσ Ε.Δ. και παραμζνει ςτθ διάκεςθ των οργάνων του διαγωνιςμοφ για 
αποδεικτικοφσ λόγουσ (εκδίκαςθ ενςτάςεων και προςφυγϊν). 
β) Ρροκειμζνου περί Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ προερχόμενθσ από κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ που ζχει υπογράψει τθν Σ.Δ.Σ. του Ρ.Ο.Ε. 
ι που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ 
ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου, όπου τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν, 
επικυρωμζνο από τθν αρμόδια αρχι πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτουσ καταλόγουσ, ςε τάξθ 
και κατθγορία όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςασ, ςυνταγμζνο ςφμφωνα με το 
άρκρο 52 τθσ Οδθγίασ 2004/18 (άρκρο 151 του ν. ΚΔΕ). 
γ) Ρροκειμζνου περί Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ προερχόμενθσ από κράτοσ-μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι του Ε.Ο.Χ. ι από κράτοσ που ζχει υπογράψει τθν Σ.Δ.Σ. του Ρ.Ο.Ε., 
ι που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ 
ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κυρωκεί με ςχετικι απόφαςθ του 
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αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τθροφνται επίςθμοι κατάλογοι αναγνωριςμζνων 
εργολθπτϊν, απαιτείται βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο επαγγελματικό μθτρϊο τθσ χϊρασ 
προζλευςισ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 46 τθσ Οδθγίασ 2004/18 (άρκρο 145 του ΚΔΕ). 
 

Σα δικαιολογθτικά επαγγελματικισ εγγραφισ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτά, κα 
πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν. 

  

23.2 Δικαιολογθτικά επαγγελματικισ και τεχνικισ καταλλθλότθτασ 
 

Η εκπλιρωςθ των προςόντων 1-7 του άρκρου 21 αποδεικνφεται με τα δικαιολογθτικά 
των περιπτϊςεων α ζωσ ε τθσ παρ. 23.2.2, που αφοροφν τόςο τισ μεμονωμζνεσ 
επιχειριςεισ όςο και όλα τα μζλθ των κοινοπραξιϊν, με τισ διακρίςεισ τθσ παρ. 23.2.1: 

  

23.2.1 Οι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π. εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κα προςκομίςουν, εφόςον 
κατζχουν, «Ενημερότητα Πτυχίου» για χριςθ ςε δθμοπραςίεσ, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα κάκε φορά υπουργικι Απόφαςθ. Η Ενθμερότθτα Ρτυχίου απαλλάςςει από τθν 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των αντίςτοιχων επιμζρουσ δικαιολογθτικϊν των περιπτϊςεων 
του άρκρου 23.2.2, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ δϋ, θ οποία δεν τισ αφορά. Η Ενθμερότθτα 
Ρτυχίου πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ που θ φορολογικι ι θ αςφαλιςτικι 
ενθμερότθτα που αναγράφονται ςτθν Ενθμερότθτα Ρτυχίου ζχουν λιξει κατά τθν 
θμερομθνία αυτι, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ (του μεμονωμζνου υποψιφιου ι 
του μζλουσ τθσ υποψιφιασ κοινοπραξίασ) ότι ο ςυμμετζχων είναι αςφαλιςτικά και 
φορολογικά ενιμεροσ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ και είναι ςε κζςθ να αποδείξει 
τθν ενθμερότθτα αυτι, εφόςον αναδειχκεί μειοδότθσ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα 
Ρτυχίου δεν αναγράφεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του πτυχίου του διαγωνιηομζνου είναι 
αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιηόμενοσ προςκομίηει επιπλζον τθσ Ε.Π. 
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εν ιςχφει για τα ςτελζχθ αυτά. 
Οι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π. εργολθπτικζσ επιχειριςεισ χωρίσ Ενθμερότθτα Πτυχίου, 
υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά, εκτόσ αυτοφ τθσ 
παραγράφου δϋ.  
Οι αλλοδαπζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ υποχρεοφνται να προςκομίςουν τα 
δικαιολογθτικά των παραγρ. αϋ ζωσ δϋ, εκτόσ αν είναι εγγεγραμμζνεσ ςε επίςθμουσ 
καταλόγουσ αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν τθσ χϊρασ τουσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 
151 του Ν.3669/08, οπότε απαλλάςςονται τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν εκείνων που μνθμονεφει το πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 

  

23.2.2 α) Για τθν περίπτωςθ 1, 2, 5 και 7 του άρκρου 22 υποβάλλεται Τπεφκυνθ Διλωςθ που 
υπογράφεται από τον ατομικό εργολιπτθ ι τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ και 
βεβαιϊνει ότι θ επιχείρθςθ: 

i) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δεν ζχει κινθκεί 
ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι 
διαχείριςθ, προκειμζνου περί αλλοδαποφ διαγωνιηόμενου, ςε οποιαδιποτε άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από μια παρόμοια διαδικαςία, θ οποία 
προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ του, 
ii) ότι τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ 2 του άρκρου 22 δεν ζχουν 
καταδικαςτεί για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ αυτισ, 
iii) ότι θ επιχείρθςθ δεν ζχει διαπράξει πεικαρχικό παράπτωμα για το οποίο τθσ 
επιβλικθκε ποινι που τθσ ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε δθμοπραςίεσ 
δθμοςίων ζργων (και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ δθμοπραςία) και  
iv) ότι το ανεκτζλεςτο μζροσ των εργολαβικϊν ςυμβάςεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτζλεςτου που τίκενται ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
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β) Για τθν περίπτωςθ 3 τα πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ ι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι 
υποχρεϊςεισ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι και με 
τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία, για τθν Εργ. Επιχειρ. και για όλεσ τισ Κοινοπραξίεσ ςτισ 
οποίεσ ςυμμετζχει, κακϊσ και για κάκε ζργο που εκτελεί (παρ. 3 άρκρου 20 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) ςτθν Ελλάδα. 
Οι επιχειριςεισ που είναι γραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΠ (ι ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα) και δεν 
κατζχουν Ενθμερότθτα Πτυχίου, ζχουν ειδικά τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ όπου κα αναφζρονται: 

i) ότι τα πρόςωπα που απαςχολοφν με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ είναι 
αςφαλιςμζνα ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ (αν δεν απαςχολοφν 
τζτοια πρόςωπα να υποβάλλεται ςχετικι αρνθτικι Τ.Δ.), 
ii) τα πρόςωπα (ονομαςτικά) που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ επιχείρθςθσ και 
ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΣΜΕΔΕ. Σα αποδεικτικά αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ πρζπει να προζρχονται από όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 
και να αφοροφν τθν ίδια τθν επιχείρθςθ, ενϊ ειδικότερα πρζπει να προςκομίηεται 
και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα των ωσ άνω ςτελεχϊν προσ το ΣΜΕΔΕ. 

γ) Για τθν περίπτωςθ 4, εφόςον θ εργολθπτικι επιχείρθςθ φορολογείται ςτθν Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο, τόςο μεμονωμζνα όςο 
και για τισ Κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει (παρ. 3 άρκρου 20 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) 
Σε περίπτωςθ που θ Εργ. Επιχειρ. δε φορολογείται ςτθν Ελλάδα, βεβαίωςθ από τθν 
αρμόδια ελλθνικι αρχι ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του γεγονότοσ αυτοφ και ταυτόχρονα 
αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τθσ. 
Αν ςε κάποιο κράτοσ δεν εκδίδονται τα παραπάνω βϋ και γϋ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, 
μπορεί να αντικαταςτακοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ (εκδοκείςα εντόσ των ζξι μθνϊν που 
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ δθμοπράτθςθσ) ι όπου δεν προβλζπεται, από υπεφκυνθ 
διλωςθ. Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα 
υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου είναι απαράδεκτθ. 
δ) Για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ τθσ παραγράφου 20.1.γ κατάλογο εκτελεςμζνων 
ζργων κατά τθν τελευταία πενταετία, ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςισ 
τουσ, από τα οποία ςτοιχεία αποδεικνφεται ότι ζχουν εκτελζςει παρόμοια ποιοτικά και 
ποςοτικά ζργα με το δθμοπρατοφμενο. Τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρουν τθν αξία, το 
χρόνο και τον τόπο εκτζλεςθσ των ζργων και διευκρινίηουν αν τα ζργα εκτελζςτθκαν κατά 
τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και αν περατϊκθκαν κανονικά. 
ε) Ριςτοποιθτικά εκπλιρωςθσ των οικονομικϊν τουσ υποχρεϊςεων προσ τισ 
επαγγελματικζσ εργολθπτικζσ ενϊςεισ ι υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εγγεγραμμζνεσ 
ςε τζτοιεσ οργανϊςεισ. 

  
23.2.3 Για να κεωρθκοφν ζγκυρα τα υπό β και γ ςτοιχεία τθσ παρ. 22.2.2 πρζπει να βρίςκονται 

ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των προςφορϊν. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν 
ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ (μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ του εξαμινου) ιςχφοσ 
των δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ 
των ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
Ειδικά οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, που τυχόν προςκομίηονται για 
αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ του 
τελευταίου μθνόσ πριν τθ δθμοπράτθςθ. 
Στα δικαιολογθτικά υποβάλλονται: 
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α) οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ςε πρωτότυπο. 
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπο ι (κατ’ επιλογι του διαγωνιηόμενου) ςε 
νόμιμα επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα, εκτόσ των περιπτϊςεων εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 2α του άρκρου 1 του 
Ν.4250/2014 (κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.2690/99 όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
με το άρκρο 1 του Ν.4250/2014), όπου αντί πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων, 
μποροφν να υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτφπων εγγράφων. 
Πλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να εμπεριζχονται ιδθ ςτο ςχετικό φάκελο κατά τθν 
υποβολι του και ςτθν ορκι μορφι τουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ (πρωτότυπα - 
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα - απλά φωτοαντίγραφα). Τα δικαιολογθτικά παραμζνουν 
ςτο φάκελο και δε νοείται επίδειξθ και απόςυρςι τουσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
Εφόςον διαπιςτωκεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο ότι ο διαγωνιηόμενοσ υπζβαλε ψευδι 
διλωςθ κατά τθν παροχι ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν που ηθτοφνται ςτον εν λόγω 
διαγωνιςμό, αποκλείεται. 

  
23.2.4 Μετά τθν ανάδειξθ του Αναδόχου και ςτα πλαίςια επανελζγχου των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ κατά τθν παρ. 4.2 τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ προςκομίηει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά, προκειμζνου να αποδείξει τθν ειλικρίνεια των δθλωκζντων με τθν 
υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 23.2.2.α: 
α) Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ προζλευςθσ και από τα οποία αποδεικνφεται ότι δεν τελεί ςε 
πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ. 
Για τθν Ελλάδα τα πιςτοποιθτικά που αφοροφν τθν πτϊχευςθ και αναγκαςτικι 
διαχείριςθ εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενϊ αυτό που αφορά τθ κζςθ ςε εκκακάριςθ 
από τθν αρμόδια Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ ι το Υπουργείο Ανάπτυξθσ όταν πρόκειται 
για ανϊνυμθ εταιρεία και το πρωτοδικείο τθσ ζδρασ ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν 
προςϊπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Ρ.Ε.).Ριςτοποιθτικά περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ δεν 
προςκομίηονται από τισ ατομικζσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ. 
β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ανάλογο ζγγραφο Δικαςτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ, που αφορά τουσ διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυκμων (Ε.Ε.) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), τον πρόεδρο και 
διευκφνοντα ςφμβουλο ςε περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.), τα φυςικά πρόςωπα 
που αςκοφν τθ διοίκθςι του ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο 
τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ πρόςωπα. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ 
μθτρϊου δεν είναι λευκό κα υποβάλλεται ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον δικαςτικισ αρχισ ι 
Συμβολαιογράφου, περί των αδικθμάτων που αφοροφν οι καταδίκεσ που είναι 
γραμμζνεσ ςτο μθτρϊο. Αν από τθν ζνορκθ βεβαίωςθ προκφπτει ότι κάποια από τισ 
καταδίκεσ αφορά αδίκθμα που κα μποροφςε να προκαλζςει αποκλειςμό του 
διαγωνιηομζνου, προςκομίηεται θ καταδικαςτικι Απόφαςθ προκειμζνου να διαπιςτωκεί 
αν το αδίκθμα αφορά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του διαγωνιηόμενου. Η ζνορκθ 
βεβαίωςθ διατθρεί τθν ιςχφ τθσ για όςο χρόνο αντιςτοιχεί ςτο περιεχόμενο του ποινικοφ 
μθτρϊου.  
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ για το ανεκτζλεςτο μζροσ των εργολαβικϊν ςυμβάςεων, 
ςυνοδευόμενθ από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτζλεςθ ζργων και (β) τισ βεβαιϊςεισ των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν για το ανεκτζλεςτο μζροσ κάκε εργολαβίασ που εκτελεί είτε 
αυτοτελϊσ είτε ςε κοινοπραξία και εκδίδονται ςτο εξάμθνο που προθγείται τθσ 
θμερομθνίασ δθμοπράτθςθσ του ζργου (άρκρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
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23.3 Δικαιολογθτικά Σεχνικισ Ικανότθτασ 

Ππωσ ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 147 του Ν.3669/08 και αφοροφν τισ αλλοδαπζσ 
Εργολθπτικζσ Επιχειριςεισ, που δεν είναι εγγεγραμμζνεσ ςε επίςθμο κατάλογο 
αναγνωριςμζνων εργολθπτϊν. 

  
 
Άρκρο 24: Περιεχόμενο Φακζλου Δικαιολογθτικϊν 
 
 
 
 
 
24.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ 
φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ 
Προςφοράσ, ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 
 
Ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ όλα τα 
δικαιολογθτικά(και με τισ διακρίςεισ)που αναφζρονται ςτο άρκρο 23 και επιπλζον 
(επίςθσ επί ποινι αποκλειςμοφ): 
 
1. Τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. 
2. Τπεφκυνθ διλωςθ του προςϊπου που κα υποβάλλει τθν προςφορά ότι αποτελεί 

νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ για τθν οποία υπογράφει και ότι ζχει το εκ του 
καταςτατικοφ δικαίωμα εκπροςϊπθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτον εν λόγω διαγωνιςμό. 

 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και θ Διευκφνουςα Υπθρεςία, διατθροφν το δικαίωμα 
αμφιςβιτθςθσ τθσ νομιμοποίθςθσ και μποροφν, κατά τον επανζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν πριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 26 παρ. 2 Ν.3669/08 
(ΚΔΕ) να ηθτιςουν οποιοδιποτε ζγγραφο κεωροφν αναγκαίο για τθν απόδειξι τθσ 
(όπωσ π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ με τισ τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με 
μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του 
διαγωνιηομζνου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ δεν προςκομίηεται ςε περίπτωςθ ατομικϊν εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων. 

 Η εκπροςϊπθςθ τθσ εργ. επιχ/ςθσ τεκμαίρεται, εφόςον δεν αμφιςβθτιςει μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ (κατά τθν παρ. 4.2 αϋ τθσ παροφςασ) τθν εκπροςϊπθςι 
τθσ από το πρόςωπο που υπζγραψε τθν προςφορά τθσ. 

 Πταν οι διαγωνιηόμενοι προςκομίηουν Ενθμερότθτα Πτυχίου, θ νομιμοποίθςθ 
κεωρείται αποδεδειγμζνθ. Αν ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ είναι άλλο πρόςωπο από τον 
αναφερόμενο ςτθν Ε.Ρ. προςκομίηονται τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν 
αλλαγι. 

3. Σε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ Κοινοπραξίασ, υποβάλλεται διλωςθ ι και ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό υπογεγραμμζνα από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των μελϊν, για τθ 
ςφςταςθ τθσ Κοινοπραξίασ. Δθλϊνονται επίςθσ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των 
κοινοπρακτοφντων μελϊν (εφόςον προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
ελάχιςτα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςε κοινοπραξία). 

4. Τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν κατά το άρκρο 22 παρ. 2 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) 
νομιμοποίθςθ του φυςικοφ προςϊπου που υποβάλλει τθν προςφορά για 
λογαριαςμό τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 3.3 τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 Τζτοια ςτοιχεία δεν προςκομίηονται αν θ νομιμοποίθςθ προκφπτει από τθν 
Ενθμερότθτα Ρτυχίου, ι αν θ προςφορά υποβλικθκε από αλλοδαπι επιχείρθςθ. 
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24.2 
 
 
 

 
5. Βεβαιϊςεισ εξόφλθςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και φορολογικισ ενθμερότθτασ για 

τα ζργα που εκτελεί μόνθ τθσ ι ςε κοινοπραξία για το χρονικό διάςτθμα από τθσ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι εκδόςεωσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν 
(Εγκφκλιοσ 10/2010 Υπ. Μεταφορϊν & Δικτφων). 

 
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ» περιζχει ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο 
Οικονομικισ Προςφοράσ τθσ Τπθρεςίασ. 

 

Το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ υπογράφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από το 
νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ ι τθσ Κοινοπραξίασ και όλεσ οι ςελίδεσ 
μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφζσ που τυχόν λείπουν ςυμπλθρϊνονται μετά το 
άνοιγμα των προςφορϊν. Ακόμα κι αν αρνθκεί να τα μονογράψει ο διαγωνιηόμενοσ, τα 
μονογράφει θ Ε.Δ. – άρκρο 20 παρ. 4 του ΚΔΕ. Επίςθσ, εφόςον λείπουν, ςυμπλθρϊνονται 
από τον προςφζροντα μετά το άνοιγμα των προςφορϊν τα ονοματεπϊνυμα των 
προςφερόντων και οι ςφραγίδεσ των επιχειριςεων. Σε κάκε περίπτωςθ οι ελλείψεισ 
αυτζσ δε κεωροφνται λόγοσ αποκλειςμοφ από τθ δθμοπραςία.  

 

Επιςθμαίνονται ςχετικά με τθν οικονομικι προςφορά τα εξισ:  
Α. Είναι υποχρζωςθ των διαγωνιηομζνων να ςυμπλθρϊςουν το Ζντυπο Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ. Αποκλείονται διαγωνιηόμενοι που δεν ςυμπλθρϊνουν ουςιϊδεσ μζροσ των 
ςτοιχείων τθσ προςφοράσ τουσ.  
Β. Αποκλείονται από το διαγωνιςμό προςφορζσ, ςτισ οποίεσ δεν αναγράφεται το ενιαίο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 
Γ. Η ολόγραφθ αναγραφι των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ υπεριςχφει τθσ 
αντίςτοιχθσ αρικμθτικισ. 
Δ. Αν παρουςιαςτοφν α) επουςιϊδεισ ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ (πλθν εκείνων που επιφζρουν αποκλειςμό), β) διαφορζσ μεταξφ 
τθσ ολόγραφθσ και τθσ αρικμθτικισ τιμισ ι γ) λογιςτικά ςφάλματα ςτα ακροίςματα, τα 
γινόμενα ι τθ ςτρογγυλοποίθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διορκϊνει τα ςφάλματα και 
αναγράφει τθν ορκι οικονομικι προςφορά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 
Άρκρο 25: Διάφορεσ ρυκμίςεισ 
 
25.1 
 
 
 
 

Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου και θ διάκεςθ τθσ ςχετικισ 
πίςτωςθσ του Ρράςινου Ταμείου του Υπουργείου ΡΕ.Κ.Α., ςφμφωνα με τθν 
αρικμ.78.10/2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Θεςςαλονίκθ, 07.10.2014 
Με εντολι Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ 
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