
 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 
(αποστολή με mail) 

 
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
                  ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 21/05/2021 
                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4131    

 
ΠΡΟΣ 
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του ν. 4412/2016 και του ν. 4605/2019) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου με τίτλο: 
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 
 

(CPV45232130-2) 
 

Εκτιμώμενης αξίας 9.274.193,55Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
ήτοι 11.500.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  
 
περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων του πίνακα αποδεκτών για τη συμμετοχή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
σύμφωνα με την παρ 2.γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, 
όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου του θέματος.  
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.274.193,55 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) 
της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (κωδικός ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072). 
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τους εν γένει όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται στη 
συνημμένη αναλυτική πρόσκληση του έργου, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 108/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 και 
του άρθρου 8 της αναλυτικής πρόσκλησης. 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/05/2021, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου 
www.dimoskarystou.gr 
 
Συνημμένα:  
Η αναλυτική πρόσκληση (με mail) 

Ο Δήμαρχος Καρύστου  
Ραβιόλος Ελευθέριος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΜΕΕΠ 

(κατ/τάξη) 
Διεύθυνση Στοιχεία επικοινωνίας 

1 

ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΥΔΡ 6
η
 

ΟΔΟ 6
η
 

ΛΙΜ 6
η 

Μυκόνου 1, 
Βούλα Αττικής, 
16673 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-9480680 

210-9480683 

info@tekal.gr 

Μαρία Κώνστα 
 

2 
ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και 
Εμπορική Εταιρεία 

 

ΥΔΡ 5
η
 

ΟΔΟ 5
η
 

ΛΙΜ 5
η
 

Λ. Κηφισίας 
129, Αθήνα, 
11524 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-6983511 

210-6910998 

info@ergoate.gr 

Σπυριδούλα Καμπέρη 
 

 

3 
ΚΑΔΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 5
η
 

ΟΔΟ 5
η
 

ΛΙΜ 1
η
 

3
ο
χλμ ΠΕΟ 

Θηβών – 
Αθηνών, 
Θήβα, 32200 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

22620-25500 

22620-26072 

kadmosaete@gmail.com 

Γεώργιος Κοβάνης 
 

 

4 
Μ.Τ. Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, 
Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική 
και Κτηματική Εταιρία 

 

ΥΔΡ 4
η
 

ΟΔΟ 4
η
 

ΛΙΜ 1
η
 

Λ. Αλεξάνδρας 
15-17, Αθήνα 
11473 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-6424791 

210-6434405 

info@mtate.gr 

Ευστάθιος 
Μανδηλαράς  

 

5 

ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙ-
ΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛ- 
ΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

ΥΔΡ 5
η
 

ΟΔΟ 5
η
 

ΛΙΜ 3
η
 

Κωνσταντινου
πόλεως 296, 
Αχαρνές, 
13673 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-2403143 

210-2403123 

info@odos-tsigos.gr 

Λεωνίδας Τσίγκος 
 

 

6 

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑ-ΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 4
η
 

ΟΔΟ 4
η
 

ΛΙΜ 1
η
 

Αμφίωνος 40, 
Θήβα, 32200 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

22620-29760 

22620-28250 

info@ergodomiki-v.gr 

Εύη Κατσέλη 
 

 

7 
ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 4
η
 

ΟΔΟ 4
η
 

ΛΙΜ 1
η
 

Ρούπελ 3, Νέα 
Κηφισιά, 
14564 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-8075491 

210-8075865 

info@eydromos.gr 

Μαρία Σταματιάδου  
 

 

8 

SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥ- 
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 4
η
 

ΟΔΟ 4
η
 

ΛΙΜ 2
η
 

Πολιτικών 42 
και 
Προμαχώνος, 
Χαλκίδα, 
34133 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

22210-21511 

22210-21515 

info@sec.com.gr 

Φωτεινή Ευσταθίου 
 

 

9 
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 5
η
 

ΟΔΟ 5
η
 

ΛΙΜ 4
η
 

Θέση 
Γιακουμή, 
Μάνδρα 
Αττικής, 19600 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-5557636 

210-5557735 

ergotem@ergotem.gr 

Μαρία Κοροβέση 
 

 

10 
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 4
η
 

ΟΔΟ 4
η
 

ΛΙΜ 3
η
 

Αμαλιάδος 4,  
Ν. Κηφισιά, 
14564 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-8003280 

210-8003283 

info@attikidiodos.gr 

Αγγελική Δημητρακάκη 
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11 
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 

 

ΥΔΡ 5
η
 

ΟΔΟ 4
η
 

ΛΙΜ 3
η
 

Λαρίσης 8, 
Θεσσαλονίκη, 
54249 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

2311990539 

2311990514 

c.daniilidou@edil.gr 

Χαρά Δανιηλίδου  
 

 

12 
Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΥΔΡ 4
η
 

ΟΔΟ 3
η
 

ΛΙΜ 3
η
 

Παράδρομος 
Αττικής Οδού 
56, Χαλάνδρι, 
15234 

Τηλ 

Fax 

Mail 

Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 

210-6919033 

210-6090071 

gram@goliopoulos.gr 

Αντιγόνη Παπακώστα 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡ. 2γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

(ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)  

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV: 
 
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 
 
11.500.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α) 
 
Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών 
και Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
(Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης 
Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (κωδικός 
ενάριθμου έργου 
2021ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072) 
 
45232130-2 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 
 

προσκαλεί και κηρύσσει 
 
 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

(σύμφωνα με την παρ 2.γτου άρθρου 32του Ν.4412/2016& το άρθρο 32Α του 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το Ν.4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) 

 
 

ΓΙΑΤΟΕΡΓΟΜΕΤΙΤΛΟ: 
 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 
 

Εκτιμώμενης αξίας 9.274.193,55 Ευρώ(πλέονΦ.Π.Α.24%) 
 
 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και β) τους όρους της παρούσας. 
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Ο Δήμος Καρύστου έχοντας υπόψη: 

1) τις υπ΄αριθμ. 0014/02-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΝΖ46ΜΤΛΒ-ΑΨΔ), 4934/30-06-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΓΞ546ΜΤΛΒ-Ο97), 12347/02-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΒΓ46ΜΤΛΒ-ΩΚΔ) αποφάσεις της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κήρυξης και παράτασης της κήρυξης 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Καρύστου της 
Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα 
(έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 30/12/2019 στην παραπάνω περιοχή και που 
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 30/06/2021καθώς το έργο διαχείρισης των συνεπειών δεν 
έχει ολοκληρωθεί. 

2) Του π΄αριθμ. πρωτ. 1938/05-03-2021 έγγραφο του Δήμου Καρύστου με το οποίο ζητήθηκε η 
χρηματοδότηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ» προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας 
του Δήμου Καρύστου 

3) το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77786/26-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την προέγκριση εγγραφής νέου 
ενάριθμου στη ΣΑΕ072 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ» και προϋπολογισμό 11.680.000,00€ 

4) την υπ΄αριθμ. 40739/06-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ46ΜΤΛΡ-ΝΚ5) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2021 στη ΣΑΕ072 

5) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 98147/13-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΓΗ465ΧΘΞ-ΞΨΓ) απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών περί έγκρισης της δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 11.680.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου 
έργου 2021ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072 και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της 
στον Δήμο Καρύστου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 

6) την υπ΄αριθμ. 108/2021 (ΑΔΑ: ΨΟ4ΨΩΕΦ-Φ84) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καρύστου περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 

7) το υπ΄αριθμ. πρωτ. 206635/1276/15-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί απαλλαγής από την υποχρέωση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 

8) το γεγονός ότι η εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ» είναι εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθεί η 
αντιπλημμυρική προστασία Καρύστου, όπου κατοικεί σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού του 
Δήμου,και υπάρχει άμεσος κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των υφιστάμενων βλαβών των 
υποδομών της περιοχής του έργου και κατ΄ επέκταση υπάρχει άμεση ανάγκη να 
προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των κατοίκων της πληγείσας περιοχής 

9) το γεγονός ότι το παρόν έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των βλαβών και την πρόληψη 
αντίστοιχων φαινομένων (πλημμύρες, κατολισθήσεις) του Δήμου Καρύστου που προέκυψαν 
μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) σε περιοχή που κηρύχθηκε σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και 
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υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσής του, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ενώ η κατεπείγουσα ανάγκη που επικαλείται η 
αναθέτουσα αρχή σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από δική της ευθύνη 

10) τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, όπως εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 108/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΟ4ΨΩΕΦ-Φ84) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου 

 
καλεί 

τους παρακάτω οικονομικούς φορείς: 

1) Eργοληπτική επιχείρηση: ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ-ΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην 

κατηγορία έργων υδραυλικών 6ης τάξης, οδοποιίας 6ης τάξης και λιμενικών 6ηςτάξης 

2) Eργοληπτική επιχείρηση: ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία, διαθέτουσα 

πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 5ης τάξης, οδοποιίας 5ηςτάξης και λιμενικών 5ηςτάξης 

3) Eργοληπτική επιχείρηση: ΚΑΔΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 5ηςτάξης, οδοποιίας 5ης τάξης και 

λιμενικών 1ηςτάξης 

4) Eργοληπτική επιχείρηση: Μ.Τ. Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, 

Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία, διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 

4ηςτάξης, οδοποιίας 4ηςτάξης και λιμενικών 1ης τάξης 

5) Eργοληπτική επιχείρηση: ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, διαθέτουσα πτυχίο 

ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 5ης τάξης, οδοποιίας 5ης τάξης και λιμενικών 3ης τάξης 

6) Eργοληπτική επιχείρηση: ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 4ης τάξης, οδοποιίας 4ηςτάξης και 

λιμενικών 1ηςτάξης 

7) Eργοληπτική επιχείρηση: ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαθέτουσα πτυχίο 

ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 4ηςτάξης, οδοποιίας 4ηςτάξης και λιμενικών 1ης τάξης 

8) Eργοληπτική επιχείρηση: SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην 

κατηγορία έργων υδραυλικών 4ηςτάξης, οδοποιίας 4ηςτάξης και λιμενικών 2ης τάξης 

9) Eργοληπτική επιχείρηση: ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 5ηςτάξης, οδοποιίας 5ης 

τάξης και λιμενικών 4ηςτάξης 

10) Eργοληπτική επιχείρηση: ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαθέτουσα 

πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 4ηςτάξης, οδοποιίας 4ηςτάξης και λιμενικών 3ης τάξης 

11) Eργοληπτική επιχείρηση: EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 5ης τάξης, 

οδοποιίας 4ηςτάξης και λιμενικών 3ηςτάξης 
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12) Eργοληπτική επιχείρηση: Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

διαθέτουσα πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων υδραυλικών 4ης τάξης, οδοποιίας 3ης τάξης και 

λιμενικών 3ης τάξης 

 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου.  
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Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 
1.1  Αναθέτουσα αρχή:      ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ         

Οδός : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ & ΕΛΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ 

Τηλ. : 2224350001 

Telefax : 2224023666 

E-mail : info@dimoskarystou.gr 

Πληροφορίες : Ξυνογαλάς Ιωάννης, 2224350012 

1.2 Κύριος του Έργου  :  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.3 Φορέας Κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τη διαπραγμάτευση είναι ο Δήμος Καρύστου (Ι. Κότσικα & Ελλ. 
Αμερικής  – 34001 Κάρυστος),στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως 
στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω 
οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
 
2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα 
με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 & το άρθρο 32 Α του Ν. 4412/2016 όπως 
προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
γ)ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ζ) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
η) ΣΑΥ 
θ) ΦΑΥ 

ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την  
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

 
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης (το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, συνοδευόμενο από τον πλήρη 
Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης) από τις 21/05/2021 στην Ιστοσελίδα του Δήμου 
Καρύστου(Αναθέτουσα Αρχή): www.dimoskarystou.gr. 
 
Ειδικά το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 
να το παραλάβουν δωρεάν μόνο από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καρύστου (Ι. Κότσικα και Ελλ. Αμερικής, 34001, Κάρυστος) μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
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Επίσης, τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν 
τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/05/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  
έως την 25/05/2021. 
 
Άρθρο 3: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
3.1 Τίτλος του έργου 
Ο τίτλος του έργου είναι: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ». 
 
3.2 Προϋπολογισμός του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 11.500.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 7.166.047,00 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ποσοστού 18%) :1.289.888,46 Ευρώ 
Απρόβλεπτα(ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών 
και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) :    761.034,19 Ευρώ 
Απολογιστικά :       48.000,00 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος Απολογιστικών (ποσοστού 18%)   :   8.640,00 Ευρώ 
Αναθεώρηση :            583,90 Ευρώ 
Σύνολο:  9.274.193,55 Ευρώ 
ΦΠΑ 24% :      2.225.806,45 Ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ:       11.500.000,00Ευρώ 

 
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016. 
 
3.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Καρύστου της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου 
Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
3.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τηνκατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων και την 

πλήρη αποκατάσταση των οδών στις οποίες θα κατασκευαστεί το δίκτυο. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 
και 156 ν. 4412/2016. 
 
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, 

όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής 
σύμβασης. 

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική 

σύμβαση. 
• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 
εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 
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αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην 
αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία 
ομάδα εργασιών σε άλλη. 

• Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και 
απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε 
περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 
υλοποίησης. 

 
Άρθρο 4: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
 
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) 
της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών (κωδικός ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072). 
 
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 του Ν.4013/2011, 
- 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%ο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και 

της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2235). 

 
Επίσης σύμφωνα με υπ'αρ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β'2780) με θέμα: «Δημιουργία και Διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από 
το ΤΜΕΔΕ για τη συλλογή του πόρου 2,5%0», προστίθεται κράτηση 2,5%0, κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 
του ν. 4612/2019 (Α77). 
 
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της 
Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 6 : Κριτήριο ανάθεσης – ανάδειξης Αναδόχου 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Άρθρο 7 : Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 
 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 26/05/2021, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. 
 
Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες τρεις (3) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 8: Υποβολή και περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
8.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής, 
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Τ.Κ.34001Κάρυστος). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι 
αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 
8.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του οικονομικού φορέα …………………………… για το έργο: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» 
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Καρύστου  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την … / .. /2021 
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 
προσφέροντος, δηλαδή επωνυμία και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

 
8.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο 
οποίος περιέχει τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.7 (δικαιολογητικά 1 έως 5). 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς στο χορηγηθέν από 
την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2.2 της παρούσας. 
 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 

 
8.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.1 της παρούσας. 

 
8.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. 

 
8.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
8.7. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: 
 

1) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 11Α : 
 
1(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 11 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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4012/2016 και 
γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους. 
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1(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 11: 

 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. 

 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 - ΤΜΕΔΕ. Οι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (ΤΜΕΔΕ 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. 

 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. 

 
1(ββ) για την παράγραφο Α.2.α του άρθρου 11: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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 λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την 
παραπάνω Διεύθυνση και σύμφωνα με το υπ' αριθ. ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 
έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 
17 στο άρθρο 376 του 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α του Ν. 
4605/2019 η οποία προβλέπει ότι: «Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού 
που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό 
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Κατά συνέπεια ο οικονομικός 
φορέας προσκομίζει (αντί της ένορκης βεβαίωσης) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής. 
 
1(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 11: το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει 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. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
1(δ)για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4. του άρθρου 11 υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
λόγοι αποκλεισμού, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης. 
 
1(ε) Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4. του άρθρου 11 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 
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παράπτωμα. 
 
1(στ) για την περίπτωση του άρθρου 11.Α.5.: για την απόδειξη της μη συνδρομής του 
λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 11 υποβάλλονται, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.  
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς.  
 
Ειδικότερα:  
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
8.8 της παρούσας.  
 
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν:  
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές.  
ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς.  
 
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν 
την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν:  
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου.  
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών.  
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.  
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση 
της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της 
κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
 
1(ζ)για την περίπτωση του άρθρου 11.Α.9., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 
2) Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του 

άρθρου 11Β: 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
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στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. 
 

3) Για την απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 11Γ: 
 

3.α) Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 
περιέχει. 
3.β) Για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 
• υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο 
κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και 
το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν 
ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 

4) Για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 11Δ : 
Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει. 
 

5) Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης των συμμετεχόντων: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου. 

 
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, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή 

φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, 
εφόσον υπάρχει. 

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. 
 
8.8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 8.7.1(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, 
θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα 
αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 8.7.1(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 8.7.1(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 
περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
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- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του 
άρθρου 11. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 

8.7.1(στ). 
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης. 

 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ.  
 
Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του 
προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 
επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Άρθρο 9: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ 

Σύναψη σύμβασης /Προδικαστικές προσφυγές 
 

9.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών / Έγκριση πρακτικού 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 
αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. 

Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 
1 του άρθρου 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον 
κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο 
φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 
μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για 
να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό 
κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών, 
ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους 
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους 
σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 
μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95, 98 του ν. 
4412/2016. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες 
διορθώσεις, σε πίνακακατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), 
ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του 
πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του άρθρου 8.7 της παρούσας την ίδια ημέρα (ή τιςαμέσως επόμενες εάν δεν 
καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυθημερόν) αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ τη σύνταξη / έκδοση του 
σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του 
άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
ματαίωση) και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
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Καρύστου) για έγκριση. 
 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 9.3 της παρούσης. 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
9.2 Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016 ως ακολούθως : 
 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση 
άσκησή της, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., όταν εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, 
υποβάλλει, εφόσον απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της 
παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα 
κριτήρια  επιλογής του άρθρου 11 της παρούσας και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, αυτός καλείται όπως  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η 
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.  
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία 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 106 του ν. 4412/2016. 
 
9.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος προσκαλείται με την παρούσα και 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: 
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(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 βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου προς την Αναθέτουσα Αρχή, 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: 

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 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 με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής. 
 
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 
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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 κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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 10: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών- Προϋποθέσεις 

επιλογής 
Α1. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση» της παρ. 2.γ του άρθρου 32του Ν.4412/2016 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Α2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

Α3. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 
Α4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
Α5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Α6. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
Β. Η Σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 6 της παρούσας, σε προσφέροντα 
οικονομικό φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από την συμμετοχή βάσει της παραγράφου Α του 
άρθρου 11 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 11 της 
παρούσας. 
 
Άρθρο 11: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 
 
11.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
11.Α.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L164 της 
22.6.2002, σ. 3) ήηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) 
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
τους διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
11.Α.2 Εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,  
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
 
11.Α.3Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.Α.2 δεν θεωρείται 
ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α΄ και β΄ του άρθρου 11.Α.2 παύουν να 
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού διακανονισμού. 
 
11.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 
που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει 
σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

 
11.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
 
11.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 11.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 11.Α.4 στα τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
 
11.Α.7. Οικονομικός φορέας, που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 11.Α.1 και 11.Α.2α και 11.Α.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 
 
11.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 



 

- 23 - 
 

  

 
 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 
 
11.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 
Κριτήρια επιλογής (11.Β-11.Δ) 
 
11.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. 
 
11.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει, για τις κατηγορίες έργων 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον: α) 
για την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων ίδια κεφάλαια €750.000,00, πάγια €150.000,00, ακίνητα 
(30% επί του ορίου παγίων) €45.000,00, μηχανολογικό εξοπλισμό (30% επί του ορίου παγίων) 
€45.000,00 και β) για την κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ίδια κεφάλαια €375.000,00, πάγια 
€75.000,00. 
 
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. 
 
11.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  
και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει, 
για τις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ. Ειδικότερα, πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: α) για την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων στη βασική στελέχωση 
τους 2 ΜΕΚ Δ’ & 2 ΜΕΚ Γ’, ή 1 ΜΕΚ Δ’ & 4 ΜΕΚ Γ’, ή 2 ΜΕΚ Δ’ & 1 ΜΕΚ Γ’ & 2 ΜΕΚ Β’, ή 1 ΜΕΚ 
Δ’ & 3 ΜΕΚ Γ’ & 2 ΜΕΚ Β’ ή στη συμπληρωματική στελέχωση τους ως τις τρείς επιπλέον 
κατηγορίες έργων 2 ΜΕΚ  Δ΄ ή 1 ΜΕΚ Δ΄& 2 ΜΕΚ Γ΄ ή 1 ΜΕΚ Δ΄  & 1 ΜΕΚ Γ΄& 2 ΜΕΚ Β΄ και 
πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων  1 ΜΕΚ Δ΄ ή 2 ΜΕΚ Γ΄ ή  1 ΜΕΚ Γ΄& 2 ΜΕΚ Β΄, β) για 
την κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στη βασική στελέχωση τους 1 ΜΕΚ Δ΄ & 1ΜΕΚ Γ΄ ή στη 
συμπληρωματική στελέχωση τους 1 ΜΕΚ Δ΄ ή 2 ΜΕΚ Γ΄ και γ) για την κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
έργων στη βασική στελέχωση τους 1 ΜΕΚ Α’ ή στη συμπληρωματική στελέχωση τους 1 ΜΕΚ Α΄. 
 
Άρθρο 12: Δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) 
Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν 
στο άρθρο 11 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το άρθρο 9.1 και 
κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9.2 της παρούσας. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβαση. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα "δικαιολογητικά συμμετοχής", όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα 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: 
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 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 παρούσας 
πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στη διαπραγμάτευση κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 παρ.3 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9)μηνών από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους. 
 
Άρθρο 14: Εγγυήσεις  
 

 Άρθρο 14.Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
14.Α.1 Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 14.Β και 14.Γ εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
14.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 16 της 
παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

 Άρθρο 14.Β:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 
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έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ), προς τον 

οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση  
 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της πρόσκλησης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
Άρθρο 15: Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 
 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
 
Άρθρο 16: Γλώσσα διαδικασίας 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 
σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 
εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
 
Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 17: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
17.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 32 παρ. 

2γ περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης) και του άρθρου 32Α, όπως προστέθηκε από το άρθ. 43 παρ.1 του 
Ν.4605/2019 

- του ν. 4605/2019(Α '52) 
- 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 Οδηγίες201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α '147), όπως ισχύει σήμερα 
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-  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 Οδηγίας2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 

-  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», 

- του ν. 2690/1999(Α'45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 
- τουπ.δ80/2016 "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 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», 
 

17.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
17.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 
Άρθρο 18: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο εκτέλεσης - Σειρά ισχύος εγγράφων της 

σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται ως κατωτέρω. 
1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα πρόσκληση και οι όροι αυτής 
3. Η οικονομική προσφορά 
4. Το τιμολόγιο έργου 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης. 
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 
9. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 19: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Η υποβολή προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων 
έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Ο Δήμαρχος Καρύστου  

 

 

 

Ραβιόλος Ελευθέριος 
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