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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413-61339, 22413-61301   

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

Α.Δ.Α.: 6ΔΚΔΩ1Ρ-ΕΦ2 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 06
ης

 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 25
ης

 Φεβρουαρίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 95/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02 

 Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ». (α/α εισήγησης 632/17-

02-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών). 

 

Στη Ρόδο σήμερα Πέμπτη 25
η
 Φεβρουαρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-

2019 (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)  «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με 

αριθμ. πρωτ.: 2/9481/25-02-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 

του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-

2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 

426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι οκτώ (08) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη 

απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

2. Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  
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8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας (Δηλώνει συμμετοχή στην 

συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δηλώνει συμμετοχή στην 

συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων) 

 

Τα μέλη της μειοψηφία κ.κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ δήλωσαν τα εξής: 
Θέση της παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την 6η ΈΚΤΑΚΤΗ και δια περιφοράς συνεδρίαση της οικονομικής 

επιτροπής: Διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχιζόμενες έκτακτες συνεδριάσεις του οργάνου απέχουμε από την ψηφοφορία 

των θεμάτων. Όσο αφορά την ουσία αυτών για το 1ο θέμα σας παραπέμπουμε στη βράβευση από την ΚΕΝΤΡΙΚΉ 

ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΆΔΟΣ και τον Πρόεδρο της Κο Παπαστεργίου Δημήτρη Δήμαρχο Τρικκαίων, του Δήμου Λέρου 

που εκτελεί ακριβώς την ίδια σύμβαση (προφανώς ανάλογα με το μέγεθος του δήμου Λέρου όσο αφορά το οικονομικό 

αντικείμενο ) Ενεργειακής Αναβάθμισης ΣΕΑ με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 1η πόλη στο Νότιο Αιγαίο ως ΚΟΡΥΦΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΛΎΣΗ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης απόδοσης smart 

cities  Όσο αφορά το 2ο θέμα δεν εκφράζουμε επί της ουσίας κάποια διαφωνία άλλωστε αποτελεί συνέχεια των 

προσπαθειών και της προηγούμενης δημοτικής αρχής όμως έρχεται με σημαντική καθυστέρηση για δημοπράτηση, αφού 

το έργο εντάχθηκε τον 6ο που 2019. 

  

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, επί συνόλου δύο (02), καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια 

περιφοράς συνεδρίασης,  ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα, σύμφωνα με την 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, με αριθμό εισήγησης 632/17-02-2021 στην 

εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» 

1. Με τις με αρ. 302/2020 και 337/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα το 

Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Δ. Ρόδου έτους 2021, στα οποία εντάχθηκε το έργο του 

θέματος, στον ΚΑ 64-7341.0011 με πίστωση 50.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020  

(Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020) και Ιδίους Πόρους, με πολυετή δαπάνη.  Με τη με αρ. 23/2021 απόφαση 

του ΔΣ, περί 1
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος Δ. Ρόδου έτους 2021, 

τροποποιήθηκε η πίστωση του έργου για το έτος 2021 σε 1.000,00€. 

2. Με τη με αρ. πρωτ: 570/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, δεσμεύτηκε στον ΚΑ 64-7341.0011 

πίστωση 1.000,00 ΕΣΠΑ για το Ο.Ε. 2021 --- 1.960.600,00 ΕΣΠΑ για το Ο.Ε. 2022 ΚΑΙ 2.038.400,00 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ για το Ο.Ε. 2023. 

3. Το έργο είναι ενταγμένο, στα πλαίσια της ομότιτλης πράξης, στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική 

ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (αρ. 

πρωτ.: 1535/12-06-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου), με κωδικό ΟΠΣ 5035552. Το 

έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. ΣΑ: ΕΠ0671, κωδ. ενάριθμου: 2019ΕΠ06710028), με επιλέξιμη 

δαπάνη 2.0000.000€, ενώ το υπόλοιπο ποσό για την υλοποίηση του θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

του Δήμου. 

4. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, έχοντας τη συναίνεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην επικαιροποίηση-ανασύνταξη της μελέτης του έργου, η 

οποία είχε εγκριθεί με τη με αρ. 1185/30-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

συμπεριλάβει και τον σπονδυλωτό αγωγό στον οποίο θα παροχετευθούν τα όμβρια ύδατα της περιοχής. 

Η επικαιροποιημένη μελέτη, προϋπολογισμού 4.000.000 με Φ.Π.Α, αφορά στην ολοκλήρωση της 

περιμετρικής οδού, με τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις (κόμβοι και χώροι στάθμευσης) και τις 

συμπληρώσεις των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και χώρων πρασίνου που θα βελτιώσουν  

σημαντικά την κυκλοφορία σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται απ’ την 

είσοδο του εμπορικού Λιμένα Ακαντιάς έως την σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας.  

Συνοπτικά  προβλέπονται τα παρακάτω: 
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Είσοδος –έξοδος Λιμάνι Ακαντιάς-Χώρος Σφαγείων 

Στην είσοδο-έξοδο του Λιμένα Ακαντιάς διαμορφώνεται κόμβος με τριγωνική νησίδα για ρύθμιση των 

κινήσεων από και προς το Λιμένα. Νότια του κτίσματος των Σφαγείων διαμορφώνεται χώρος 

στάθμευσης 45 θέσεων καθώς και χώροι πρασίνου. Ανατολικά του χώρου αυτού κατασκευάζονται 

πεζοδρόμια – ποδηλατόδρομος, ενώ δυτικά ανακατασκευάζονται τα υφιστάμενα πεζοδρόμια. Μπροστά 

από το αποστακτήριο της ΕΜΕΡΥ διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με χώρο στάθμευσης  

13 θέσεων. 

 

Κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου 

Προβλέπεται η κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου, από το Λιμάνι Ακαντιάς έως την 

υφιστάμενη είσοδο της Νέας Μαρίνας, συνολικού μήκους περίπου 1.120,00m και συνολικού πλάτους 

6,00m (πλάτος πεζοδρομίου 3,00m, πλάτος ποδηλατόδρομου 3,00m). Σε όλο το μήκος του παραλιακού 

πεζοδρομίου φυτεύονται δέντρα σε απόσταση, έτσι ώστε ο πεζόδρομος – ποδηλατοδρόμος να σκιάζεται 

επαρκώς σε όλο το μήκος της διαδρομής, βοηθώντας  την πτώση της θερμοκρασίας στην περιοχή σε 

συνδυασμό  με τη χρήση ψυχρού κυβόλιθου στα πεζοδρόμια. 

Στο χώρο των πεζοδρομίων δημιουργούνται θέσεις ανάπαυσης με σκιά και καθιστικά, το δάπεδο των  

οποίων  διακοσμείται με  παραδοσιακά ροδίτικα βοτσαλωτά σχέδια.  Νοτιοανατολικά του χώρου των 

Σφαγείων, διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου  για αναψυχή, με διάδρομο από κουρασανί για 

περπάτημα ή τρέξιμο. Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου τοποθετούνται κολόνες 

φωτισμού LED καθώς και φωτιστικά δαπέδου σε κάθε καθιστικό. 

 

Ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου περιοχής καταστημάτων 

Προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων της οδού Αυστραλίας από το ύψος της  

εισόδου στο Λιμάνι Ακαντιάς έως την συμβολή της με την οδό Μ. Βολονάκη. Τα πεζοδρόμια 

προβλέπεται να επιστρωθούν με ψυχρό κυβόλιθο, με λωρίδα πλάκας όδευσης τυφλών, διαμόρφωση 

εσοχών για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και φύτευση δέντρων για σκίαση. 

 

 Κυκλικός κόμβος –οδικό δίκτυο 

Στο ύψος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη  δημιουργείται κυκλοφοριακός κυκλικός κόμβος που αποσκοπεί 

στη βελτίωση της  πρόσβασης των οχημάτων στο Λιμάνι Ακαντιάς  καθώς και στην Νέα Μαρίνα (Β’ 

φάσης  μελλοντική είσοδος). Νότια του κυκλικού κόμβου και μπροστά από τους Αλευρόμυλους  

διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. 

Η μελέτη προβλέπει τη σύνδεση του οδικού δημοτικού δικτύου Περιοχή ΚΟΒΑ με την υφιστάμενη 

περιμετρική οδό. Ο νέος δημοτικός δρόμος που κατασκευάζεται είναι διπλής κατεύθυνσης με δύο 

λωρίδες ανά κατεύθυνση, που διαχωρίζονται από νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70 m, με χαμηλή 

φύτευση. Οι λωρίδες κυκλοφορίας είναι πλάτους 3,50m η κάθε μία, το οποίο μεταβάλλεται στο ύψος του 

εμπορικού κέντρου ( Μ.Γ.3182) λόγω της στροφής, για να τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

ασφάλειας (καμπυλότητα). Από αυτό το σημείο και μέχρι το ύψος της οδού Μούσκου γίνεται 

διαπλάτυνση της νησίδας ασφαλείας, που στο ύψος της οδού Δαμασκηνού, όπου προβλέπεται η 

κατασκευή  διάβασης πεζών, φτάνει τα 5,00 m  πλάτος για την ασφαλή πρόσβαση του πεζού και του 

ποδηλάτη στον πεζόδρομο -ποδηλατόδρομο.  

 

Τέλος προβλέπεται εγκατάσταση φωτιστικών σε όλη την περιοχή επέμβασης του έργου, κατακόρυφη και 

οριζόντια σήμανση, όπου κρίνεται απαραίτητη με βάση το σχεδιασμό του οδικού δικτύου της μελέτης, 

κατασκευή δίκτυου αποχέτευσης ομβρίων της οδού καθώς και η κατασκευή τμήματος του συλλεκτήριου 

αγωγού ομβρίων στην νέα μαρίνα. Ο λόγος που προβλέφθηκε η τμηματική κατασκευή του αγωγού αυτού 

είναι η μεταφορά των εκβολών των αγωγών των ομβρίων του σχεδίου πόλεως Ρόδου, έξω από το χώρο 

των εγκαταστάσεων της μαρίνας.     

 

5. Η επικαιροποιημένη μελέτη, προϋπολογισμού 4.000.000,00 με Φ.Π.Α, μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης, 

όλες τις εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις, και το σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

προκειμένου να ληφθεί προέγκριση δημοπράτησης.  
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6. Με το με αρ. πρωτ. 2136/12-11-2020 έγγραφό της η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου διατύπωσε 

θετική γνώμη επί των τευχών δημοπράτησης και επί της διαδικασίας της οποίας θα προκηρυχθεί το εν 

λόγω έργο. 

7.  Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για τη συγκρότηση της επταμελής Επιτροπής 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 221 παρ. 8β, η και 11ε και 376 παρ. 10 του 

Ν.4412/2016, προέβη 

α) στη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr στις 25-11-2020)  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν 

(τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

Τακτικά μέλη:   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΕΤΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:      

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΛΕΝΗ ΚΙΑΠΟΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

β)  στην αποστολή σχετικού αιτήματος στο ΤΕΕ, στην ΠΕΔΜΕΔΕ και στην ΠΕΔ για τον ορισμό 

εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του  έργου του 

θέματος. 

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αρ. πρωτ. 2136/12-11-2020 θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου επί των 

τευχών δημοπράτησης και επί της διαδικασίας της οποίας θα προκηρυχθεί το έργο του θέματος. 

2. Το με αρ. πρωτ. 459/25-11-2020 έγγραφο του ΤΕΕ με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος με τον 

αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του  έργου του θέματος 

3. Το με αρ. πρωτ. 61/27-11-2020 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος με τον 

αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του  έργου του θέματος 

4. Το με αρ. πρωτ. 663/01-12-2020 έγγραφο της ΠΕΔ με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος με τον 

αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του  έργου του θέματος 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού 4.000.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

2. Την έγκριση του σχεδίου της Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

http://mimed.ggde.gr/
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3. Την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, κατ’ εφαρμογή  της 

παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  και της Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣ/61304/ΦΝ466/04-12-17 

(ΦΕΚ Β΄4841/29-12-17) ως εξής: 

Υπηρεσιακά τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΕΤΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

 

Μη υπηρεσιακά τακτικά μέλη 

ΡΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Ε. 

ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ. 

 

Υπηρεσιακά αναπληρωματικά μέλη:  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΕΛΕΝΗ ΚΙΑΠΟΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  (ΜΕΛΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

 

Μη υπηρεσιακά αναπληρωματικά μέλη 

    ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Ε. 

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ. 
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«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   4.000.000 € 

 

ΜΑΙΟΣ         2020 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

Η πόλη της Ρόδου, είναι η πρωτεύουσα του νησιού και η μεγαλύτερη πόλη του Αιγαίου Πελάγους. Η πόλη έχει 

συνολικό πληθυσμό 50.636 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Εκφρασμένος στόχος της ΟΧΕ του Δήμου Ρόδου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 είναι η 

ανάπλαση και ανάπτυξη του νοτιο-ανατολικού παράκτιου μετώπου της πόλης, που εκτείνεται από το λιμάνι της 

Ακαντιάς στην περιοχή Κόβα, ως την περιοχή Καρακόνερο, σε μια απόσταση 3km περίπου, εκτάσεως 0,816m
2
  

περίπου, 57 οικοδομικών τετραγώνων και πληθυσμού 6.500 κατοίκων.  

Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής εντοπίζεται κυρίως στη  συνοικία του Αγίου Νικολάου. Τα οικοδομικά 

τετράγωνα μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Αυστραλίας, καταλαμβάνονται κυρίως από εγκαταλελειμμένα  

βιομηχανικά κτίρια που αποτέλεσαν την βιομηχανική ζώνη του ιταλικού ρυθμιστικού σχεδίου του 1926, στην 

παράκτια περιοχή Κόβα. Τα κτίρια που σώζονται παρουσιάζουν σημαντικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και 

αρκετά από αυτά είναι κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία. Στη ευρύτερη περιοχή παρέμβασης, από την περιοχή 

Ζέφυρος ως την περιοχή Καρακόνερο,  εκτείνονται τα νεκροταφεία,  οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις  

και το νέο Καρνάγιο. 

Η περιοχή παρέμβασης είναι:  χωροθετημένη σε κεντροβαρική θέση της πόλης, σε άμεση σχέση  με το 

θαλάσσιο μέτωπο και κεντρικές λιμενικές υποδομές (μαρίνα, εμπορικό και τουριστικό λιμάνι) , σε άμεση σχέση  

με ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους ( μεσαιωνική πόλη και ιστορικό κέντρο της πόλης) και κατά μήκος της 

περιμετρικής οδού της πόλης  και της οδικής διασύνδεσης με το υπόλοιπο νησί. 

Η παρούσα μελέτη του Δήμου που αφορά το τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το 

Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία 

αποτελεί τη βασική μελέτη για την ανάπτυξη της περιοχής. Η αναφερόμενη πρόταση καθίσταται επίκαιρη και 

αναγκαία λόγω της μεταβολής της μορφής και των χρήσεων της ευρύτερης περιοχής  σε  συνδυασμό  με τα 

μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη  ή  εκκρεμούν. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους.  

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 

της παρούσας, όπως αυτό ισχύει όπως αυτό ισχύει με το   ν. 4635/2019 άρθρο 188 παρ.5  που αντικατέστησε το 

άρθρο. 65, παρ. 6 του ΠΔ 71/2019i. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ 

ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ 
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Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται (επί ποινής 

αποκλεισμού) κατά την υποβολή της προσφοράς με βάση τις κάτωθι απαιτήσεις : 

α) Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων έργων του άρθρου 54 του Π.Δ. 

71/2019  και τα ελάχιστα όρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ανά τάξη εγγραφής, που 

προβλέπονται στο εδάφ. 12 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019,  για τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

να διαθέτει ίδια κεφάλαια ελάχιστης αξίας 100.000,00 ευρώ, πάγια στοιχεία  συνολικής αξίας τουλάχιστον 

50.000,00 ευρώ . (Η εργοληπτική εταιρία θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις κατάταξης σε τάξη μεγαλύτερη ή ίση της 2
ης

 

ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων Οδοποιίας και Οικοδομικών) 

β) Για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ αντίστοιχα, η εργοληπτική επιχείρηση 

να διαθέτει ίδια κεφάλαια ή /και πάγια στοιχεία  συνολικής αξίας τουλάχιστον 50.000,00 ευρώ. (Η εργοληπτική 

εταιρία θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να 

καλύπτονται οι προϋποθέσεις κατάταξης σε τάξη μεγαλύτερη ή ίση της 1
ης

 ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων 

Ηλεκτρομηχανολογικών, Λιμενικών, Υδραυλικών) 

γ) ) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα χρηματοδότησης της 

κατασκευής του έργου ώστε να εξασφαλισθεί η εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τη σύμβαση υλοποίησή του. 

δ) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν για τις τρείς (03) τελευταίες χρήσεις, Γενικό Μέσο κύκλο 

εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  , 

και  

ε) Ειδικούς  κύκλους εργασιών ως εξής :  

i) για την κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον ίσο με 238.737,29€.   

ii) για την κατηγορία  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον ίσο με 345.722,03€ 

iii) για την κατηγορία  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον ίσο με 163.613,09€. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β)(γ) της 

Διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι :  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΠΔ 

71/2019. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 

/σύμπραξης/κοινοπραξίας, είτε από ένα μόνο μέλος. 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) Η τεχνική και επαγγελματική επάρκεια, ορίζεται στα άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/ 2016 ως ισχύει, ανά 

κατηγορία σύμφωνα με τη Διακήρυξη (άρθρο 21, Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης). 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 52 

του ΠΔ 71/2019, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ).  

Ειδικότερα, για τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση 

τουλάχιστον από ένα (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας για την αντίστοιχη κατηγορία. Εναλλακτικά μπορεί να 

αντικατασταθεί με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ο ένας εκ των δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ 

βαθμίδας με (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Για τις κατηγορίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ να περιλαμβάνουν στη 

στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 
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Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 

βαθμίδας, και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της 

αντίστοιχης κατηγορίας. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β)(γ) της Διακήρυξης του έργου. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Η παρούσα μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο και στηρίζεται στις αρχές και τους γενικούς στόχους της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, σε συνδυασμό με το πλαίσιο των 

προτεραιοτήτων που έχει θέσει το ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Βασικό στόχο της μελέτης αποτελεί η 

συνολική αναβάθμιση, από  περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική άποψη, ελεύθερων χώρων και δικτύων 

της περιοχής παρέμβασης και η στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, με τρόπο ώστε,  οι 

παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα, να αποτελέσουν κίνητρο για την κινητοποίηση και τη συμμετοχή της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να τροφοδοτήσουν διαδραστικά τη μεταμόρφωση της περιοχής και την αρμονική 

ένταξή της στις  γειτνιάζουσες υπερτοπικές υποδομές και πολιτιστικές αξίες της πόλης. 

Σκοπός του Δήμου Ρόδου είναι η δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης  στην περιοχή Κόβα με άξονες τον 

τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Η προτεινόμενη αναβάθμιση της περιοχής θα στηριχθεί στην υλοποίηση 

των απαραίτητων συγκοινωνιακών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και υποδομών θα διαμορφώσει 

τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής. Σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του 

εμπορικού λιμανιού της Ακαντιάς και την λειτουργία της Νέας Μαρίνας και του Νέου Καρνάγιου θα οδηγήσει 

στην αστική, οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιοχής.  

Στην περιοχή παρέμβασης παρατηρείται σήμερα αποκοπή της πόλης από το παράκτιο μέτωπο, υποβαθμισμένοι 

κοινόχρηστοι χώροι δίχως πράσινο  και έλλειψη υποδομών. Η παρούσα πρόταση αφορά στην ολοκλήρωση της 

περιμετρικής οδού, με τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις (κόμβοι και χώροι στάθμευσης) και τις 

συμπληρώσεις των δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα βελτιώσουν  σημαντικά την κυκλοφορία 

σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Σε συνδυασμό με τα έργα της ανάπλασης των πλατειών, των κοινόχρηστων 

χώρων και των αθλητικών εγκαταστάσεων θα  αναδείξει τα τοπόσημα, σε μία ευρύτερη προσπάθεια αστικής 

αναβάθμισης, για να αποκτήσει η περιοχή μία ελκυστική ταυτότητα. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Η παρούσα μελέτη του Δήμου  αφορά σε έργα υποδομής και ανάπλασης του οδικού δικτύου και των 

δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, με στόχο ένα αναβαθμισμένο αστικό 

περιβάλλον.   

Η Μελέτη «τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα 

Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία»  προτείνει λύσεις και αναπτύσσει 

δομές που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής όπως:  

Ενοποιεί τη περιοχή παρέμβασης με το παράκτιο μέτωπό της Ρόδου και με τις υφιστάμενες υπερτοπικές 

υποδομές -λιμάνια, μαρίνα, μεσαιωνική πόλη, νέα πόλη, δημιουργώντας ένα περιμετρικό πεζόδρομο – 

ποδηλατόδρομο, τους απαραιτήτους οδικούς κόμβους, καθώς  και  χώρους στάθμευσης. 

Η περιοχή παρέμβασης της παρούσας μελέτης αφορά το μέτωπο της πόλης μας που εκτείνεται απ΄την είσοδο 

του εμπορικού λιμένα Ακαντιάς έως την σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας.   Αναλυτικότερα 

προβλέπονται τα παρακάτω:  

Είσοδος – έξοδος Λιμάνι Ακαντιάς – Χώρος Σφαγείων 

Στην είσοδο – έξοδο του Λιμένα Ακαντιάς  διαμορφώνεται κόμβος με τριγωνική νησίδα για την ρύθμιση των 

κινήσεων από και προς τον λιμένα καθώς διαμορφώνονται και πεζοδρόμια  στην βόρια ημικυκλική όψη του 

κτιρίου των Σφαγείων .  Ο  κόμβος αυτός ενοποιεί τον ξύλινο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο που πρόκειται να 

κατασκευαστεί ,από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  με τίτλο ¨Επέκταση ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού 

Αυστραλίας μέχρι Λιμένα Ακαντιάς¨,  με το νέο παραλιακό πεζοδρόμιο – ποδηλατόδρομο της παρούσας 

μελέτης δημιουργώντας την απαραίτητη συνέχεια και ασφάλεια για τον πεζό και τον ποδηλάτη.  

Νότια του κτίσματος των Σφαγείων  διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης σαράντα πέντε (45) θέσεων, για τις 

ανάγκες των επισκεπτών,  αλλά και χώροι πρασίνου που καλύπτουν την ανάγκη του χώρου σε σκίαση και 

πρόσβαση.  Στο σημείο αυτό θα τοποθετηθεί μελλοντικά και μια θέση φόρτισης ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων. 

Περιμετρικά του κτίσματος  των σφαγείων και του χώρου στάθμευσης διαμορφώνονται πεζοδρόμια από  ψυχρό 

κυβόλιθο, χρώματος ώχρα. 
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Δυτικά του χώρου των Σφαγείων και μπροστά από το αποστακτήριο EMERY  διαμορφώνεται κοινόχρηστος 

χώρος πρασίνου με χώρο στάθμευσης οχημάτων,  δεκατριών  (13) θέσεων όπως φαίνεται στα σχέδια της 

μελέτης.  

Κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου- ποδηλατόδρομου 

Το παραλιακό πεζοδρόμιο- ποδηλατόδρομος  κατασκευάζεται από το Λιμάνι Ακαντιάς έως την υφιστάμενη 

είσοδο της Νέας Μαρίνας συνολικού μήκους περίπου 1.120,00m και συνολικού πλάτους 6,00m (πλάτος 

πεζοδρομίου 3,00m, πλάτος ποδηλατόδρομου 3,00m).  Με το πεζοδρόμιο αυτό εξασφαλίζεται η ασφαλής 

μετακίνηση των πεζών κατά μήκος του δρόμου και της Νέας Μαρίνας ενώ εντάσσεται πάνω στο πεζοδρόμιο 

και ο ποδηλατόδρομος. Σε όλο το μήκος του δημιουργούνται θέσεις ανάπαυσης με  σκιά και καθιστικά, το 

δάπεδο των  οποίων  διακοσμείται με   παραδοσιακά ροδίτικα βοτσαλωτά σχέδια. Τα πεζοδρόμια 

επιστρώνονται με ψυχρό κυβόλιθο  με εναλλαγή χρώματος και  διάταξης. Συγκεκριμένα το τμήμα του 

πεζοδρομίου διαμορφώνεται με την  κάθετη τοποθέτηση ανά 4,00m, ψυχρού ορθογωνίου κυβόλιθου, χρώματος 

γκρι και με την παράλληλη  τοποθέτηση ανά 4,00m , ψυχρού ορθογωνίου κυβόλιθου, χρώματος ώχρας,  για να 

δίνεται η αίσθηση της διαφορετικότητας και της αντίθεσης. Το υλικό κατασκευής του ποδηλατόδρομου θα είναι 

βιομηχανικό δάπεδο , χρώματος κεραμιδί. Σε όλο το μήκος του παραλιακού πεζοδρομίου  φυτεύονται δέντρα σε 

απόσταση 4,00m έως 5,00 m, όπως φαίνεται στα σχεδία της μελέτης, έτσι ώστε ο πεζόδρομος – 

ποδηλατοδρόμος να σκιάζεται επαρκώς σε όλο το μήκος της διαδρομής βοηθώντας  την πτώση της 

θερμοκρασίας στην περιοχή σε συνδυασμό  με τη χρήση ψυχρού κυβόλιθου. Τέλος σε όλο μήκος του 

παραλιακού πεζοδρομίου – ποδηλατόδρομου θα κατασκευαστούν κυκλικά κολωνάκια από σκυρόδεμα με 

κιγκλίδωμα, παρόμοιου τύπου με τα υφιστάμενα στην περιμετρική οδό. 

Νοτιοανατολικά του χώρου των Σφαγείων ,  διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου  για αναψυχή, με 

διάδρομο από κουρασανί χρώματος γρι-θαλασσί,  για περπάτημα ή τρέξιμο. Ο διαχωρισμός του διαδρόμου από 

το φυτεμένο τμήμα γίνεται με ασβεστολιθική πέτρα σε όλο το μήκος του, έτσι δίνετε η αίσθηση του νησιού 

στον επισκέπτη. Ο εν λόγω χώρος διακόπτεται από την  είσοδο της Β’ Φάσης της Νέας Μαρίνας (στο ύψος των 

Αλευρόμυλων) που πρόκειται να κατασκευαστεί .  

Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου τοποθετούνται κολόνες φωτισμού LED (σχεδία 

λεπτομερών) καθώς και φωτιστικά δαπέδου σε κάθε καθιστικό, με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής αλλά και 

την ασφάλεια του χώρου. 

Ανάπλαση δυτικού  πεζοδρομίου περιοχής καταστημάτων 

Προτείνεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων της οδού Αυστραλίας από το ύψος της  εισόδου 

στο Λιμάνι Ακαντιάς έως την συμβολή της με την οδό Μ. Βολονάκη   προκειμένου να αποκτήσουν  

ομοιόμορφη ομαλή επίστρωση  εξασφαλίζοντας την άνετη  μετακίνηση των πεζών αλλά και την αισθητική 

αναβάθμιση. Τα πεζοδρόμια προβλέπεται να επιστρωθούν με ψυχρό κυβόλιθο χρώματος ώχρα με λωρίδα 

πλάκας όδευσης τυφλών, διαμόρφωση εσοχών για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και φύτευση δέντρων για 

σκίαση. 

Κυκλικός κόμβος 

Στο ύψος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη  δημιουργείται  κυκλοφοριακός κυκλικός κόμβος που  αποσκοπεί στη 

βελτίωση της  πρόσβασης των οχημάτων στο Λιμάνι Ακαντιάς  καθώς  και στην Νέα Μαρίνα (Β’ φάσης  

μελλοντική είσοδος ). Ο κυκλικός αυτός κόμβος είναι εξωτερικής διαμέτρου 24,00m, περιλαμβάνει δυο λωρίδες 

κυκλοφορίας πλάτους 4,50m, το πλάτος του  κυκλικού δακτυλίου  είναι 2,00m  ενώ το οδόστρωμά του 

κατασκευάζεται με επίκλιση 2% έως 2.5% προς τα έξω ώστε όταν καταστεί αναγκαίο να χρησιμοποιείται από 

βαρέα οχήματα με σκοπό να διευκολύνεται η κίνησή τους. Το κράσπεδο του εσωτερικού δακτυλίου της νησίδας 

έχει πλάτος  και κλίση 0,40m, όπως απαιτούν οι προδιαγραφές της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στο φυτευτό 

τμήμα  διαμορφώνονται συστοιχίες από διακοσμητικά φυτά και λουλούδια χαμηλού ύψους (λεβάντα, 

βασιλικός, κτλ) καθώς και τέσσερα  δέντρα (φοινικόδεντρα) όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της μελέτης και 

περιγράφονται στην φυτο-τεχνική μελέτη.  

Νότια του κυκλικού κόμβου και μπροστά από τους Αλευρόμυλους  διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος 

πρασίνου, όπως φαίνετε στα σχέδια της μελέτης. 

Οδικό δίκτυο 

Η μελέτη προβλέπει την σύνδεση του υφιστάμενου οδικού δημοτικού δικτύου με την υφιστάμενη περιμετρική 

οδό, το παραλιακό πεζοδρόμιο- ποδηλατόδρομο και τους κόμβους. Γίνεται ανάπλαση του υφιστάμενου 

δημοτικού δικτύου διπλής κατεύθυνσης, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, που διαχωρίζονται από νησίδα 

ασφαλείας πλάτους 0,70 m ,με χαμηλή φύτευση. Οι λωρίδες κυκλοφορίας είναι πλάτους 3,50m η κάθε μία. Το 

πλάτος αυτό μεταβάλλεται στο ύψος του εμπορικού κέντρου ( Μ.Γ.3182) και αυξάνεται σε 5,00m στην 
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εξωτερική και  4,00 m στην εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας, λόγω της στροφής, για να τηρεί τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές ασφάλειας (καμπυλότητα). 

Στην συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Υψηλάντου δημιουργείται   χώρος πρασίνου με την απαραίτητη 

φύτευση, όπως φαίνετε στα σχέδια της μελέτης.   

Από αυτό το σημείο και μέχρι το ύψος της οδού Μούσκου γίνετε διαπλάτυνση της  νησίδας ασφαλείας που στο 

ύψος της  οδού Δαμασκηνού όπου προβλέπεται η κατασκευή  διάβασης πεζών, φτάνει τα 5,00 m  πλάτος για 

την ασφαλή πρόσβαση του πεζού και του ποδηλάτη στον πεζόδρομο -ποδηλατόδρομο.  

Στην οδό Μούσκου απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου αναμορφώνεται ο υφιστάμενος  χώρος 

πρασίνου με την απαραίτητη φύτευση, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. 

Η μελέτη δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία της περιοχής καθώς και την 

εύκολη πρόσβαση αυτής από Α.Μ.Ε.Α. καθώς κατασκευάζεται όδευση για τυφλούς, ράμπες για πρόσβαση 

Α.Μ.Ε.Α. καθώς και ηχητικούς σηματοδότες  για τυφλούς. Η όδευση των τυφλών θα κατασκευαστεί  κατά 

μήκος του δυτικού πεζοδρομίου (πλευρά καταστημάτων),  όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης.  

Η φύτευση διακοσμητικών φυτών, εννιακοσίων και πλέον δέντρων κατά μήκος όλης της μελέτης ανάπλασης, η 

χρήση ψυχρών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ο επαρκής και σωστός φωτισμός καθώς και η τοποθέτηση 

σημάτων και πινάκων πληροφοριών αλλά και κάδων απορριμμάτων θα προσφέρουν στους κατοίκους της 

περιοχής και τους τουρίστες επισκέπτες της πόλης, αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής, αίσθημα ασφάλειας και 

κλιματικής άνεσης  καθώς  δημιουργείται  ένας νέος πόλος ανάπτυξης  στην περιοχή Κόβα με άξονες τον 

τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Τέλος με τον προτεινόμενο ποδηλατόδρομο θα εξασφαλιστεί η ασφαλής 

μετακίνηση των ποδηλατών και θα ενθαρρυνθεί η επιλογή του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης από τους 

πολίτες, συμβάλλοντας σημαντικά στην  ανάπτυξη μίας σύγχρονης βιώσιμης πόλης με λιγότερα αυτοκίνητα 

στους δρόμους και λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και οριζόντιας 

διαγράμμισης που κρίνεται απαραίτητη βάση του σχεδιασμού του οδικού δικτύου της μελέτης.  

Οι Κόμβοι είναι τα κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου από άποψη  

• ικανότητας 

• επιπέδου εξυπηρέτησης και  

• ασφάλειας  

Για το λόγο αυτό η ταχύτητα στους κόμβους πρέπει να μειώνεται ή και να μηδενίζεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη  

o τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα 

o το Σχέδιο της ΟΜΟΕ, τεύχος 10 του ΥΠΥΜΕΔΙ, Γενική Γραμματεία Δημοσιών Έργων, Διεύθυνση 

μελετών έργων οδοποιίας 

o την αριθμό ΔΟΥ/ΟΙΚ 1920 περί έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (ΦΕΚ 1053Β/14-4-

2016) 

o τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και 

Σ 308-75 «Σήμανση Οδών»  

o Το  άρθρο 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα για την κατά πλάτος 

διαγράμμιση, με λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η οποία καθορίζει τη 

θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω της  πινακίδας 

¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2)και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για 

την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού στις διαδρομές 

o Τη χάραξη του οδικού δικτύου από το Τμήμα Οδοποιίας της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων και 

Υποδομών που προβλέπεται στην εν θέματι μελέτη 

Το τμήμα «Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών» της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών προέβη στην σήμανση του οδικού δικτύου της μελέτης  ως παρακάτω (συνημμένο σχέδιο Σ-1: 

Κατακόρυφη και Οριζόντια σήμανση): 

1. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης 

Ρυθμιστικές Πινακίδες 
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Πινακίδες προτεραιότητας  

Πινακίδες απαγορεύσεων ή περιορισμών 

Πινακίδες υποχρεωτικής πορείας 

Πινακίδες  Αναγγελίας Κινδύνων 

Δηλωτικές πινακίδες επικίνδυνων θέσεων 

Δηλωτικές πινακίδες διαβάσεων 

Πληροφοριακές Πινακίδες 

Προειδοποιητικές πινακίδες κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές Προειδοποιητικές πινακίδες 

κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων 

Προειδοποιητικές πινακίδες σε οδούς τοπικού δικτύου 

Πρόσθετες πινακίδες 

Πινακίδες χιλιομετρικών αποστάσεων 

 

2. Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών για διάβαση πεζών 

Λόγω του φόρτου και των γεωμετρικών στοιχείων του σχεδιασμού του οδικού δικτύου της μελέτης 

προβλέπεται σηματοδοτημένη διάβαση πεζών σε δύο σημεία του οδικού δικτύου. 

 

3. Διαγράμμιση οριζόντιας σήμανσης  

o Διαγράμμιση οριζόντιας σήμανσης αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή επί του 

οδοστρώματος η οποία καθορίζει τα όρια των λωρίδων για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας 

o Βέλη εκτροπής, βέλη επιλογής 

o Κατά πλάτος εγκάρσια διαγράμμιση αποτελούμενη από μία συνεχή γραμμή επί του πλάτους μίας ή 

περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας η οποία καθορίζει τη θέση πριν από την οποία οι οδηγοί είναι 

υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω της πινακίδας «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΔΙΑΚΟΠΉ 

ΠΟΡΕΙΑΣ “STOP” 

o Κατά πλάτος εγκάρσια διαγράμμιση αποτελούμενη από μία διακεκομμένη γραμμή επί του πλάτους μίας 

ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας , η οποία καθορίζει τη θέση πριν από στην οποία οι οδηγοί 

οχημάτων οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, συμμορφούμενοι προς την πινακίδα Ρ1- 

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» 

o Κατά πλάτος εγκάρσιες γραμμές – διαβάσεις πεζών 

o Συνεχής κίτρινη γραμμή σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου ανά κατεύθυνση στο κράσπεδο ή στην 

άκρη του  οδοστρώματος , η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της και προς την πλευρά αυτήν του 

οδοστρώματος απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων, ανεξαρτήτων της παράλληλης 

οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και στάθμευσης.  

4. Προτεραιότητα οδών 

Ο νέος δημοτικός δρόμος που κατασκευάζεται με την μελέτη του θέματος προβλέπει τη σύνδεση του οδικού 

δημοτικού δικτύου περιοχή ΚΟΒΑ με την υφιστάμενη περιμετρική οδό και ορίζεται ως οδό προτεραιότητας 

έναντι όλων των συμβαλλόμενων οδών. 

5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 2696/1999  παράγραφος 1 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

μέχρι σήμερα «τα μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας……….. στην προτεραιότητα οδών…….. στη 

λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων 

στάθμευσης ….. λαμβάνονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου…….. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από 

τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 

Επιπροσθέτως  η σχετική αίτηση για έγκριση των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα 

προκύψουν από την εκτέλεση του έργου δύναται να υποβληθεί για έλεγχο και έγκριση των μέτρων ρύθμισης 
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της κυκλοφορίας από τεχνικής άποψης στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αριθμ. Πρωτ. 

Δ.Ο.Υ/277/Φ.252/26-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Διεύθυνση οδικών 

υποδομών (Δ13).  

Με δεδομένου ότι η απόφαση του Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  είναι πράξη 

εκτελεσθή (Φ.Ε.Κ.), η υπηρεσία μας δεσμεύεται μετά την έγκριση της μελέτης του θέματος από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και την οριστική ένταξη αυτής στο πρόγραμμα της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Δήμου Ρόδου» θα προβεί στη λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

του έργου. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Στην μελέτη περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

Πλήρωση  των χώρων πρασίνου με κηπαίο χώμα. Θα προστεθούν ειδικά εδαφοβελτιωτικά που θα μειώσουν τις 

ανάγκες σε νερό και λίπανση, και ευνοούν την ευρωστία των φυτών. 

Φύτευση μεγάλων δένδρων στις δενδροστοιχίες και τους χώρους στάθμευσης, που θα βελτιώσουν το 

μικροκλίμα της περιοχής. Θα επιλεγούν είδη ανθεκτικά στην παραθαλάσσια ζώνη με μικρές απαιτήσεις σε νερό 

και συντήρηση. Θα φυτευτούν δένδρα με διαμορφωμένο κορμό και διακλάδωση κόμης πάνω από τα 2 μέτρα, 

και θα υποστυλωθούν. 

Τα παρτέρια θα φυτευτούν κυρίως με ξηροφυτικά μεσογειακά είδη θάμνων και πολυετών ποωδών φυτών, 

μικρών απαιτήσεων σε νερό και συντήρηση. Μεγάλες επιφάνειες θα καλυφθούν με διακοσμητικό βότσαλο, και 

κάποιες με χλοοτάπητα. 

Θα εγκατασταθεί δίκτυο άρδευσης πλήρως αυτοματοποιημένο με ηλεκτροβάνες και προγραμματιστές 

μπαταρίας σε όλους τους χώρους πρασίνου και στις δενδροστοιχίες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπονται ηλεκτρομηχανολογικά έργα, για τον φωτισμό του οδικού δικτύου, τον 

φωτισμό πεζοδρόμων, τον αρχιτεκτονικό φωτισμό για την ανάδειξη τμημάτων του πεζοδρόμου, την φωτεινή 

σηματοδότηση δύο πεζοδιαβάσεων καθώς και του δικτύου άρδευσης του πρασίνου που θα φυτευτεί.  

1. Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου  

Πιο αναλυτικά, για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου, επιλέγεται ο φωτισμός με φωτιστικά τύπου LED, 

χρώματος 4.000Κ, ισχύος περίπου 100W. Όπως προβλέπεται από τη μελέτη, οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού θα είναι 

τοποθετημένοι, στην κεντρική νησίδα της οδού. Στον κυκλικό κόμβο ή στα σημεία όπου η οδός είναι μονής 

κατεύθυνσης, οι ιστοί τοποθετούνται στη μία πλευρά της οδού, όπως φαίνεται στη μελέτη. Οι ιστοί επιλέγεται 

να τοποθετούνται ανά 25 μέτρα ενώ στον κυκλικό κόμβο, στα σημεία που προβλέπεται από τη μελέτη. Οι ιστοί 

θα τοποθετούνται με αγκύρωση επί καταλλήλων βάσεων που θα κατασκευαστούν για το σκοπό αυτό, με τις 

προδιαγραφές που προβλέπεται από τη μελέτη. Οι ιστοί θα είναι ύψους 9μ, χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, 

κατασκευασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. Οι ιστοί στην νησίδα, θα φέρουν χαλύβδινους, γαλβανισμένους, 

διπλούς βραχίονες, ενώ στον κυκλικό κόμβο και εκτός νησίδας θα φέρουν χαλύβδινους, γαλβανισμένους, 

μονούς βραχίονες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτεχνική μελέτη για το φωτιστικό σώμα που θα 

επιλεγεί, το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδού. Βάσει της ΤΟΤΕΕ «Σχεδιασμός και έλεγχος 

Εγκαταστάσεων οδοφωτισμού», για αυτοκινητόδρομους/οδούς μηχανοκίνητων μέσων, προκύπτει κλάση 

φωτισμού Μ3 κατά CEN /TR 13201-1:2014. Η ηλεκτροδότηση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί μέσω τριών 

πίλαρ ηλεκτροφωτισμού, στις θέσεις που φαίνονται στη μελέτη.  

2. Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων  

Όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των πεζοδρομίων και του ποδηλατοδρόμου, αυτός  καλύπτεται από τον 

φωτισμό του οδικού δικτύου. Στα σημεία όμως, όπου κρίνεται ότι ο οδικός φωτισμός δεν επαρκεί λόγω 

απόστασης από το οδικό δίκτυο ή λόγω της δενδροστοιχειών, κατασκευάζεται επιπλέον δίκτυο φωτισμού 

πεζοδρομίων. Ο φωτισμός θα είναι τύπου Led, χρώματος 4.000Κ, ισχύος 30W. Οι ιστοί θα είναι ύψους 4 

μέτρων, χυτοσιδηροί ή χαλύβδινοί, παραδοσιακού τύπου, με φωτιστικό κορυφής τύπου LED. Οι ιστοί 

τοποθετούνται με αγκύρωση επί καταλλήλων βάσεων, ανά περίπου 15 μέτρα, ή στα σημεία που προβλέπεται 

από τη μελέτη. 

3. Αρχιτεκτονικός φωτισμός  

Επί του παραλιακού πεζοδρόμου, όπως φαίνεται στη μελέτη, θα κατασκευαστούν ψηφιδωτές παραστάσεις, 

διαστάσεων 1,8μ x 1,2μ, ανά περίπου 15 μέτρα. Για την ανάδειξή τους τις βραδινές ώρες, θα κατασκευαστεί 
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δίκτυο ενδοδαπέδιου φωτισμού. Τα φωτιστικά θα είναι τύπου χωνευτού σποτ εδάφους,  μίας δέσμης περίπου 

90
ο
. Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν σε βάσεις σκυροδέματος, κατασκευασμένες για το σκοπό αυτό. Ο 

λαμπτήρας θα είναι τύπου LED, χρώματος 4.000Κ, ισχύος 10W.    

4. Φωτεινή σηματοδότηση πεζοδιαβάσεων  

Φωτεινή σηματοδότηση πεζοδιαβάσεων. Στο μήκος την υπό διαμόρφωσης οδού, θα κατασκευαστούν δύο 

πεζοδιαβάσεις με φωτεινή σηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό,  προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλου 

του απαιτούμενου εξοπλισμού (τοπικοί ρυθμιστές κυκλοφορίας, ιστοί σηματοδότησης, φωτεινοί σηματοδότες 2 

και 3 πεδίων, και οι απαραίτητες υποδομές) για το σκοπό αυτό.  

5. Η/Μ εξοπλισμός αρδευτικού δικτύου  

Για την άρδευση των χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών, θα εγκατασταθεί δίκτυο άρδευσης, πλήρως 

αυτοματοποιημένο, μέσω της εγκατάστασης δικτύου σωληνώσεων, σταλλακτών και εκτοξευτήρων, των οποίων 

η παροχή με νερό θα γίνεται αυτόματα με την εγκατάσταση ηλεκτροβανών και προγραμματιστών άρδευσης 

μπαταρίας, εντός καταλλήλων φρεατίων, στις θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη. 

 

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η  Ο Μ Β Ρ Ι Ω Ν  

Α.Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Αυστραλίας  

1.   ΓΕΝΙΚΑ 

Η ΔΕΥΑΡ έχει εφαρμόσει για όλα τα δίκτυα αποχέτευσης το χωριστικό σύστημα και συλλέγει με ξεχωριστούς 

αγωγούς τα όμβρια και τα ακάθαρτα. Τα μεν όμβρια οδηγούνται σε υπάρχοντες αποδέκτες για όμβρια νερά στα 

ρέματα και τελικά στη θάλασσα, τα δε ακάθαρτα οδηγούνται με φυσική ροή για τις περιοχές που εκτείνονται 

ανάντη του Κ.Α.Α. ή με καταθλιπτικούς αγωγούς για τις περιοχές που εκτείνονται κατάντη του Κ.Α.Α., στον 

κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (Κ.Α.Α.) του δικτύου ακαθάρτων της πόλης και καταλήγουν μέσω αυτού με 

φυσική ροή στην εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή ΒΟΔΙ. 

Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης η οποία έχει εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ 

ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:  

• Στοιχεία της Υπηρεσίας Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών  

• Το είδος των οδοστρωμάτων  

• Τα συμπεράσματα των επί τόπου επισκέψεων  και  αναγνωρίσεων   

• Τα κατασκευαστικά στοιχεία  των υφισταμένων αγωγών κ.α. 

• Το υπάρχον ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής της μελέτης και των γύρω περιοχών 

• Τα  οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δεδομένα της περιοχής 

• Η μελέτη ανάπλασης της περιοχής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα έργα που θα εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία, αφορούν στην πλήρη κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων, στο τμήμα της οδού Αυστραλίας από την Πλατεία Γέροντα έως την είσοδο του Λιμένα 

Ακαντιάς (στη θέση των παλαιών σφαγείων). Επίσης θα γίνει μικρή μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων 

υδροσυλλογής, από την είσοδο της Νέας Μαρίνας  μέχρι την Πλατεία Γέροντα λόγω της προβλεπόμενης, από 

την μελέτη ανάπλασης, μετατόπισης των νησίδων και πεζοδρομίων. 

3.   ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Το φυσικό έδαφος της ακτής στην περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι κυρίως βραχώδες. Έχει υποστεί όμως 

διαχρονικά σημαντικές  αλλοιώσεις από μπαζώματα  και εξ αιτίας των εργοταξίων που είχαν εγκατασταθεί εκεί, 

για την κατασκευή των έργων του λιμένα  της Ακαντιάς και της Α΄ φάσης της μαρίνας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εφόσον τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή και εφόσον υπάρχει ανάγκη, να 

αναζητήσει (εάν υπάρχουν) γεωτεχνικά στοιχεία και σε άλλους φορείς (Δήμος κλπ). Στην περίπτωση κατά την 

οποίαν δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία οποιαδήποτε απαιτούμενη γεωτεχνική και 

εδαφολογική έρευνα θα διεξαχθεί με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του  αναδόχου. 

 



15 

 

4.   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Στο τμήμα της οδού Αυστραλίας που θα εκτελεστούν τα έργα της παρούσας εργολαβίας υπάρχουν αγωγοί και 

σωληνώσεις εν λειτουργία της ΔΕΥΑΡ και άλλων ΟΚΩ.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει 

πληροφορίες από την ΔΕΥΑΡ και τους  άλλους ΟΚΩ για την θέση των υπαρχόντων δικτύων τους.  

Για τον έλεγχο της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών από τη  ΔΕΥΑΡ και τους άλλους ΟΚΩ  και για 

τον εντοπισμό τυχόν αγνώστων αγωγών ο ανάδοχος πρέπει να προβεί σε  ερευνητικές τομές με ευθύνη και 

έξοδα του .  

5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΚΩ 

Ο Ανάδοχος για οποιαδήποτε επέμβαση στις οδούς οφείλει με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη να 

εκδώσει τις απαραίτητες άδειες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων και να συνεργάζεται στενά με 

την Υπηρεσία αυτή. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί επίσης με κάθε άλλη Υπηρεσία εφόσον παραστεί ανάγκη (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

κλπ.) 

 

Β.Κατασκευή του αγωγού ομβρίων στην νέα μαρίνα 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η κατασκευή των έργων που αφορούν στην επέκταση και 

όχι στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων, ο οποίος έχει κατασκευαστεί εντός του χερσαίου 

χώρου της Α΄ φάσης της μαρίνας Ρόδου και εκβάλει προσωρινά εντός του  χώρου της Β΄ φάσης της μαρίνας. Ο 

λόγος που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε αυτός ο αγωγός ήταν η μεταφορά των εκβολών των αγωγών των 

ομβρίων του σχεδίου πόλεως Ρόδου, έξω από το χώρο των εγκαταστάσεων της μαρίνας.  Η ολοκληρωμένη 

μελέτη της επέκτασης του αγωγού ομβρίων   στο χώρο της Β Φάσης της νέας Μαρίνας έχει εκπονηθεί από τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ.  

 Οι λόγοι που επιβάλλουν την τμηματική επέκταση του αγωγού, είναι η διευθέτηση των αγωγών των 

ομβρίων του σχεδίου πόλεως Ρόδου που εκβάλουν εντός του χώρου της Β΄ φάσης της μαρίνας εν όψη της 

υλοποίησης της φάσης αυτής, αλλά και η ανάπλαση της περιοχής γύρω από τις εγκαταστάσεις της μαρίνας που 

θα πραγματοποιηθεί από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Στο τμήμα αυτό ο αγωγός προβλέπεται σχεδόν κάτω από 

τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν με την παρούσα μελέτη επομένως προκειμένου να υλοποιηθούν 

αυτά ,θα πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή αυτού του αγωγού ομβρίων .  

 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Όπως προαναφέραμε  ο αγωγός είναι ολοκληρωμένος εντός του χώρου της Α΄φάσης της μαρίνας μέχρι 

το βόρειο σύνορο της με την Β΄φάση (σημείο Κ1α στα σχέδια). Έχει ανοιχθεί το όρυγμα και έχουν τοποθετηθεί 

τριάντα τρείς σπόνδυλοι σε μήκος 73.47 μ. για τη επέκταση του αγωγού (σημεία Κ1 έως Κ8 , αναφέρεται σαν 

ημιτελές έργο στα σχέδια). Μεταξύ του ολοκληρωμένου έργου και του ημιτελούς (σημεία Κ1α έως Κ1 ), 

διέρχεται αγωγός υπερχείλισης ασφαλείας, από πολυαιθυλένιο διαμέτρου Ø630,  του παρακείμενου 

αντλιοστασίου λυμάτων, ο οποίος προς το παρόν εμποδίζει την ομαλή σύνδεση του ολοκληρωμένου τμήματος 

με το νέο. 

 Τέλος εντός του χώρου της Β΄φάσης της μαρίνας καταλήγουν πέντε αγωγοί ομβρίων του σχεδίου 

πόλεως Ρόδου οι οποίοι θα συνδεθούν μελλοντικά στον επεκτεινόμενο αγωγό. Η σύνδεση των αγωγών αυτών 

δεν προβλέπεται να γίνει με την παρούσα μελέτη. 

 

 ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

Από το συνολικό αγωγό που έχει μελετηθεί μήκους 402,6μ από την ΔΕΥΑΡ προβλέπεται με την παρούσα 

μελέτη να κατασκευαστεί 

 Τμήμα του αγωγού από προκατασκευασμένους σπόνδυλος (box culverts), εσωτερικών διαστάσεων, 

πλάτους 3.0 μ., ύψους 2.0 μ. και μήκους 2.0 μ. έκαστος, αξονικού μήκους 176μ. (από τα σημεία Κ1α 

έως Κ1 και Κ8 έως διατομή Δ7 σπόνδυλος αρ.95) σε υψόμετρα πυθμένα αγωγού για τα σημεία αρχής 

του αγωγού (Κ8)  -0.89 και πέρατος Δ7 -1.11 .  Για τη διαμόρφωση των στροφών θα κατασκευαστούν 

ειδικοί λοξοί σπόνδυλοι οι διαστάσεις των οποίων περιγράφονται στα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης.  

 Επισκευή και ολοκλήρωση ημιτελούς έργου αξονικού μήκους 73.47 μ. με σκυροδέτηση των 

φθαρμένων τμημάτων και των αρμών. 
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        Υψομετρική μετατόπιση του υφιστάμενου αγωγού υπερχείλισης HDPE Ø630, από υψόμετρο 

πυθμένα -0.34 σε -1.84 μ. μετρούμενο στους άξονες διασταύρωσης. Για να γίνει η ένωση του 

ολοκληρωμένου αγωγού με τον υπό κατασκευή (Κ1α έως Κ1) πρέπει να μετατεθεί ο ανωτέρω αγωγός 

από τη θέση που βρίσκεται τώρα με υψόμετρο πυθμένα -0.34 σε υψόμετρο πυθμένα -1.84 Αυτό γίνεται 

γιατί η θέση που βρίσκεται σήμερα εμποδίζει τη ροή στον σπονδυλωτό αγωγό κατά τη μισή περίπου 

διατομή.  

 

 Κατασκευή αναμονών για μελλοντική σύνδεση των αγωγών ομβρίων που καταλήγουν στο χώρο της 

Β΄φάσης της μαρίνας. 
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«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   4.000.000 € 

 

ΜΑΙΟΣ         2020 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης  

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Νοτίου Αιγαίου  

2014-2020 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ
ii
 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
iii
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

  

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

:
iv
 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης  και 

εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και 

ίδιους πόρους 

Κωδικός ΣΑΕ:067/1 

CPV 45233120-6,45233128-2, 

32424000-1, 44212250-6  

 

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

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

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

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

Ε Ρ Γ Ο Υ   

  

v
 Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» 

 

Εκτιμώμενης αξίας  3.225.806,45Ευρώ 

           (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή:    ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

Πληροφορίες : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Οδός  ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364604 

Telefax : 2241364695-2241364611 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του 

έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
vi
 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 περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για 

τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
vii

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
viii

  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η)EΤΕΠ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήματα τους,  

θ) το τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το υπόδειγμα ….
ix
 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  επί 

όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
x
 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς 

και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr . 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ……………………………
xi 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την ………………………………….  
xii

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.rhodes.gr/
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 

διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-

2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, 

μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την σύνταξη 

της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή 

ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της 

ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών 

αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά 

αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου 

συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως 

περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από 

τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 

Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
xiii

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε 

μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου 

ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 

3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους 

της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα 

ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  

αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και 

το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.
xiv

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 

την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)
xv

. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 

3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της 

σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος 

έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 

3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της 

προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 

η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
xvi

. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  

Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, και 

πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο 

συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού
xvii

, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 

18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
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δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και 

αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της 

παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση 

προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά 

μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν η ολοκλήρωση του 

ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών ελέγχονται 

τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόμενες εργάσιμες ημέρες
xviii

.  

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με τους 

εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 

διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής 

δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 και επόμενα του Π.Δ. 71/2019. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά του, 

που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και 

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας 

“επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 
xix

 

Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από 

τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) 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, σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της 

λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον 

προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 
xx

 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
xxi

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 

γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  υποβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
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δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας
xxii

.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 

4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xxiii

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά 

την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή 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 22, η διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου
xxiv

.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της 

«λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλεισθεί 

οριστικά,
xxv

 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 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. 4412/2016 και, 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, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη 

δήλωση, η οποία υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 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 άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να 

πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 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
xxvi

. 
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Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης 

στον προσωρινό ανάδοχο
xxvii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος 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 ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της 

λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και 

ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
xxviii

. 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. 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
xxix

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
xxx

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 

προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της  υπ' αρ.  117384/26-10-2017 

Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 

προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 

έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη 

ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  

 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά
xxxi

. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα 

στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017.  
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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
xxxii

. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 

(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 

απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής
xxxiii

. 

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
xxxiv

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες 

με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως  τη συζήτηση της αίτησης 

αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση
xxxv

 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 

αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

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

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του 

ν. 4412/2016. 

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 Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. ΕΤΕΠ με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. 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 περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 

ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
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6.2.  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.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

έγγραφο
xxxvi

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    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 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1       Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι  

      διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
xxxvii

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- 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»,
xxxviii

 

- 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 Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/3-7-2019), 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
xxxix

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
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(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την 

όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων 

οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την 

όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

Ο Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του Ν. 

3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

-          Ο Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α/17-8-

2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

-          Ο Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού 

(ΕΕ) 648/2012. 

 

7.2.       Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά 

 τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 

279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 

66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 

η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) 

σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.3414/2005’’
, xl, 

καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”.
 
 

7.3. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4. Οι με εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
xli

, 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.  

7.5. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

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

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ¨Νότιο Αιγαίο 2014-2020¨ Άξονας 

Προτεραιότητας2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής 

ανάπτυξης Δήμου Ρόδου»   και συγκεκριμένα από την ΣΑ …..,  με κωδικό ΣΑΕ έργου:067/1 , και 

κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.5035552.  
xlii

και ίδιους πόρους. 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
xliii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της  

κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011
xliv

, της κράτησης ύψους 0,06 

% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με 

το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) 
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και της κράτησης 2,5%0 

            υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4612/2019(με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' 

του ν. 4412/2016), και της υπ΄αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (ΦΕΚ 2780/τ.Β’/4-7-2019). 

8.2. 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.  

8.3. 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 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή
xlv

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους οικονομικούς 

φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής 

τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να 

έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
xlvi

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι απόφασεις με αρ.πρωτ.   570/15 -02 -2021   για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος  2021 και με αρ. Α/264  αντίστοιχα 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της 

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 

οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
xlvii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ 

ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
xlviii

  3.225.806,45 Ευρώ (προ Φ.Π.Α) και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας : 849.231,21€ 

Δαπάνη Εργασιών Οικοδομικών  : 586.434,00€ 

Δαπάνη Εργασιών Ηλεκτρομηχ/κών : 297.398,90€ 

Δαπάνη Εργασιών Υδραυλικών  : 242.135,61€ 

Δαπάνη Εργασιών Λιμενικών  : 401.899€ 

 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  427.877,77€ 

Απρόβλεπτα
xlix

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

420.746,47€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
l
 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 83,49€ σύμφωνα με το άρθρο 153 

του ν. 4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... (εφόσον 

προβλέπεται). 

 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους 

ακόλουθους λόγους : 

Αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές έργο. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ανάγκη υποδιαίρεσης ούτε για 

οικονομικούς ούτε για τεχνικούς λόγους
li
  

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 Το έργο θα υλοποιηθεί στο  μέτωπο της πόλης που εκτείνεται από την είσοδο του Λιμένα Ακαντιάς 

έως τη σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας Ρόδου (οδός Αυστραλίας)  του Δήμου Ρόδου. 

11.3.       Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

                   Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,  

                   ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ.  

Το έργο στηρίζεται στις αρχές και τους γενικούς στόχους της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, σε συνδυασμό με το πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει το ΕΠ 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η συνολική αναβάθμιση, από  

περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική άποψη, ελεύθερων χώρων και δικτύων της περιοχής παρέμβασης 

και η στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων, με τρόπο ώστε,  οι παρεμβάσεις του δημόσιου 

τομέα, να αποτελέσουν κίνητρο για την ανάπτυξη και συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να 

τροφοδοτήσουν διαδραστικά τη μεταμόρφωση της περιοχής . Όπως είναι γνωστό σήμερα η περιοχή 

παρουσιάζει μια έντονα υποβαθμισμένη εικόνα λόγω έλλειψης έργων υποδομής και έργων ανάπλασης όπου με 

την υλοποίηση του ανωτέρω έργου ευελπιστούμε ότι θα επιτευχθεί η αρμονική ένταξή της στις  γειτνιάζουσες 

υπερτοπικές υποδομές και πολιτιστικές αξίες της πόλης. Αφορά στην ολοκλήρωση της περιμετρικής οδού, με 

τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις (κόμβοι και χώροι στάθμευσης) και τις συμπληρώσεις των δικτύων 

πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και χώρων πρασίνου που θα βελτιώσουν  σημαντικά την κυκλοφορία σε όλη 

την περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται απ΄ την είσοδο του εμπορικού Λιμένα Ακαντιάς 

έως την σημερινή κεντρική είσοδο της Νέας Μαρίνας. Συνοπτικά  προβλέπονται τα παρακάτω: 
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Είσοδος –έξοδος Λιμάνι Ακαντιάς-Χώρος Σφαγείων 

Στην είσοδο-έξοδο του Λιμένα Ακαντιάς διαμορφώνεται κόμβος με τριγωνική νησίδα για ρύθμιση των 

κινήσεων από και προς το Λιμένα.Νότια του κτίσματος των Σφαγείων διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης 45 

θέσεων καθώς και χώροι πρασίνου .Ανατολικά του χώρου αυτού κατασκευάζονται πεζοδρόμια –

ποδηλατόδρομος ,ενώ δυτικά ανακατασκευάζονται τα υφισταμενα πεζοδρόμια .Μπροστά από το αποστακτήριο 

της ΕΜΕΡΥ διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με χώρο στάθμευσης  13 θέσεων. 

 

Κατασκευή παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου 

Το παραλιακό πεζοδρόμιο- ποδηλατόδρομος  κατασκευάζεται από το Λιμάνι Ακαντιάς έως την υφιστάμενη 

είσοδο της Νέας Μαρίνας συνολικού μήκους περίπου 1.120,00m και συνολικού πλάτους 6,00m (πλάτος 

πεζοδρομίου 3,00m, πλάτος ποδηλατόδρομου 3,00m).  Σε όλο το μήκος του παραλιακού πεζοδρομίου  

φυτεύονται δέντρα σε απόσταση 4,00m έως 5,00 m, όπως φαίνεται στα σχεδία της μελέτης, έτσι ώστε ο 

πεζόδρομος – ποδηλατοδρόμος να σκιάζεται επαρκώς σε όλο το μήκος της διαδρομής βοηθώντας  την πτώση 

της θερμοκρασίας στην περιοχή σε συνδυασμό  με τη χρήση ψυχρού κυβόλιθου στα πεζοδρόμια. 

 

Στο χώρο των πεζοδρομίων δημιουργούνται θέσεις ανάπαυσης με  σκιά και καθιστικά, το δάπεδο των  οποίων  

διακοσμείται με   παραδοσιακά ροδίτικα βοτσαλωτά σχέδια.  Νοτιοανατολικά του χώρου των Σφαγείων ,  

διαμορφώνεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου  για αναψυχή, με διάδρομο από κουρασανί χρώματος γρι-

θαλασσί,  για περπάτημα ή τρέξιμο. Σε όλο το μήκος του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου τοποθετούνται 

κολόνες φωτισμού LED (σχεδία λεπτομερών) καθώς και φωτιστικά δαπέδου σε κάθε καθιστικό. 

Ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου περιοχής καταστημάτων 

 

Προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων της οδού Αυστραλίας από το ύψος της  εισόδου 

στο Λιμάνι Ακαντιάς έως την συμβολή της με την οδό Μ. Βολονάκη . Τα πεζοδρόμια προβλέπεται να 

επιστρωθούν με ψυχρό κυβόλιθο χρώματος ώχρα με λωρίδα πλάκας όδευσης τυφλών, διαμόρφωση εσοχών για 

την δημιουργία χώρων στάθμευσης και φύτευση δέντρων για σκίαση. 

 

 Κυκλικός κόμβος –οδικό δίκτυο 

Στο ύψος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη  δημιουργείται  κυκλοφοριακός κυκλικός κόμβος που  αποσκοπεί στη 

βελτίωση της  πρόσβασης των οχημάτων στο Λιμάνι Ακαντιάς  καθώς  και στην Νέα Μαρίνα (Β’ φάσης  

μελλοντική είσοδος ) .Νότια του κυκλικού κόμβου και μπροστά από τους Αλευρόμυλους  διαμορφώνεται 

κοινόχρηστος χώρος πρασίνου , όπως φαίνετε στα σχέδια της μελέτης. 

Η μελέτη προβλέπει την σύνδεση του οδικού δημοτικού δικτύου Περιοχή ΚΟΒΑ με την υφιστάμενη 

περιμετρική οδό. Ο νέος δημοτικός δρόμος που κατασκευάζετε είναι διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά 

κατεύθυνση που διαχωρίζονται από νησίδα ασφαλείας πλάτους 0,70 m ,με χαμηλή φύτευση. Οι λωρίδες 

κυκλοφορίας είναι πλάτους 3,50m η κάθε μία. Το πλάτος αυτό μεταβάλλεται στο ύψος του εμπορικού κέντρου ( 

Μ.Γ.3182) και αυξάνεται σε 5,00m στην εξωτερική και  4,00 m στην εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας, λόγω της 

στροφής, για να τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας (καμπυλότητα). 

Από αυτό το σημείο και μέχρι το ύψος της οδού Μούσκου γίνετε διαπλάτυνση της  νησίδας ασφαλείας που στο 

ύψος της  οδού Δαμασκηνού όπου προβλέπεται η κατασκευή  διάβασης πεζών, φτάνει τα 5,00 m  πλάτος για 

την ασφαλή πρόσβαση του πεζού και του ποδηλάτη στον πεζόδρομο -ποδηλατόδρομο.  

Τέλος προβλέπονται φωτιστικά σε όλη την περιοχή επέμβασης του έργου , η κατακόρυφη και οριζόντια 

σήμανση όπου κρίνεται απαραίτητη με βάση το σχεδιασμό του οδικού δικτύου της μελέτης , το δίκτυο 

αποχέτευσης ομβρίων της οδού καθώς και η κατασκευή τμήματος του συλεκτήριου αγωγού ομβρίων στην νέα 

μαρίνα. Ο λόγος που προβλέφθηκε η τμηματική κατασκευή του αγωγού αυτού είναι η μεταφορά των εκβολών 

των αγωγών των ομβρίων του σχεδίου πόλεως Ρόδου, έξω από το χώρο των εγκαταστάσεων της μαρίνας.     

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  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
lii
 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, 
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αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της 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. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες εργασιών, 

οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των 

έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας 

τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει 

εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
liii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
liv

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lv
 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 64.516,13ευρώ . 
lvi

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  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 
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οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 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 διακήρυξης (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.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι …/…../2020, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και 

στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
lvii

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
lviii

 

 

16.1 
lix

 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως ποσοστού 10% του ολικού 

ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. 3 

α) και β) και αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον Ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 

θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 

καταβαλλόμενης προκαταβολής, κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 150και 72 

παρ. δ του Ν. 4412/2016.
lx
 

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

 

17.1 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. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της 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 αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας
 lxi

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 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 Ενωσης 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
lxii  

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. 

 

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 

και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
lxiii

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
lxiv

 ορίζεται η …./……/2020, 

ημέρα …………………  και ώρα 10 : 00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ….. /……/2020, 

ημέρα ………..  και ώρα   10 : 00 π.μ. 
lxv

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνών
lxvi

, 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 και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
lxvii

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ Περίληψης 

………………………………..…και ΑΔΑΜ Διακήρυξης………………………..……….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr), (εφόσον 

υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο
lxviii

, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 

4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην 

οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του 

έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 

καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 

καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης
lxix

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής 

των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 lxx

 που δραστηριοποιούνται σε 

έργα κατηγορίας    ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
lxxi

 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
lxxii,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

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

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

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

μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον 

σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται 

όλες οι κατηγορίες του έργου.  
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
lxxiii

 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 L 300 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 C 195 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 L 192 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 C 316 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 L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 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 δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 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 L 101 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
lxxiv

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων  α) 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 

ή/και β)η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ,γ) η αναθέτουσα αρχή 

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:  

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 
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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
lxxv

. 

22.Α.2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ 

και β΄ της παρ. 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» 

22.A.3 «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 
lxxvi

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:lxxvii

 

(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 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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(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. 
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22.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)
 lxxviii 

22.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 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

του σχετικού γεγονότος.
lxxix

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
lxxx  

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. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

22.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 (22.Β – 22.Δ)
 lxxxi

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους.  

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 

της παρούσας, όπως αυτό ισχύει όπως αυτό ισχύει με το   ν. 4635/2019 άρθρο 188 παρ.5  που αντικατέστησε το 

άρθρο. 65, παρ. 6 του ΠΔ 71/2019
lxxxii

. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
lxxxiii

  

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται (επί ποινής 

αποκλεισμού) κατά την υποβολή της προσφοράς με βάση τις κάτωθι απαιτήσεις : 

α) Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων έργων του άρθρου 54 του Π.Δ. 

71/2019  και τα ελάχιστα όρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ανά τάξη εγγραφής, που 

προβλέπονται στο εδάφ. 12 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019,  για τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

να διαθέτει ίδια κεφάλαια ελάχιστης αξίας 100.000,00 ευρώ, πάγια στοιχεία  συνολικής αξίας τουλάχιστον 

50.000,00 ευρώ . (Η εργοληπτική εταιρία θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις κατάταξης σε τάξη μεγαλύτερη ή ίση της 2
ης

 

ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων Οδοποιίας και Οικοδομικών) 

β) Για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ αντίστοιχα, η εργοληπτική επιχείρηση 

να διαθέτει ίδια κεφάλαια ή και πάγια στοιχεία  συνολικής αξίας τουλάχιστον 50.000,00 ευρώ. (Η εργοληπτική 

εταιρία θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να 
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καλύπτονται οι προϋποθέσεις κατάταξης σε τάξη μεγαλύτερη ή ίση της 1
ης

 ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων 

Ηλεκτρομηχανολογικών, Λιμενικών, Υδραυλικών) 

γ) ) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα την ικανότητα χρηματοδότησης της 

κατασκευής του έργου ώστε να εξασφαλισθεί η εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τη σύμβαση υλοποίησή του. 

δ) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν για τις τρείς (03) τελευταίες χρήσεις, Γενικό Μέσο κύκλο 

εργασιών τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  , 

και  

ε) Ειδικούς  κύκλους εργασιών ως εξής :  

i) για την κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον ίσο με 238.737,29€.   

ii) για την κατηγορία  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον ίσο με 345.722,03€ 

iii) για την κατηγορία  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τουλάχιστον ίσο με 163.613,09€. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β)(γ) της 

παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι :  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΠΔ 

71/2019. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης 

/σύμπραξης/κοινοπραξίας, είτε από ένα μόνο μέλος. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
lxxxiv

  

α) Η τεχνική και επαγγελματική επάρκεια, ορίζεται στα άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/ 2016 ως ισχύει, ανά 

κατηγορία της παρούσας Διακήρυξης (άρθρο 21, Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης). 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο 52 

του ΠΔ 71/2019, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ).  

Ειδικότερα, για τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση 

τουλάχιστον από ένα (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας για την αντίστοιχη κατηγορία. Εναλλακτικά μπορεί να 

αντικατασταθεί με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ο ένας εκ των δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ 

βαθμίδας με (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Για τις κατηγορίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ να περιλαμβάνουν στη 

στελέχωση ανά κατηγορία τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 

βαθμίδας, και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας της 

αντίστοιχης κατηγορίας. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β)(γ) της παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
lxxxv

 

Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
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Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, στις 

ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από 

κοινού υπεύθυνοι
lxxxvi

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
lxxxvii

 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες 

να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών
lxxxviii

. 

 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 

της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 
lxxxix

. 

 

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 σύμβασης
xc

. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του 

υπεργολάβου. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων 

υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται. 
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της 

παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με 

το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
xci

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται 

η ακρίβειά τους
xcii

. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών
xciii

.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους  

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας
xciv

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
xcv

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 

22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα)
xcvi 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
xcvii

.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται είναι  

- 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
xcviii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
xcix

 περί του ότι δεν έχουν 
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υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
c
. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή 

σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους 

ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν 

το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν 

υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για 

το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του
ci
, 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.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 
cii

. 

 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
ciii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του
civ

 . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
cv

.  

 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση 

αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis)
cvi

   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cvii

, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
cviii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cix

, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και 
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φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που 

στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

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

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  

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.
cxi

 

- 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 23.9 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. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
 
. 

(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
cxii

 
cxiii

 στις 

κατηγορίες έργων  ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,  ΛΙΜΕΝΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  όπως αυτό ισχύει με το ν. 4635/2019(Α’ 167) άρθρο 188 παρ.5  που 

αντικατέστησε το άρθρο. 65, παρ. 6 του  ΠΔ 71/2019 (Α’ 112). 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της 

παρούσας. 

 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 
cxiv

 

 

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

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, 

με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016 και του άρθρου 57 του ΠΔ 71/2019.
cxv

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των άρθρων 22.Γα, 22.Γβ ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων των άρθρων 22.Γ.γ., 22.Γ.δ και 22.Γ.ε μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα 

από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 23.5.δ,  23.5.ε  και 23.5.στ αντίστοιχα. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, 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  
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(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 

στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην 

παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή 

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016.  

 (δ) Για την απόδειξη ικανοποίησης των όρων του άρθρου 22.Γ.γ της Διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή άλλο φορέα που έχει την κατά νόμο 

δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4261/2014, με την οποία βεβαιώνεται ότι υφίσταται μεταξύ αυτού 

και του οικονομικού φορέα συνεργασία που του εξασφαλίζει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τη 

 δυνατότητα χορήγησης πίστωσης σε ποσό ανερχόμενο σε ύψος 15% τουλάχιστον του προϋπολογισμού 

δημοπράτησης και θα εξετάσει αίτημα χορήγησης πίστωσης για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, εφόσον 

αναδειχθεί ανάδοχος, ανερχόμενο σε ύψος 15% τουλάχιστον του ποσού ανάθεσης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 

το άρ. 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης, κρίνονται σωρευτικά (α) κατά την υποβολή της προσφοράς, (β) κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, και (γ) κατά την κατακύρωση - σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 105, εφόσον απαιτείται 

 (ε) Προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομική επάρκειας του άρθρου 22.Γ.δ. οι οικονομικοί 

φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 

χρήσεις  καθώς και τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις τους,  όπως προβλέπονται από τους  Ν.4308/2014  άρθρο 16, 

Ν.2190/1920. 

Οι οικονομικοί φορέις που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και 

δημοσίευση αυτών , προσκομίζουν τα αντίστοιχα έντυπα που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές και 

αποδεικνύουν τα ζητούμενα του άρθρου 22.Γ.δ , χωρίς να υπάρχει και η αντίστοιχη υποχρέωση Δημοσίευσης 

τους. 

(στ) Προς απόδειξη των Ειδικών Κύκλων Εργασιών  του άρθρου  22.Γ.ε οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

προσκομίσουν λίστα συμβάσεων έργων κατά την τελευταία τριετία,  συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα 

παραστατικά – πιστοποιήσεις – βεβαιώσεις, τα οποία θα τεκμηριώνουν το ύψος του ειδικού κύκλου εργασιών 

για έκαστη από τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις . Η επιτροπή διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να 

ελέγξει/ διερευνήσει και να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων.  

 

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

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση εγγραφής, 

με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016
 cxvi

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση και του άρθρου 57 του ΠΔ 71/2019. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών 

απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 

ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως δικαιολογητικά ένα ή 

περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 

4412/2016.  

 

23.7.    Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cxvii

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου 

και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους 
cxviii

, εκτός 

αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. 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. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να  υποβάλλουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου»
 
εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 

cxix
: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
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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 23.3.(β) της παρούσας.
cxx

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την Ενημερότητα 

Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4. 

(θ).
cxxi

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (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- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 

επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

 

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:  

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει
cxxii

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο 

pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.   

 

24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της 

σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)
 cxxiii

. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
 cxxiv
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25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν
cxxv

 

σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω 

επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για 

την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο Ανάδοχος του 

έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν 

από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

26.2.............
cxxvi

 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αριθμό πρωτ.: 632/17-02-2021εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου,  

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 06
ης

 έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού 4.000.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

2. Εγκρίνει το σχέδιο της Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπως παραπάνω αναλυτιά 

περιγράφεται. 

3. Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, κατ’ εφαρμογή  

της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  και της Υπουργικής Απόφασης ΔΝΣ/61304/ΦΝ466/04-12-17 

(ΦΕΚ Β΄4841/29-12-17) ως εξής: 

Υπηρεσιακά τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΑΡΙΑ ΤΕΤΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 
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Μη υπηρεσιακά τακτικά μέλη 

ΡΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Ε. 

ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ. 

 

Υπηρεσιακά αναπληρωματικά μέλη:  

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΕΛΕΝΗ ΚΙΑΠΟΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  (ΜΕΛΟΣ) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. (ΜΕΛΟΣ) 

 

Μη υπηρεσιακά αναπληρωματικά μέλη 

    ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Ε. 

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 95/2021  

 

 

 

 

   

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

                                                                       

          

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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i  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως 

ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 

80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
ii    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   4412/2016.  
iii Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος 

διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. 
iv Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού 

προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο 

τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 

v Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
vi     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
vii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του 

Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για 

συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, 
αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

viii Aπό από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη 

δύνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του 

ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν 

το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-
egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

ix Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή 

από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 
x Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει 

στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
xi  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε 

σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται 

η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
xiii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xiv   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι 

αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 
xv   Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 

παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
xvi   Άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 

(Α’67). Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής της ΥΔ και σε καμία 

περίπτωση δεν συνδέεται με την συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 
xvii Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 
xviii   Πρβ άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το αρ. 56 

παρ. 7 του ν. 4609/2019 
xix  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

xx  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/19. 
xxi Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xxii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19. 
xxiii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xxiv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19. 
xxv Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19. 
xxvi Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του ν. 4605/19. 
xxvii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής  υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη 

διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 

α' έως δ' της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
xxviii   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19. 
xxix Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της 

ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
xxx Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
xxxi Πρβ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019. 
xxxii Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
xxxiii  Πρβ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
xxxiv Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
xxxv Πρβ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019 
xxxvi  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xxxvii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
xxxviiiΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxxix Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

1 xl Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των μετοχών των 
Α.Ε. 

2 xli Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του 

ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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xlii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 

δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο 

διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
xliii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xliv  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
xlv  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
xlvi   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
xlvii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης 

και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης 

έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 

12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 

παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
xlviii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός 

δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
xlix Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 

διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

l Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
li Η αναθέτουσα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημείο της διακήρυξης, ανάλογα με το αν αποφασίσει να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα 

τμήματα/έργα ή όχι, ήτοι να τα αναθέσει ως ενιαίο σύνολο. Στην περίπτωση που επιλέξει να μην υποδιαιρέσει σε τμήματα, αναφέρει, στο παρόν 

σημείο της διακήρυξης, τους βασικούς λόγους της απόφασής της αυτής (πρβλ. άρθρο 59 του ν. 4412/2016). 
lii  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
liii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 

4412/2016). 
liv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. 

( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lvi  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβ άρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του  άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
lvii Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ 

του άρθρου 43 του ν. 4605/2019  
lviii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
lix Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις 

υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
lx Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 

περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 

(παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
lxi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 

εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

lxii Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής 

εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ 
της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών 

και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
lxiii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
lxiv  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  121 ου ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 

19 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 
lxv Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη 

εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
lxvi Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
lxvii  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
lxviii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lxix Πρβλ. άρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης σύμφωνα προς 

τα οριζόμενα στο άρθρο 68 ν. 4412/2016, συμπληρώνεται το άρθρο 20Α κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 20Α του τεύχους διακήρυξης σύμβασης έργου 
με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή)  

lxx Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
lxxi  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις 

οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
lxxii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxxiii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες 

αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 

οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
lxxiv Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
lxxv Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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lxxvi  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. 

Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  

παράγραφο αυτή. 
lxxvii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της 

διακήρυξης.  
lxxviii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας 

ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
lxxix  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 

έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως 

σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.. 
lxxx  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς 

λόγους αποκλεισμού. 
lxxxi  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε 

συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην 

περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή 

της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα 

κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση 
(κριτήρια “on/off”).  

lxxxii  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως 

ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 
80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

lxxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και 

χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν 

σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και 

την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει 

αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
lxxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 

σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά 

στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για 

τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις 
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

lxxxv Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

lxxxvi  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
lxxxviiΩς προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς 

φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
lxxxviii Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 10 ημερών που 

αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη συνολική προθεσμία 
υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την 

ως άνω προθεσμία. 
lxxxix  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 

υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
xc  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
xci  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την 

επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
xcii Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2019..   
xciii Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
xciv  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων 

αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
xcv Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
xcvi  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν 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."  
xcvii  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
xcviii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς 

μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 

υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του υποσυστήματος. 
xcix Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
c  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
ci Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
cii Πρβ άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 4605/2019 
ciii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
civ Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
cv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cvi Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς 

κόστος, στη διαδρομή. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την 



67 

 

                                                                                                                                                                       
καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον 
ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-

dhmosiwn-

symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBp
Z3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGhyaW8iXQ== 

cvii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
cviii  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, 

αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
cix Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cx Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 

1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε 

για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

cxi Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
cxii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 

εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
cxiii η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
cxiv Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.  
cxv  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 

5 του ν. 4412/2016 
cxvi  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cxvii Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
cxviii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
cxix  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε 

εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από 

την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις 

του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται 

ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

cxx Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται 

ξεχωριστά. 
cxxi Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cxxii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε 

μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
cxxiii Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 

παρ. 4 του ν. 4609/2019. 
cxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της 

σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή 

έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι 

μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  

cxxv Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
cxxvi Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 

όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους 

τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 


