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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Α΄ΦΑΣΗ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ 

 
Ο/Η/Το...................................................................……………………………………………………………….……… 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
την επιλογή αναδόχου, µε κλειστή διαδικασία, για την εκτέλεση του έργου:  
 
«...............................................................................................….………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..», 
 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης......................…….. € (µε Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), 
 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα 
 

 µε το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του διατάγµατα  
 

 το Π.∆. 334/2000 (οδηγίες 93/37 και 97/52 ΕΟΚ)1,  
 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και µε τους όρους του παρόντος 
τεύχους και καλεί τις ενδιαφερόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την Α’ φάση κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έρ-
γου. 

1.      Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 
1.1 Εργοδότης / Κύριος του Έργου είναι …………………………... 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο/η/το .... ...... ..... …… …… …… …… …… …… …… 

……………………………………………………………… 
1.3 Αναθέτουσα / Προϊστάµενη Αρχή είναι ο/η/το .... .... .... ..... .... …… …… …… …… …… 

…………………….…………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) 
……………………………………: 
Οδός : 
Ταχ. Κωδ. : 
Τηλ. : 
Fax : 
e-mail : 
προς την οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις ενστάσεις 
και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για το στάδιο προεπιλογής υποψηφίων. 

                                                        
1 Για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι ο/η/το 
………………………………………………………………………………………………………………που έχει έ-
δρα στην (πόλη) ………………………..  
Οδός    : 
Ταχ. Κωδ.  : 
Τηλ.: 
Fax : 
e-mail    : 

1.5 ∆ηµοπρατούσα Αρχή είναι  ο/η/το................………………………………………… στην οποία θα κατατεθούν 
οι προσφορές, στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 3.5 
Ο/Η/Το..............……………………………………………………..θα συνάψει τη σύµβαση µε αυτόν που θα α-
ναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. 

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα χωρίς εκ του λόγου αυ-
τού να µπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζοµένους ή τον ανάδοχο του έργου. 

1.7 «Ενδιαφερόµενος»/«Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση που έχει ζητήσει ή έχει λάβει την παρού-
σα ∆ιακήρυξη 
«∆ιαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια που έχει υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την παρούσα προεπιλογή. 
«Προεπιλεγµένος»/«Καλούµενος» είναι ο διαγωνιζόµενος που θα προεπιλεγεί στην Α΄ φάση της κλειστής 
διαδικασίας (προεπιλογή) 

1.8  Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας είναι η προεπιλογή και Β΄ φάση η κυρίως δηµοπρασία µεταξύ των προε-
πιλεγµένων. 

2. Παραλαβή τευχών προεπιλογής 
2.1 Οι υποψήφιοι µπορούν να πάρουν την παρούσα ∆ιακήρυξη και το Πληροφοριακό Τεύχος που την συνοδεύ-

ει από τον/την........…………………./..……………………………………. Ο-
δός....………………………………………….Τ.Κ.....…………………………………….µέχρι και έξι (6) ηµερολο-
γιακές ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2.2 Οι υποψήφιοι µπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων που διαθέτει η Υπηρεσία σχετικά µε το 
έργο προσερχόµενοι στα γραφεία της....../......................., κατά τις εργάσιµες  ηµέρες και ώρες.  Επίσης α-
ντίγραφα αυτών µπορούν να πάρουν µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.3 Οι υποψήφιοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία της παρ. 2.1 που διατίθενται, αφού 
προηγουµένως έχουν εµβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία τη δαπάνη για την ταχυδροµική αποστολή. 
Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της Α' φάσης της διαδικασίας µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων µε 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, µη αναλαµβάνουσα όµως ουδεµία ευθύνη σχετι-
κά µε το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερόµενο. 
Στην περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι ενεργοποιήσουν, µε µέριµνά τους και δαπάνες τους, ιδιωτικές 
εταιρείες µεταφοράς αλληλογραφίας - δεµάτων κτλ., τότε η Υπηρεσία θα παραδίδει σ' αυτές τις εταιρείες τα 
στοιχεία, µη αναλαµβάνουσα πάλι ουδεµία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον ενδιαφερό-
µενο. 

3. Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής 
3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε ενδιαφερόµενη Εργο-

ληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει µε συστηµένη επιστολή2 ή να καταθέ-
σει στο πρωτόκολλο της δηµοπρατούσας αρχής (βλ. παρ. 1.5) αίτηση και φάκελο συµµετοχής στην προεπι-
λογή (φάκελο µε τα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων και φάκελο µε τα δικαιολογητικά των ουσιαστι-
κών προσόντων), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας και µέσα στην προθεσµία του άρθρου 16 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Η υποβολή των ανωτέρω µπορεί να γίνει: 

                                                        
2 Η υποβολή µε συστηµένη επιστολή επιτρέπεται µόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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α.  είτε δια καταθέσεως τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας/δηµοπρατούσας αρχής. 
β.  είτε µε συστηµένη επιστολή3 προς την αναθέτουσα / δηµοπρατούσα αρχή. 
3.2 Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα περιέχονται σε φακέλους όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 20 της πα-

ρούσας. 
3.3 Στην αίτηση και σε όλους τους φακέλους θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης στο πάνω αρι-

στερό µέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία, καθώς και η πλήρης επαγγελµατική διεύθυνση (ο-
δός, αριθµός, Τ.Κ, πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e-mail) του διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση 
Κ/ξιας θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών της. Επίσης θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία 
του αντικλήτου (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax κτλ.) 

3.4 Η αίτηση και οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν κατατεθεί ή παραληφθεί 
από το πρωτόκολλο της ∆ηµοπρατούσας Αρχής το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
στο άρθρο 16 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής3 των αιτήσεων, αυτές θα αποστέλ-
λονται στην παρακάτω διεύθυνση: 
Οδός    : 
Ταχ. Κωδ.  : 
Τηλ.: 
Fax : 
e-mail    : 

3.5 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο των φακέλων ούτε για οποιαδήπο-
τε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κτλ. 
από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως3. 
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για την µη έγκαιρη κατάθεση ή ταχυδροµική άφιξη των φα-
κέλων της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

4. ∆ιεξαγωγή Α΄ φάσης διαδικασίας 

4.1 Παραλαβή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
4.1.1 Κατάλογος µε τους υποψήφιους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της ∆ηµοπρα-

τούσας Αρχής. 
4.1.2 Όλες οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε τα δικαιολογητικά που θα τις συνοδεύουν, θα διαβιβαστούν 

στην Επιτροπή Προεπιλογής (Ε.Π.) που θα συσταθεί από τον Εργοδότη για το σκοπό αυτό, η οποία, αφού 
ελέγξει την τήρηση των προϋποθέσεων συµµετοχής στην προεπιλογή των διαγωνιζοµένων (τυπικά προσό-
ντα) θα τους αξιολογήσει µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας και θα προεπιλέξει 
αυτούς που θα κληθούν να λάβουν µέρος στην κυρίως δηµοπρασία (Β' φάση κλειστής διαδικασίας). Όλη η 
ανωτέρω διαδικασία θα περιληφθεί σε σχετικό πρακτικό το οποίο θα υπογραφεί από τα µέλη της επιτροπής. 

4.1.3 Η Επιτροπή Προεπιλογής µπορεί να καλέσει τους διαγωνιζόµενους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που υπέβαλαν στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

4.1.4 Το αποτέλεσµα της προεπιλογής (πρακτικό προεπιλογής) θα κοινοποιηθεί εγγράφως από την ∆ηµοπρα-
τούσα Αρχή σε όσους υπέβαλαν αίτηση προεπιλογής, είτε αυτοί επελέγησαν είτε όχι, δια των αντικλήτων 
τους. 

4.2 Αντιρρήσεις 
Αντιρρήσεις / ενστάσεις κατά της προεπιλογής (Α' φάσης διαδικασίας) µπορεί να υποβάλλονται από τους διαγωνι-
ζόµενους εντός πέντε (5) ηµερών από την παραπάνω κοινοποίηση, θα απευθύνονται στην ∆ηµοπρατούσα Αρχή 
και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο ης τελευταίας. 

                                                        
3 Η υποβολή µε συστηµένη επιστολή επιτρέπεται µόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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4.3 Έγκριση αποτελέσµατος προεπιλογής 
4.3.1 Μαζί µε την εκδίκαση των ενστάσεων, που πιθανόν θα υποβληθούν, θα εγκριθεί αρµοδίως και το τελικό α-

ποτέλεσµα της προεπιλογής (πίνακας προεπιλεγµένων), το οποίο και θα κοινοποιηθεί (δια του αντικλήτου) 
σε όσους προεπιλεγούν και σε όσους έχουν υποβάλλει ένσταση. 

4.3.2 Όλα τα δικαιολογητικά της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραµείνουν στη διάθεση της Υπηρεσίας µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής, µετά το πέρας της οποίας µπορούν ορισµένα να επιστραφούν 
στους µη προεπιλεγέντες διαγωνιζόµενους µε αίτηση τους. 

4.4 ∆ικαστική προστασία 
Προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κτλ. σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας διαδικασίας προβλέπονται 
και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97. 

5. Γλώσσα διαδικασίας 
5.1 Επίσηµη γλώσσα της κλειστής διαδικασίας (Α' και Β' φάση) είναι η Ελληνική και όλα τα δικαιολογητικά συµ-

µετοχής σε αυτήν, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή 
θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Οι 
τυχόν αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας θα υποβάλλονται στα Ελληνικά. 

5.2 Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν 
από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα προεπιλογή θα είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο 
Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας "Αροstile" σύµφωνα µε την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84. Επικύρωση κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.∆ και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων γίνεται µόνο επί κειµένου που φέρει σφραγίδα "Αροstile". 

5.3 Τα πληροφοριακά στοιχεία (PROSPECTUS) των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων άλλων πλην Ελλάδος κρα-
τών - µελών της Ε.Ε., καθώς και τα συνηµµένα τεχνικά στοιχεία, είναι δεκτά εφόσον είναι µεταφρασµένα 
στην Ελληνική γλώσσα, ή κατά δεύτερο λόγο στην Αγγλική. 

5.4 Οι έγγραφες προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας σε όλες τις βαθµίδες της, και του αναδόχου 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επισηµαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου να διευκολύνει 
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 

6. Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Η διεξαγωγή της Α' φάσης της κλειστής διαδικασίας διέπεται από τις σχετικές διατάξεις 
 

 του Ν. 1418/84 και του Π∆ 609/85 
 

 του Π∆ 334/004 
 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και από όσες άλλες διατάξεις αναφέρονται στα επί µέρους άρθρα της 
παρούσας ή είναι διατάξεις γενικής εφαρµογής για τα ∆ηµόσια Έργα. 

7.  Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κτλ.- Πληρωµή Αναδόχου 
7.1  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προ-

βλέπονται για τα έργα αυτά.  
  Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κτλ.. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κτλ., καθορίζονται 
στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. (Β΄ φάση της διαδικασίας). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

                                                        
4 Για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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7.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Π.∆. 609/85 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. (Β΄ 
φάση της διαδικασίας). Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνε-
ται µε τις δαπάνες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιµολόγιο και στα λοιπά συµβατικά τεύχη (Β΄ φάση της 
διαδικασίας). 

8. Παροχή διευκρινίσεων 
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την Ανα-
θέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

9. Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

9.1 Τίτλος του έργου 
Ο τίτλος του έργου είναι:  «... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
..» 

9.2 Προϋπολογισµός του έργου 
Ο προϋπολογισµός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε .........……Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένων των ποσών 
για αναθεώρηση (.........…..Ευρώ) και Φ.Π.Α. (............Ευρώ). 

9.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελείται στο Νοµό..........……….. της Περιφέρειας.........…………….. στην Ελλάδα. 

9.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...………………………….. 
Περισσότερες τεχνικές λεπτοµέρειες και στοιχεία δίνονται στο πληροφοριακό τεύχος που συνοδεύει την παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 
Λοιπά στοιχεία που αφορούν συµβατικούς όρους της εργολαβικής σύµβασης θα καθοριστούν λεπτοµερώς στα 
τεύχη δηµοπράτησης της Β΄ φάσης της κλειστής διαδικασίας. 

10. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου εκτιµάται σε ……………….ηµέρες. Η ακριβής διάρκεια, καθώς και τυχόν αποκλει-
στικές ή ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες, θα ορισθούν στην Ε.Σ.Υ. κατά τη Β΄ φάση της διαδικασίας. 

11. ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
11.1 Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει µε την «κλειστή διαδικασία» 
   

  του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν.1418/84 
 

  της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π∆ 334/20005 
 

µεταξύ 
 

  Ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
 

                                                        
5 Μόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των κρατών-µελών της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) και των κρατών που έχουν υπογράψει την συµφωνία του Π.Ο.Ε. (Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου), σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης6. 

 
11.1.1 Η Α' φάση της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) που περιλαµβάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αξιολόγηση 

και προεπιλογή των διαγωνιζοµένων, θα γίνει σύµφωνα: 
 

 µε το άρθρο 4 παράγραφος 2β του Ν. 1418/84 και το άρθρο 19 του Π∆ 609/85 
 

 το Π∆ 334/00 και τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης6. 
 

Θα προεπιλεγούν 5 έως..... διαγωνιζόµενοι οι οποίοι και µόνο θα κληθούν να συµµετάσχουν στην Β' φάση 
(κυρίως δηµοπρασία) της διαδικασίας (άρθρο 21 παρ. 2 Π∆ 334/2000). 

11.1.2 Η Β' φάση της κλειστής διαδικασίας (κυρίως δηµοπρασία), θα γίνει σύµφωνα: 
 µε το άρθρο 4 παρ. 4β του Ν. 1418/84 το άρθρο 7 του Π∆ 609/85 
 το Π∆ 334/20006 

 
και τη σχετική ∆ιακήρυξη που θα ακολουθήσει. Στη φάση αυτή θα υποβληθούν οικονοµικές προσφορές. 

11.2 Στους προεπιλεγέντες θα δοθούν τα τεύχη δηµοπράτησης και θα κληθούν να συµµετέχουν στη Β' φάση της 
κλειστής διαδικασίας µε πρόσκληση, που θα τους σταλεί τουλάχιστον.... ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
που θα ορίζεται για την υποβολή της προσφοράς τους. 

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
12.1 Για την ανάδειξη Αναδόχου, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή (οικονοµική προσφορά), όπως 

αυτή θα προκύψει µετά την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από την εφαρµογή των διατά-
ξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2576/98 και των σχετικών αποφάσεων που τον συνοδεύουν.  

12.2 Ο συντελεστής "ρ" προσδιορίζεται από την κύρια κατηγορία του έργου, δηλαδή τη µεγαλύτερη σε προϋπο-
λογισµό κατηγορία αυτού. Τα δεκαδικά ψηφία των στοιχείων που θα γίνουν δεκτά στη διαδικασία ανάθεσης 
του έργου καθορίζονται σε τρία (3). 

13. Εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία 
Στην παρούσα Α' φάση της διαδικασίας δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση συµµετοχής στη Β' φάση 
(2% επί του ποσού του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας) καθώς και οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, θα καθοριστούν 
στη ∆ιακήρυξη της Β' φάσης της διαδικασίας. 

14. Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 
 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύµβαση 

 
 Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 39 του Π.∆. 609/85, προβλέ-

πεται να καταβληθεί στον Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή …….% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες 
πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και ……% του αρχικού συµβατικού αντικει-
µένου για δαπάνες υλικών ή µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο.  
 

 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 
 

                                                        
6 Μόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Α-3.2 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-A-3.2.doc Ηµεροµηνία : 07/2004 

 6 από 24 Έκδοση : 2 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆ιακήρυξη κλειστής διαδικασίας 

 Για την παρούσα εργολαβία θα ισχύσει Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (πριµ), στην περίπτωση ενωρίτερης ολο-
κλήρωσης των εργασιών, προ των αντίστοιχων αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών από την υπογραφή της 
σύµβασης, για τα κρίσιµα τµήµατα του έργου, όπως καθορίζεται σε άρθρα της οικείας Ε.Σ.Υ και το άρθρο 10 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

15. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
15.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στην 

Α΄ φάση της διαδικασίας ορίζεται η ............. ηµέρα Τετάρτη και ώρα ……… 
15.2 Μέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της ∆ηµοπρα-

τούσας Αρχής και όσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά µε συστηµένη ε-
πιστολή7 ή και όσες έχουν κατατεθεί απ' ευθείας σ' αυτό.  

16.    ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης. 
 Περίληψη αυτής της ∆ιακήρυξης ορίζεται να σταλεί την.............. στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται 
προς ∆ηµοσίευση7. 
 

 Επισηµαίνεται ότι για το υπόψη έργο έχει σταλεί και ενδεικτική προκήρυξη στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσι-
εύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την............. , σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Π∆ 334/2000.  Αυθε-
ντικό είναι µόνο το κείµενο της Προκήρυξης στην Ελληνική γλώσσα που στέλνεται προς ∆ηµοσίευση7. 
Περίληψη θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της προεπιλογής, τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επα-
ναλήψεών της, στον Τύπο και στο Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσε-
ων), βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου, καταβάλλονται από την Υπηρεσία σε βάρος των πιστώσεων του έργου και 
τελικά κρατούνται από τον 1ο λογαριασµό του Αναδόχου ή εξοφλούνται απ' ευθείας από τον Ανάδοχο πριν από 
την πληρωµή του 1ου λογαριασµού. 

17. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
Υπό τις προϋποθέσεις του εποµένου άρθρου 18, στη διαδικασία γίνονται δεκτές: 
17.1 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 
 

 εγγεγραµµένες στο ελληνικό µητρώο ΜΕΕΠ στην  κατηγορία……  και τάξη………………………... 
 

 εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και 
των κρατών που έχουν υπογράψει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε., σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχες µε τις παρα-
πάνω του ΜΕΕΠ7. 

 
 προερχόµενες από κράτη της  Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και των κρατών που έχουν υπογράψει τη συµφω-

νία του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον έχουν εκτε-
λέσει σε κράτη της  Ε.Ε., ή/και του Ε.Ο.Χ. ή/και αυτών που έχουν υπογράψει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. πα-
ρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) έργα µε το δηµοπρατούµενο και πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις µε τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις των παραπάνω εδαφίων7. 

17.2 Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των προηγούµενων περιπτώσεων,  σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, ως εξής8: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                        
7 Οι παραπάνω εργοληπτικές επιχειρήσεις καλούνται ανεξαρτήτως προϋπολογισµού της σύµβασης. 
8 Καθορίζεται από τη ∆ηµοπρατούσα Αρχή για το εκάστοτε δηµοπρατούµενο έργο. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

17.3 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή Κ/ξιων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
17.4 Σε περίπτωση Κ/Ξ θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των νόµιµων εκπροσώπων των µελών της Κ/Ξ, 

στις οποίες θα δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν Κ/Ξ µε συµβολαιογρα-
φικό έγγραφο σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.∆. 
609/85. 

18. Τυπικά προσόντα 
18.1 Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη προεπιλογή αυτοτελώς ή ως µέλος Κ/ξιας πρέπει να 

πληροί τους εξής όρους, για να µην αποκλειστεί από τη διαδικασία η ίδια ή η Κ/ξια στην οποία συµµετέχει: 
(1) Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβι-

βασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία, η οποία προ-
βλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής της. 

(2) Να µην έχει κινηθεί εναντίον της η διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εντολής εκκαθάρισης, αναγκαστικής δια-
χείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από την εθνι-
κή νοµοθεσία του κράτους προέλευσής της. 

(3) Να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους συµπεριφορά µε βάση τελεσίδι-
κη απόφαση, τα µέλη του ∆.Σ Ανώνυµης Εταιρείας των οποίων η υπογραφή απαιτείται για την δέσµευση 
της εταιρείας σύµφωνα µε το καταστατικό της ή οι διαχειριστές για περίπτωση Ε.Π.Ε. 

(4) Να µην έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί αποδεδειγµένα να διαπιστωθεί µε ο-
ποιοδήποτε µέσο, από τις αναθέτουσες αρχές. 

(5) Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Α-
σφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία, (στην περίπτωση που έχουν ήδη αναπτύξει 
δραστηριότητα στην Ελλάδα), ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

(6) Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύ-
ουσα Ελληνική Νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

(7) Να µην είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται από 
την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

(8) Να είναι εγγεγραµµένη στο Επαγγελµατικό Μητρώο της χώρας εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 
25 του Π∆ 334/00. 

Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν: 
α.   Για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) έγγραφα εκδιδόµενα από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγω-

γής ή της χώρας προέλευσης από τα οποία εµφαίνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. Για χώρες της 
ΕΕ και του ΕΟΧ όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών η εγγραφή στους ανω-
τέρω καταλόγους θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές, εξαιρούµενου του Ελληνικού ΜΕΕΠ για την 
περίπτωση (3) και µε την παρατήρηση ότι σε περίπτωση που το ποινικό µητρώο δεν είναι λευκό, υποβάλλε-
ται υπεύθυνη δήλωση του ατόµου για το οποίο έχει εκδοθεί, στην οποία διευκρινίζονται τα αδικήµατα για τα 
οποία έχουν καταλογιστεί οι καταδίκες που µνηµονεύονται στο απόσπασµα. 

β. Πιστοποιητικά πρόσφατα εκδιδόµενα από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού 
κράτους περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή µε την ισχύουσα ελληνική νο-
µοθεσία, για την Εργοληπτική Επιχείρηση και για όλες τις Κ/ξιες στις οποίες συµµετέχει καθώς και για κάθε 
έργο που εκτελεί (παρ. 9, άρθρο 4 του Ν. 1418/84). 

γ.    Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, πρόσφατα αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δηµόσιο, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 1,την παρ. 7 του άρθρου 2 και το άρθρο 6 
της υπ αριθµ. 2048300/6844-11/0016 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β' 508/9.8.90), τόσο 
µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ.9, άρθρο 4 του Ν. 1418/84). 
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Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί του γεγονότος αυτού, 

δ.   Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή πιστοποιητικά των προηγούµενων παρ. α, β, γ, αυτά 
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη δήλωση ή όπου δεν προβλέπεται τέτοια, από επίσηµη δήλωση που 
γίνεται από τους ενδιαφερόµενους ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµό-
διου Επαγγελµατικού Οργανισµού της χώρας καταγωγής. Οι αρχές των διαφόρων κρατών-µελών της Ε.Ε. 
που εκδίδουν τα παραπάνω πιστοποιητικά αναφέρονται στους πίνακες της εγκ. 19/00 ΥΠΕΧΩ∆Ε (αριθµ. 
Πρωτ.∆11δ/0/7/139/21-7-00). 

ε.   Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο από όποιους δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους κατα-
λόγους. 

18.2 Κατά περίπτωση θα υποβληθούν και τα κατωτέρω: 
α. Από Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο ΜΕΕΠ, καθώς και από αλλοδαπές που έχουν εν εκτελέσει 

έργα στην Ελλάδα: 
- Βεβαίωση καταβολής των προβλεπόµενων στο άρθρο 20 του Ν. 2052/92 τελών για τα µηχανήµατα 

των έργων. 
- Βεβαίωση του ΜΕΕΠ ή της αρµόδιας Υπηρεσίας που επιβλέπει τα έργα που έχει εν εκτελέσει ο διαγω-

νιζόµενος για την καλή και εµπρόθεσµη ή µη εκτέλεση αυτών. 
β. Από Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι η Επιχείρηση 

καθώς και τα τεχνικά στελέχη της που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών και που 
αποτελούν την κατά νόµο τεχνική στελέχωση της, εκπλήρωσαν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την 
εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν (ΓΓΕΗΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε Κλπ) και 
προς το ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΠΕ∆Ε, ΤΕΕ κτλ. 

γ. Από Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους που προβλέπο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Π∆ 82/96 και που είναι: 
- πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετο-

χές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό, είναι ονοµαστικές 
- αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετοχών της εταιρείας και µε τον αριθµό των µετοχών κάθε 

µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

δ.   Από εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ και που εκτελούν έργα στην Ελλάδα, θα 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων (έλεγχος δυναµικότη-
τας). Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών, µε ηµε-
ροµηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία δηµοπράτησης, οι οποίες θα αναφέ-
ρονται στις εν ενεργεία εργολαβίες του διαγωνιζόµενου, όσον αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών 
κάθε έργου. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα αφορούν όλα τα ∆ηµόσια έργα τα οποία ο διαγωνιζόµενος αναφέρει 
στην υπεύθυνη δήλωσή του για το ανεκτέλεστο µέρος των εν ενεργεία εργολαβιών του. 

ε.  Από εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν παλαιά πτυχία του ΜΕΕΠ και εφόσον επιλέξουν για τον υπο-
λογισµό του ανεκτέλεστου ορίου τους ένα εκ των τριών τρόπων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 45 του άρ-
θρου 4 του Ν. 2940/01, θα υποβληθεί βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία θα περιλαµβάνονται τα στοι-
χεία που απαιτούνται για τον καθορισµό του ανεκτέλεστου ορίου, συνυποβαλλόµενων των σχετικών απο-
δεικτικών δικαιολογητικών (κύκλο εργασιών χρήσεως ετών 1998,1999 και 2000, ισολογισµό για καθαρή θέ-
ση, στοιχεία έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης κτλ.). 

στ.  Από εργοληπτικές επιχειρήσεις κατόχους πτυχίων (νέα) του άρθρου 4 του Ν. 2940/01, θα υποβληθεί "ενη-
µερότητα πτυχίου". (παρ. 46 άρθρο 4 Ν. 2940/01) και µέχρι εκδόσεως αυτής, βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή 
για το ανεκτέλεστο όριο της εργοληπτικής επιχείρησης, υπολογιζόµενου βάσει της παρ. 45 του άρθρου 4 
του Ν.2940/01 

ζ. Επιχειρήσεις από χώρες που δεν εκδίδουν επίσηµους καταλόγους, προκειµένου να κριθούν ότι ικανοποιούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα κατωτέρω: 
1. Τους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών της επι-

χείρησης όπου η δηµοσίευση ισολογισµών απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιρειών Νοµοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση καθώς και βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή για το ύψος 
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των ιδίων κεφαλαίων, των παγίων κεφαλαίων και την αξία ακινήτων και µηχανηµάτων, καθώς και το 
ύψος της "καθαρής θέσης". 

2. Υπεύθυνη δήλωση για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και το κύκλο εργασιών 
της, όσον αφορά την εκτέλεση έργων κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων οικονοµικών ετών. 

3. Κατάλογο των έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά κα-
λής εκτέλεσης των πιο σηµαντικών έργων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο 
και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και θα προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τους 
κανόνες της τεχνικής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, τα ανωτέρω στοιχεία για τα 
πλέον σηµαντικά έργα θα δηλώνονται από τον διαγωνιζόµενο. 

4. Υπεύθυνη δήλωση για το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό, για τον αριθµό των στελεχών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία καθώς και τη τεχνική και οικονοµική στελέχωση της Επιχείρη-
σης δηλ., πίνακα µε άτοµα κατ' ειδικότητα και εµπειρία καθώς και τη θέση που κατέχουν στο οργανό-
γραµµα της επιχείρησης. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι διαγωνιζόµενοι πληρούν τις ίδιες τυπικές και 
ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί στην προεπιλογή οι εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ. 

18.3 Εκτός από τα προηγούµενα, από όλους τους διαγωνιζόµενους πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α. ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού της Εργοληπτικής Επιχείρησης και κάθε µέλους, σε 
περίπτωση Κοινοπραξίας, καθώς και των τροποποιήσεων εγγράφων αυτού, από το οποία να προκύπτουν 
τα µέλη του ∆.Σ., ο εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα δέ-
σµευσης της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την υπογραφή τους και έγγραφα νοµιµοποίησης όλων αυτών 
(όταν δεν προκύπτει από το καταστατικό) 

β. απόφαση του αρµόδιου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου της Εργοληπτικής Επιχείρησης µε την οποία 
θα εγκρίνεται η συµµετοχή στη κλειστή διαδικασία (Α΄ και Β΄ φάση) για την ανάθεση του συγκεκριµένου έρ-
γου, θα ορίζονται τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσµευτικώς 
για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της διαδικασίας µέχρι πέρατος αυτής και σε περίπτωση Κοι-
νοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία µε τα συγκεκριµένα υπόλοιπα µέλη και το ποσοστό συµµετοχής 
τόσο της ίδιας όσο και των υπόλοιπων µελών. 

γ. ∆ήλωση του εκπροσώπου του ∆ιαγωνιζόµενου (Εργοληπτικής Επιχείρησης ή Κ/ξιας) µε την οποία θα δη-
λώνεται συγκεκριµένος αντίκλητος κάτοικος........ µε πλήρη αναφορά των στοιχείων του (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική δ/νση, αριθµούς τηλεφώνου και fax) ώστε να µπορεί η Υπηρεσία να επικοινωνήσει άµεσα µαζί 
του. Επίσης θα υποβληθεί και δήλωση του αντικλήτου ότι δέχεται τον διορισµό του ως αντίκλητου. 

19. Ουσιαστικά προσόντα 
Ουσιαστικά προσόντα για την παρούσα προεπιλογή είναι: 
α. Η Οικονοµική ικανότητα των υποψηφίων 
β.  Η εµπειρία σε εκτέλεση παρόµοιας φύσης έργων µε το δηµοπρατούµενο. 
19.1   ∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Ικανότητας. 
19.1.1 Για την απόδειξη της οικονοµικής ικανότητας της µεµονωµένης Εργοληπτικής Επιχείρησης ή της Κοινοπρα-

ξίας θα υποβληθεί από κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση και, σε περίπτωση Κ/ξιας, από κάθε µέλος της ξεχω-
ριστά πιστοποιητικό ή βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή ή εκτιµητή ή αναγνωρισµένου διεθνούς ελεγκτικού οίκου, 
µε το οποίο θα βεβαιώνεται ρητά η καθαρή θέση της Εργοληπτικής Επιχείρησης κατά την περίοδο της δη-
µοσίευσης της παρούσας διακήρυξης προεπιλογής. Το ανωτέρω πιστοποιητικό ή βεβαίωση θα είναι βασι-
σµένα στο αντίστοιχο τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της Εργοληπτικής Επιχείρησης ή σε προσωρινή 
Λογιστική κατάσταση ή αντίστοιχο επίσηµο λογιστικό έγγραφο. 
Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία µε τα οποία έχει εξαχθεί η καθαρή θέση κάθε εργοληπτικής επιχείρησης θα 
συνοδεύουν υποχρεωτικά το ανωτέρω πιστοποιητικό καθαρής θέσης. 
Για την κατάταξη κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά την οικονοµική της ικανότητα, θα λαµβάνε-
ται υπόψη η ως άνω καθαρή θέση της εταιρείας, Για την κατάταξη κάθε Κ/ξιας, όσον αφορά την οικονοµική 
της ικανότητα, θα λαµβάνεται υπόψη η καθαρή θέση κάθε εταιρείας, που µετέχει στην Κοινοπραξία, αφού 
πολλαπλασιαστεί µε το ποσοστό συµµετοχής της στην Κοινοπραξία (σταθµισµένη καθαρή θέση), όπως αυ-
τό προκύπτει από την απόφαση συµµετοχής της στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 18.3.β. της 
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παρούσας. Στην συνέχεια θα υπολογίζεται το άθροισµα των σταθµισµένων καθαρών θέσεων των µελών 
που αποτελεί την σταθµισµένη καθαρή θέση της Κ/Ξ που θα λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

19.1.2 Αν η Εργοληπτική Επιχείρηση, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει το ανωτέρω δικαιολογη-
τικό, µπορεί να αποδείξει την οικονοµική της ικανότητα προσκοµίζοντας οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγρα-
φο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 

19.2 ∆ικαιολογητικά εµπειρίας σε κατασκευή παρόµοιων έργων 
19.2.1 Κατάλογος των εκτελεσθέντων κατά την τελευταία πενταετία έργων από τον οποίο θα προκύπτει η εµπειρία 

στην εκτέλεση παρόµοιας φύσης έργων µε το δηµοπρατούµενο. Στον κατάλογο αυτό θα αναφέρονται υπο-
χρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία9: 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

19.2.2 Ο παραπάνω κατάλογος  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά αρµόδιων Υπηρεσιών, από τα 
οποία να προκύπτει σαφώς η εκτέλεση του συνόλου ή µέρους των παραπάνω έργων. 

19.2.3 Για τα έργα που επεκτείνονται και πέραν της πενταετίας (κατά το παρελθόν ή/ και το µέλλον) θα αναφέρεται 
το µέρος του έργου (τεχνικά, χρονικά και οικονοµικά), που εµπίπτει στην πενταετία. 

19.2.4 Εφόσον τα έργα αυτά εκτελέσθηκαν ή εκτελούνται από κοινοπραξίες, θα διαχωρίζεται το µέρος που εκτελέ-
στηκε από τον διαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής στην Κ/ξια. Σε περίπτωση που δεν υ-
ποβληθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν αναφέρεται σε αυτά ότι τα έργα περαιώθηκαν κανονικά, ιδιαί-
τερα και µετά την εφαρµογή από την Επιτροπή Προεπιλογής της διαδικασίας της παρ. 4.1 γ της παρούσας, 
τότε τα εν λόγω έργα δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της εµπειρίας της εταιρείας που µε-
τέχει στην Κοινοπραξία. 

19.2.5 Για την κατάταξη κάθε Κοινοπραξίας, όσον αφορά την εµπειρία της σε ανάλογα µε το δηµοπρατούµενο έρ-
γα, θα λαµβάνονται υπόψη, για κάθε εταιρεία που µετέχει στη Κοινοπραξία, τα ποσοτικά στοιχεία των έργων 
(βλ. παρ. 19.2.1)  πολλαπλασιασµένα µε το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταιρείας στην Κοινοπραξία, σύµ-
φωνα µε την παρ. 18.3β της παρούσας. Τα γινόµενα αυτά αποτελούν την σταθµισµένη εµπειρία της εταιρεί-
ας σε κατασκευή παρόµοιων έργων. Στη συνέχεια θα υπολογίζεται το άθροισµα των ανωτέρω σταθµισµέ-
νων εµπειριών για όλες τις εταιρείες που µετέχουν στην Κοινοπραξία και το άθροισµα αυτό αποτελεί την 
σταθµισµένη εµπειρία που θα λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της Κοινοπραξίας. 

19.2.6 Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης µεµονωµένης Εργοληπτικής Επιχείρησης ισχύουν ανάλογα τα παραπάνω.
  

20. Κριτήρια επιλογής 
20.1 Η αξιολόγηση των διαγωνιζοµένων, που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής θα γίνει µε βάση τα 

ακόλουθα δύο κριτήρια: 
α.     Την οικονοµική ικανότητα (στοιχεία παρ.19.1) και 
β.   Την εµπειρία σε εκτέλεση παρόµοιας φύσεως έργων µε το δηµοπρατούµενο (στοιχεία παρ. 19.2). 
20.2 Οι διαγωνιζόµενοι θα καταταγούν κατά σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την ικανοποίηση κάθε ενός από 

τα ανωτέρω κριτήρια, θα εξεταστεί η πρώτη πεντάδα διαγωνιζοµένων και των δύο κριτηρίων και θα προεπι-
λεγούν κατ’ αρχήν όσοι έχουν καταταγεί µέσα στη πρώτη πεντάδα και στα δύο κριτήρια. 

20.3 Οι ως ανωτέρω προεπιλεγέντες θα συµπληρωθούν µε εξέταση των υπολοίπων, µε την ίδια διαδικασία, µέ-
χρι να συµπληρωθεί ο τελικός αριθµός των προεπιλεγέντων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 11.1.1 

21. Περιεχόµενο φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
21.1 Στη διαδικασία της προεπιλογής θα υποβληθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε διαγωνιζόµενου, 

και θα έχει συνηµµένα: 
α. Κλειστό Φάκελο Τυπικών Προσόντων, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία των άρθρων 17 και 18 της παρού-

σας. 

                                                        
9 Καθορίζεται από τη ∆ηµοπρατούσα Αρχή για το εκάστοτε δηµοπρατούµενο έργο 
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β. Κλειστό Φάκελο Ουσιαστικών Προσόντων (αξιολόγησης), που θα περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 19 της 
παρούσας. 

21.2 Η αίτηση και τα λοιπά στοιχεία της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα φέρουν τις υπογραφές των νοµίµων εκ-
προσώπων των επιχειρήσεων και, σε περίπτωση κοινοπραξίας, των εκπροσώπων όλων των µελών της 
κοινοπραξίας. 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Β΄ΦΑΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 
1.1 Εργοδότης / Κύριος του Έργου είναι …………………………... 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο/η/το .... ...... ..... …… …… …… …… …… …… …… 

……………………………………………………………… 
1.3 Αναθέτουσα / Προϊστάµενη Αρχή είναι ο/η/το .... .... .... ..... .... …… …… …… …… …… 

…………………….…………………………………………………………που έχει έδρα στην (πόλη) 
……………………………………: 
Οδός : 
Ταχ. Κωδ. : 
Τηλ. : 
Fax : 
e-mail : 
προς την οποία θα απευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι την αλληλογραφία τους και θα καταθέτουν τις ενστάσεις 
και προσφυγές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για το στάδιο προεπιλογής υποψηφίων. 

1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι ο/η/το 
………………………………………………………………………………………………………………που έχει έ-
δρα στην (πόλη) ………………………..  
Οδός    : 
Ταχ. Κωδ.  : 
Τηλ.: 
Fax : 
e-mail    : 

1.5 ∆ηµοπρατούσα Αρχή είναι  ο/η/το................………………………………………… στην οποία θα κατατεθούν 
οι προσφορές, στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 3.5 
Ο/Η/Το..............……………………………………………………..θα συνάψει τη σύµβαση µε αυτόν που θα α-
ναδειχθεί Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. 

1.6 Ο Κύριος του Έργου, σε κάθε περίπτωση, δύναται να αλλάξει τα ανωτέρω όργανα χωρίς εκ του λόγου αυ-
τού να µπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση από τους διαγωνιζοµένους ή τον ανάδοχο του έργου. 

1.7 «Ενδιαφερόµενος»/«Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση που έχει ζητήσει ή έχει λάβει την παρού-
σα ∆ιακήρυξη 
«Προσφέρων» / «∆ιαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια που έχει υποβάλλει εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος για την παρούσα προεπιλογή 
«Προεπιλεγµένος»/«Καλούµενος» είναι ο διαγωνιζόµενος που θα προεπιλεγεί στην Α΄ φάση της κλειστής 
διαδικασίας (προεπιλογή) 
«Ανάδοχος» / «Εργολάβος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση  ή Κ/ξια που θα της ανατεθεί µε σύµβαση η ε-
κτέλεση του έργου. 

1.8  Α΄ φάση της κλειστής διαδικασίας είναι η προεπιλογή και Β΄ φάση η κυρίως δηµοπρασία µεταξύ των προε-
πιλεγµένων. 

1.9 Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύµβαση για την εκτέλεση του υπόψη έργου είναι 
o/η/το……………………………………………………………………………………....... 

2. Παραλαβή τευχών  
2.1 Τα σφραγισµένα έντυπα τα οποία θα συµπληρώσουν οι διαγωνιζόµενοι για την προσφορά τους, καθώς και 

τα τεύχη που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5, µε στοιχεία 1, 3α, 4, 5, 6, 7 και 8 διατίθενται από την 
∆ηµοπρατούσα Αρχή (βλ. παρ. 1.5). 
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Οι προεπιλεγέντες (καλούµενοι) µπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη µέχρι και έξι (6) ηµερολογιακές 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας, µε καταβολή των εξόδων παραγωγής των 
τευχών που ανέρχεται σε … …€. 
Οι προεπιλεγέντες (καλούµενοι) µπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών 
Μελετών, ερευνών κτλ. στα γραφεία του/της………………………........................, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών µπορούν να πάρουν µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.2 Οι προεπιλεγέντες (καλούµενοι) µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα διατιθέµενα στοιχεία της 
δηµοπρασίας, αφού προηγουµένως έχουν εµβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφεροµένης 
στην παράγραφο 2.1 δαπάνης παραγωγής και τη δαπάνη για την ταχυδροµική αποστολή. 
Η Υπηρεσία θα αποστείλει τα στοιχεία της Β΄ φάσης µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων µε την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, µη αναλαµβάνουσα όµως ουδεµία ευθύνη σχετικά µε το έ-
γκαιρο της άφιξης των στοιχείων στον καλούµενο. Στην περίπτωση κατά την οποία οι καλούµενοι ενεργο-
ποιήσουν, µε µέριµνα και δαπάνες τους, ιδιωτικές εταιρείες µεταφοράς αλληλογραφία-δεµάτων κτλ., τότε η 
Υπηρεσία θα παραδίδει σ' αυτές τις εταιρείες τα στοιχεία της δηµοπρασίας, µη αναλαµβάνουσα πάλι ουδε-
µία ευθύνη για το έγκαιρο της άφιξης των στοιχείων. 

3. Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής-Τρόπος υποβολής Προσφοράς 
3.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στην διαδικασία ώστε να µην αποκλειστεί από αυτήν, κάθε καλούµενη Εργολη-

πτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει µε συστηµένη επιστολή10 ή να καταθέσει 
τον φάκελο συµµετοχής της στην κυρίως δηµοπρασία (Β' φάση της διαδικασίας), µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην πρόσκληση προς τους προεπιλεγέντες (Α' φάση) της ∆ηµοπρατούσας Αρχής για υποβολή 
προσφορών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2940/01 όπως ερµηνεύονται και δι-
ευκρινίζονται στις εγκυκλίους 22/01 και 37/01 του ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 17 του Π.∆. 609/85 και τις απαιτήσεις της παρούσας. Η υποβολή του εν λόγω φακέλου µπορεί 
να γίνει:  

α. είτε δια καταθέσεως τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας /δηµοπρατούσας αρχής, µε αίτη-
ση. 

β. είτε µε συστηµένη επιστολή10 προς την αναθέτουσα /δηµοπρατούσα αρχή, µε αίτηση. 
γ. είτε δια καταθέσεως τους στην οικεία Επιτροπή διεξαγωγής της Β΄ φάσης της διαδικασίας, κατά τα προβλε-

πόµενα στις διατάξεις που προαναφέρονται. 
3.2  Ο φάκελος συµµετοχής (Προσφοράς) στη διαδικασία περιέχει: τον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών και το 

σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς, των οποίων το περιεχόµενο ορίζεται στο άρθρο 25 της πα-
ρούσας. Ο φάκελος συµµετοχής (Προσφοράς) θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 της 
παρούσας11. 

 Οι φάκελοι συµµετοχής διακρίνονται: α) σε κλειστό φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής το περιεχόµενο 
του οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.1 του παρόντος και ο οποίος θα κατατεθεί όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3.1 της παρούσας και β) σε σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς, το περιεχόµενο του 
οποίου ορίζεται στην παράγραφο 25.2 του παρόντος και ο οποίος θα κατατεθεί µετά την άπρακτο πάροδο 
της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων (εφόσον κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών δεν θα υπο-
βληθεί έγγραφη παραίτηση όλων των συµµετεχόντων από την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων) ή την ε-
πίλυση των διαφορών για τις αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν σε ηµέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί από 
την Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε µέρες νωρίτερα12. 

3.3 Στο φάκελο συµµετοχής (Προσφοράς), στον κλειστό φάκελο δικαιολογητικών και στο σφραγισµένο φάκελο 
οικονοµικής προσφοράς, εκτός της ένδειξης του περιεχοµένου τους, θα αναγράφεται και ο πλήρης τίτλος 
του έργου. Επίσης στο πάνω αριστερό µέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυµία, καθώς και η πλή-
ρης επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e-mail) του προ-
επιλεγµένου/ καλούµενου και, σε περίπτωση Κ/ξιας, θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών της κα-
θώς και τα στοιχεία του αντικλήτου. 

                                                        
10 Η υποβολή µε συστηµένη επιστολή επιτρέπεται µόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
11 Για τα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 
12 Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 
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3.4 Προκειµένου περί ιδιόχειρης κατάθεσης του φακέλου συµµετοχής, κατατίθεται, σε περίπτωση Εργοληπτικής 
Επιχείρησης από νόµιµο εκπρόσωπο της ή πληρεξούσιο διορισµένο σύµφωνα µε το καταστατικό και σε πε-
ρίπτωση Κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή από όλα τα µέλη νόµιµα εκπρο-
σωπούµενα. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων ή Κ/ξιων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

3.5 Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής10 ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο οι φάκελοι συµµετοχής θα γίνο-
νται δεκτοί εφόσον έχουν παραληφθεί από το πρωτόκολλο της ∆ηµοπρατούσας Αρχής το αργότερο µέχρι 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστο-
λής των προσφορών, αυτές θα αποστέλλονται: 

 
Προς το 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της δηµοπρασίας για το έργο: 
………………………………………………................................... 
Οδός .................. Τ.Κ. ..............GR 

 
3.6 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο των φακέλων ούτε για οποιαδήπο-

τε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν υποχρεώνεται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα κτλ. 
από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως10. 

 
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για την µη έγκαιρη υποβολή ή ταχυδροµική άφιξη των φα-
κέλων συµµετοχής (προσφοράς). 

4.   ∆ιεξαγωγή Β' φάσης διαδικασίας 

4.1 Στάδιο παραλαβής φακέλων συµµετοχής στη Β΄ φάση. 
4.1.1 Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή ∆ηµοπρασίας (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση την ηµέρα διεξα-

γωγής της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο της Ε.∆. µε προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτός κανένας άλλος φάκελος συµµετοχής καλουµένου. Οι φάκελοι συµµετοχής στη B΄ φάση (προσφορές) 
που κατατίθενται στην Ε.∆. από τους καλούµενους, καθώς και εκείνοι που παραλαµβάνονται από το Πρω-
τόκολλο, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο Πρακτικό της δηµοπρασίας, στο οποίο γράφονται 
η σειρά προσέλευσης των παρόντων και η κατ’ αύξοντα αριθµό σειρά πρωτοκόλλησης των φακέλων προ-
σφορών στο πρωτόκολλο, η επωνυµία των διαγωνιζοµένων, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και 
η εκπλήρωση των άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η παρούσα ∆ιακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι α-
ριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό προσέλευσης των διαγωνιζοµένων κτλ., όπως καταχωρήθηκαν στο Πρα-
κτικό και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 17 του 
Π.∆. 609/85. 

4.1.2 Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολο-
γητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Στο πρώτο στάδιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµε-
τοχής, οι οικονοµικές προσφορές παραµένουν σφραγισµένες σε φυλασσόµενο χώρο µε ευθύνη του Προέ-
δρου της Επιτροπής.13 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών όλων όσων κατέ-
θεσαν προσφορά, η Ε.∆. σε µυστική συνεδρίαση (ή συνεδριάσεις), αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές 
προϋποθέσεις από τους διαγωνιζόµενους και αν αυτοί ανταποκρίνονται στις τυπικές απαιτήσεις της παρού-
σας ∆ιακήρυξης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει σε δηµόσια συνεδρίαση ποιοι αποκλείονται και 
για ποιο λόγο (πρώτο στάδιο διαγωνισµού). 

4.1.3 Για όσους διαγωνιζόµενους η Ε.∆. κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, οι σφραγισµένοι φάκε-
λοι οικονοµικής προσφοράς τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν διαφωνήσουν και δηλώσουν 
ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, µέχρι την 
έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή τους. 

                                                        
13 Αφορά µόνο στα έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 όπου η κατάθεση του φακέλου των δικαι-
ολογητικών συµµετοχής και του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς είναι ταυτόχρονη. 
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Αν οι ανωτέρω επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, οι φάκελοί τους κρατούνται 
για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας13. 

4.1.4 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και τη λήψη αποφάσεως για τις υπο-
βληθείσες αντιρρήσεις, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους, τουλάχιστον πέντε µέρες νωρίτερα η ηµέρα 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών14. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών µπορεί να 
γίνει και την ηµέρα της δηµοπρασίας, εφόσον όλοι οι συµµετέχοντες µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται από το δικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων για το στάδιο της κατάθε-
σης των προσφορών. Η Ε.∆ αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τους φακέλους των οικονοµικών προ-
σφορών όσων δεν έχουν αποκλεισθεί της διαδικασίας, ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα µε το εφαρµο-
ζόµενο σύστηµα δηµοπράτησης τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών (π.χ. ποσοστά εκπτώσεων ή συ-
νολική κατά προσφορά δαπάνη), τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται αυ-
θηµερόν µε την υπογραφή των οικονοµικών προσφορών και των πρακτικών από όλα τα µέλη της Ε.∆. και 
την παράδοσή τους στην  Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Αντίγραφο των οικονοµικών προ-
σφορών παραδίδεται σε ορισµένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων. 

4.2 Στάδιο οικονοµικής αξιολόγησης των Προσφορών 
4.2.1 Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.), σε δηµόσια συνεδρίαση, εξετάζει τους 

φακέλους των οικονοµικών προσφορών, πρακτικά κτλ., παρακρατεί τα κατά νόµο µηχανόσηµα και προβαί-
νει σε τυχόν διορθώσεις κτλ., σύµφωνα µε το άρθρα 17 και18 του Π.∆. 609/85. Στη συνέχεια εφαρµόζει τη 
διαδικασία προσδιορισµού των εξαιρετικά ή τελικά υπερβολικά χαµηλών προσφορών για τις αποδεκτές οι-
κονοµικές προσφορές, µε επισήµανση ότι τα δεκαδικά ψηφία των στοιχείων καθορίζονται σε 3, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2576/98 και τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις 
(∆17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98, ∆17α/10/65/Φ.Ν.402/24.7.98, ∆17α/05/35/Φ.Ν.402/ 26.4.1999, 
∆17α/06/52/Φ.Ν. 402/ 6.6.2003, ∆17α/07/69/Φ.Ν. 402/ 29.7.2003).  

4.2.2 Η εφαρµογή της ανωτέρω διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της Ε.Ε.Α. ή σε παράρτηµα του, που υ-
πογράφεται από τα µέλη της. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Ε.Α σε πίνακα της Υπηρεσίας 
όπου διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της Ε.Ε.Α., µε την οποία γνωστοποιείται στους καλούµενους / 
διαγωνιζόµενους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωση τους και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και πέρα-
τος για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων. 

4.2.3 Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν εξαιρετικά ή τελικά υπερβολικά χαµηλές προσφορές (τ.υ.χ.π.), σύµφω-
να µε το νόηµα που έχει ο όρος στο Ν. 2576/98, η Ε.Ε.Α. ενηµερώνει αµέσως την Προϊσταµένη Αρχή του 
φορέα κατασκευής του Έργου15. 

4.2.4 Η Προϊσταµένη Αρχή µε έγγραφο της στις αντίστοιχες καλούµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπρα-
ξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν εξαιρετικά ή τ.υ.χ.π., ζητά την υποβολή γραπτών αιτιολο-
γήσεων των προσφορών τους, σύµφωνα µε τους τρόπους του άρθρου 4, παρ. 2 της απόφασης 
∆ΐ7α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98, όπως αυτή ισχύει µετά την έκδοση της Απόφασης ∆17α/10/67/Φ.Ν. 402/ 
29.7.03, µε τους οποίους θα αιτιολογηθούν οι οικονοµικές προσφορές και καθορίζει το µέγιστο χρόνο της 
υποβολής τους, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες155. 

4.2.5 Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε.Α. εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση του έργου, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 2576/98. 

4.2.6 Σε περίπτωση ανάθεσης έργου σε Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια ύστερα από αιτιολόγηση της οικονοµι-
κής της προσφοράς, τα στοιχεία της αιτιολόγησης δεσµεύουν συµβατικά τον Ανάδοχο και τον υποχρεώνουν 
να τα τηρήσει επακριβώς, κατά την υλοποίηση της οικείας σύµβασης (χρονοδιάγραµµα - εκτέλεση)15. 

4.3 Αντιρρήσεις - ∆ιευκρινίσεις 
4.3.1 Αντιρρήσεις κατά του κύρους της διαδικασίας µπορούν να υποβληθούν, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών 

από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του πρώτου σταδίου κατάθεσης προσφορών και εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ανακοίνωση διάθεσης του πρακτικού της Ε.Ε.Α. ή παραρτήµατος του, όπου έχει κα-
ταχωρηθεί η διαδικασία προσδιορισµού των τ.υ.χ.π., σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π∆ 609/85 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται στον πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής και µπορεί 

                                                        
14 Στα έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 334/00 γνωστοποιείται τουλάχιστον πέντε 
ηµέρες νωρίτερα η ηµέρα κατάθεσης και αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. 
15 Οι παρ. 4.2.3, 4.2.4 και 4.2.6 ισχύουν µόνο για έργα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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να υποβληθούν µόνο από τις διαγωνιζόµενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξιες στο αντίστοιχο στάδιο. 
Στις αντιρρήσεις αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή. 

4.3.2 Οι Επιτροπές Ε.∆. και Ε.Ε.Α. µπορούν, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να καλέσουν τους καλούµενους δια-
γωνιζόµενους να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που υπέβαλαν στην 
παρούσα δηµοπρασία. 

4.4 Έγκριση αποτελέσµατος - Ακύρωση - Μερική επανάληψη της ∆ιαδικασίας 
4.4.1 Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, ύστερα από σύµφωνη 

γνώµη της Ε.Ε.Α. 
4.4.2 Η Προϊσταµένη Αρχή ενεργεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 2576/98, εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα 

της δηµοπρασίας χωρίς να αποκλείεται η µερική επανάληψη της διαδικασίας από οποιοδήποτε σηµείο της 
σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης των Επιτροπών σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π∆ 609/85, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης η Προϊσταµένη Αρχή στη περίπτωση ακύρωσης της δηµοπρασίας µπορεί να 
δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε τους ίδιους ή τροποποιούµενους όρους ή να προχωρήσει στην κατασκευή 
του κατά οποιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. 

4.4.3 Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής περί ανάθεσης του έργου, κοινοποιείται στον προσωρινό µειοδότη και 
στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες που τυχόν υπέβαλαν τελικά υπερβολικά χαµηλές προ-
σφορές (τ.υ.χ.π.), µε την διευκρίνιση ότι το τελικό Πρακτικό της ΕΕΑ είναι διαθέσιµο για την ενηµέρωσή 
τους. Η απόφαση ανάθεσης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ηµοπρατούσας Αρχής προς 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων που προτίθενται να ασκήσουν τα ένδικα µέσα των διατάξεων του Ν. 
2522/97 περί δικαστικής προστασίας. 

4.4.4 Η έγκριση για την κατακύρωση δηµοπρασίας είναι δυνατό να γίνει και µετά την πάροδο της προθεσµίας ι-
σχύος των προσφορών και η σύµβαση έγκυρα καταρτίζεται εάν συµφωνεί και ο επιλεγείς ως Ανάδοχος.  

4.4.5 Η τυχόν απόρριψη των τελικά υπερβολικά χαµηλών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή - Γενική ∆ιεύθυνση XV16. 

4.5 ∆ικαστική προστασία 
Προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κλπ. σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας διαδικασίας από της προ-
κήρυξη της µέχρι σύναψης της σύµβασης προβλέπονται και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97. 

4.6 Πρόσκληση υπογραφής σύµβασης 
4.6.1 Η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης κοινοποιείται στον επιλεγέντα Ανάδοχο, που καλείται σε ορισµένο τό-

πο και χρόνο για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας, µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από 
τα συµβατικά τεύχη, και τις απαιτούµενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της, κηρύσ-
σεται έκπτωτος µε απόφαση της Υπηρεσίας που θα υπογράψει τη σύµβαση, χωρίς να απαιτείται προηγού-
µενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συµµετοχής 
στη δηµοπρασία ως ειδική ποινή. 

4.6.2 Κατά της απόφασης έκπτωσης, ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η υποβολή εµπρόθεσµης ένστασης αναστέλλει την 
έκπτωση µέχρι την οριστική απόφαση. Για την ένσταση αποφασίζει οριστικά η Προϊσταµένη Αρχή. 

5.    Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 26 του Π.∆. 609/85. Στην 

περίπτωση Κ/ξιας ισχύουν και τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του Π.∆. 609/85. Για την υπογραφή της σύµ-
βασης η Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, τα προβλεπόµενα από το Π∆ 82/96 δι-
καιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών αν είναι Ελληνική (ες) Ανώνυµη (ες) Εταιρεία (ες), και όλα τα 
στοιχεία που από την νοµοθεσία απαιτείται ο επανέλεγχος τους κατά την υπογραφή της σύµβασης. Επίσης 
κατά την υπογραφή της σύµβασης, η Ανάδοχος θα προσκοµίσει και ότι στοιχεία προβλέπονται από τα συµ-
βατικά τεύχη της εργολαβίας. 

                                                        
16 Μόνο για έργα  που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 
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5.2 Τα οριζόµενα σαν συµβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
1. Οι διακηρύξεις της Α' και Β' φάσης.                                                                                                           
2α. Η οικονοµική Προσφορά (για το σύστηµα των άρθρων 6,7,10 και 11 του Π∆ 609/85) 
2β. Τιµολόγιο Προσφοράς (για το σύστηµα του άρθρου 9) 
3α. Τιµολόγιο Μελέτης (για το σύστηµα των άρθρων 6,7,10 και 11) 
3β. Προϋπολογισµός Προσφοράς (για το σύστηµα του άρθρου 9) 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
5. Η Τεχνική Περιγραφή. 
6. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
7. Οι Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων (Γ.Τ.Σ.Υ, Ε.Τ.Σ.Υ) και οι σε αυτές αναφερόµενοι κανονισµοί, 

προδιαγραφές κτλ. 
8. Ο Κανονισµός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.), για τη σύνταξη των µελετών που θα εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο και οι σε αυτόν αναφερόµενοι κανονισµοί, προδιαγραφές κτλ. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές 

Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά 
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενα των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο: 
1. Τα κείµενα ΕΝ και ΗD των Ευρωκωδίκων 
2. Οι προδιαγραφές Ι.S.Ο. και ΕΛ.Ο.Τ. 
3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε) 

5.4 Συµβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσηµες αναλύσεις που αναφέρονται στην ΕΣΥ. 
5.5 Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την εκτέλεση του έρ-

γου, θα υπερισχύει το συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση κατακύρωσης της δηµοπρασί-
ας, προς την οποία θα είναι σύµφωνο. 

6.    Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 
Για την δηµοπράτηση του έργου και για την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του έργου θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές θα ισχύουν κατά τον χρόνο προκήρυξης του έργου (βλ. αρχή του κειµένου): 
6.1 Ο Ν. 1418/84 - «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄/84) όπως τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 
- Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/05-06-1992) 
- Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' /13-8-1994) 
- Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α'202/14-09-1995) 
- Ν. 2308/95άρθρα 15 και 16 (ΦΕΚ Α' 114/95) 
- Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28-02-1996) 
- Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α'/09-02-1998) 
- Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180 Α΄/06-08-01) 

6.2 Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κτλ., άρθρο 15 Ν. 2328/95 
(ΦΕΚ 159 Α΄/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α'/97) και Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 
66 Α΄/96) 

6.3 Οι ακόλουθες διατάξεις: 
- Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86) 
- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 60/00 στο ΤΣΜΕ∆Ε (ΦΕΚ Α' 137/93) 
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- Ν. 2362/95  (∆ηµόσιο Λογιστικό, ΦΕΚ 247 Α΄/95) 
- Ν. 2522/97  (∆ικαστική προστασία κατά το προσυµβατικό στάδιο, ΦΕΚ Α' 178/97) 

6.4 Το άρθρο 8 (προσυµβατικός έλεγχος) του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199 Α' /28-09-1999) 
Το άρθρο 4 ( υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων) του Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 149Α’/19-06-2002) 

6.5 Το Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄/21 -12-2000) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις οδηγίες 
της ΕΕ17 

6.6 Το Π.∆. 609/85 (Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων, ΦΕΚ 223 Α'/85),  όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µε τα: 
- Π.∆. 286/94, (ΦΕΚ Α' 148/94) 
- Π.∆. 368/94 (ΦΕΚ Α' 201/94), άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11  
- Π.∆. 402/96, (ΦΕΚ Α' 269/96) 
- Π.∆. 210/97, (ΦΕΚ Α' 166/97) 
- Π.∆. 285/97, (ΦΕΚ Α' 207/97) 
- Π.∆. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α' /16-09-1999) 

6.7 Το Π.∆. 410/95 (ΦΕΚ 231Α) κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο νόµου µε τίτλο «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας» των ισχυουσών διατάξεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και συµπλη-
ρώθηκε. 

6.8 Το Π.∆. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργου που 
εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.∆. 
305/96 (ΦΕΚ 212Α). 

6.9 Το Π∆ 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των Περιφερειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.10 Το Π∆ 186/96(ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.∆.) και των νοµικών προσώπων και επι-
χειρήσεών τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.11 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο-
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

7.  Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κτλ.- Πληρωµή Αναδόχου 
 
7.1  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις κρατήσεις που προ-

βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 60/00 του άρθρου 27, παρ. 34-37, του Ν. 
2166/93 (ΦΕΚ 137 Α΄/24-8-93).  

 
  Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κτλ.. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κτλ., καθορίζονται 
στο σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

7.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Π.∆. 609/85 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πλη-
ρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε Ευρώ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις δαπάνες που ορίζο-
νται στην Ε.Σ.Υ., στο Τιµολόγιο και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

8. Παροχή διευκρινίσεων 
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κτλ., αυτές θα παρέχονται από την Ανα-
θέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

                                                        
17 Μόνο για έργα  που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π∆ 334/2000 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-Α-3.2 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD-A-3.2.doc Ηµεροµηνία : 07/2004 

 19 από 24 Έκδοση : 2 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆ιακήρυξη κλειστής διαδικασίας 

9. Τεκµήριο από τη συµµετοχή στην διαδικασία 
Η συµµετοχή στη διαδικασία (υποβολή προσφοράς) αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε πλήρη γνώση 
αυτής της ∆ιακήρυξης, των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, της νοµοθεσίας "Περί Εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έρ-
γων", όπως αυτή ισχύει (άρθρο 7 της παρούσας) και ότι γνωρίζει πλήρως τις επιτόπου συνθήκες του έργου. Ο-
ποιαδήποτε τυχόν διατυπούµενη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη. 

10. Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

10.1 Τίτλος του έργου 
Ο τίτλος του έργου είναι:  «... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..» 

10.2 Προϋπολογισµός του έργου 
Ο προϋπολογισµός Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε .........……Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένων των ποσών 
για αναθεώρηση (.........…..Ευρώ) και Φ.Π.Α. (............Ευρώ). 

10.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Το έργο θα εκτελείται στο Νοµό..........……….. της Περιφέρειας.........…………….. στην Ελλάδα. 

10.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...………………………….. 
Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 

11. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
11.1 Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ............... (.......) ηµερολογιακές µέρες από την ηµέρα 

υπογραφής της σύµβασης. 
11.2 Οι προβλεπόµενες αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 

609/85) περιγράφονται σε σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ18.  

12. ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
12.1 Με την παρούσα ∆ιακήρυξη καλύπτεται η Β' φάση της κλειστής διαδικασίας, δηλαδή η κυρίως δηµοπρασία 

µεταξύ των προεπιλεγµένων κατά την Α' φάση. 
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί: 

 
 µε το σύστηµα επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµα-

δοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκ-
πτωσης (βλ. άρθρο 4 παρ. 4β του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.∆. 609/85) 
 

 µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοικτού τιµολογίου (βλ. άρθρο 4, παρ. 4δ  του Ν.1418/84 και άρθρο 9 του 
Π.∆. 609/85) 

12.2 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνον µια οικονοµική προσφορά. 

13. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
13.1 Για την ανάδειξη Αναδόχου, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή (οικονοµική προσφορά), όπως 

αυτή θα προκύψει µετά την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών, ύστερα από την εφαρµογή των διατά-
ξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2576/98 και των σχετικών αποφάσεων που τον συνοδεύουν.  

13.2 Ο συντελεστής "ρ" προσδιορίζεται από την κύρια κατηγορία του έργου, δηλαδή την µεγαλύτερη σε προϋπο-
λογισµό κατηγορία αυτού. Τα δεκαδικά ψηφία των στοιχείων που θα γίνουν δεκτά στη διαδικασία ανάθεσης 
του έργου καθορίζονται σε τρία (3). 

                                                        
18 Εφόσον δεν ορίζονται τέτοιες προθεσµίες στην Ε.Σ.Υ., η εν λόγω παράγραφος διαγράφεται. 
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14. Εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία 
14.1 Για τη συµµετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόµενο, εγγυήσεις συµµετοχής 

συνολικού ποσού ...................................Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/85. Σε περίπτωση Κ/ξιας οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

14.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του διαγωνιζόµενου σχήµατος, τον 
τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της δι-
ζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση (βλ. 
και άρθρο 23 του Π.∆. 609/85). 

14.3 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα ισχύουν το λιγότερο για διάστηµα.............. (.......) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. 

14.4 Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα αποδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4 του Π∆ 609/85. Σύµφωνα µε την 
παράγραφο 12 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει µετά την έκδοση του Ν. 2229/94 (παρ. 6 άρθρο 
1), οι εγγυήσεις συµµετοχής στη διαδικασία καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου αν η προσφορά που 
υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της ∆ιακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους του 
διαγωνιζόµενου. Η απόφαση κατάπτωσης των εγγυήσεων εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆η-
µοσίων Έργων. Επίσης κατάπτωση των εγγυήσεων συµµετοχής προβλέπεται και για την περίπτωση της 
παρ. 4.6.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του 
Έργου. 

14.5 Τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ι-
σχύος των εγγυήσεων συµµετοχής. 

15. Χορήγηση προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 
 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύµβαση 

 
 Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 39 του Π.∆. 609/85, προβλέπε-

ται να καταβληθεί στην Ανάδοχο έντοκη προκαταβολή …….% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες 
πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και ……% του αρχικού συµβατικού αντικει-
µένου για δαπάνες υλικών ή µηχανηµάτων που εγκαθίστανται ή ενσωµατώνονται στο έργο.  
 

 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 
 

 Για την παρούσα εργολαβία θα ισχύσει Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (πριµ), στην περίπτωση ενωρίτερης ολο-
κλήρωσης των εργασιών, προ των αντίστοιχων αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών από την υπογραφή της 
σύµβασης, για τα κρίσιµα τµήµατα του έργου, όπως καθορίζεται σε άρθρα της οικείας Ε.Σ.Υ και το άρθρο 11 της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

16.  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
16.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 27 του Π∆ 609/85, απαιτούνται εγγυήσεις καλής εκτέ-

λεσης συνολικού ποσού.............................. Ευρώ. 
16.2 Σε περίπτωση Κ/ξιων, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών 

της Κ/ξιας (άρθρο 35 παρ. 2 του Π.∆. 609/85). 

17. Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών 
17.1 Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης των φακέλων συµµετοχής στη διαδικασία ορίζεται η 

............. ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. 
17.2 Μέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της ∆ηµοπρα-

τούσας Αρχής και όσοι φάκελοι συµµετοχής (προσφοράς) έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά µε συστηµένη επι-
στολή ή και όσοι έχουν κατατεθεί απ' ευθείας σ' αυτό.  
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18. Χρόνος ισχύος προσφορών 
18.1  Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τη διαγωνιζόµενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια για διάστη-

µα 60 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Είναι δυνατό να ζητηθεί παράταση 
ισχύος των προσφορών των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 4 του Π∆ 609/85. 

 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τη διαγωνιζόµενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξια για διάστη-
µα ……………….ηµερών (έως και 12 µήνες) , εφόσον η σύµβαση υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο νοµι-
µότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

18.2 Τίθεται υπόψη του προσωρινά επιλεγµένου Αναδόχου, ότι για τη σύναψη της σύµβασης πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε θετικό πόρισµα (άρθρο 8 του Ν. 2741/99)19 
και να έχει περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή το Πιστοποιητικό του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
του άρθρου 1, παρ. 3 και 4 του Ν. 3021/0220. 

19.  ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
19.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα Β' φάση της κλειστής διαδικασίας (κυρίως δηµοπρασία) έχουν µόνον 

όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κ/ξιες προεπιλέχθηκαν στην Α' φάση της διαδικασίας  (προεπιλογή) και 
καλούνται µε την πρόσκληση της ∆ηµοπρατούσας Αρχής να υποβάλουν προσφορά (οικονοµική), µε την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τους ελάχιστους όρους της Α' φάσης της διαδικασίας. 

19.2    ∆εν επιτρέπεται καµία αλλαγή στην σύνθεση των Κ/ξιων από αυτή µε την οποία παρουσιάστηκαν και επιλέ-
χθηκαν στην Α' φάση. 

20.  Περιεχόµενο Φακέλου Συµµετοχής 
Ο φάκελος συµµετοχής (προσφοράς) κάθε διαγωνιζόµενου, για να είναι συµβατός προς τις απαιτήσεις της παρού-
σας διακήρυξης, ώστε να µην αποκλειστεί από τη δηµοπρασία και να είναι έγκυρη η συµµετοχή του σύµφωνα µε 
την παρούσα, θα περιέχει τον κλειστό φάκελο ∆ικαιολογητικών και το σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφο-
ράς, ως εξής: 
20.1 Ο κλειστός φάκελος «δικαιολογητικών» θα περιέχει: 

- τις εγγυήσεις συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας 
- εφόσον έχουν υπάρξει αλλαγές από τον χρόνο της προεπιλογής, επανυποβολή των πιστοποιητικών 

των παρ. 18.1.(1) και (2), και των στοιχείων των παρ. 18.3 α και β του άρθρου 18 της ∆ιακήρυξης Προ-
επιλογής. 

- τα απαιτούµενα µηχανόσηµα του ΤΣΜΕ∆Ε, υπολογιζόµενα µε βάση τον προϋπολογισµό µελέτης, ή 
πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων ΤΣΜΕ∆Ε επ’ ονόµατι του συµµετέχοντος. 

20.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα περιέχει: 
 

 συµπληρωµένο, σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, το έντυπο προσφοράς (ποσοστών έκπτωσης κατά 
οµάδες τιµών) που έχει δοθεί από την Υπηρεσία 
 

 συµπληρωµένο το έντυπο του Τιµολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας µε ολόγραφες και αριθµητικές τις 
τιµές µονάδος και συµπληρωµένο το έντυπο του Προϋπολογισµού Προσφοράς που έχει δοθεί από την Υ-
πηρεσία, όπου θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς το ποσό της συνολικής δαπάνης εργασιών µε 
Γ.Ε. και Ο.Ε. και των απροβλέπτων σε ακέραιο αριθµό Ευρώ. 
Τα έντυπα της Οικονοµικής Προσφοράς θα είναι υπογεγραµµένα από το νόµιµο εκπρόσωπο της Εργολη-
πτικής Επιχείρησης ή από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξιας και όλες οι σελίδες θα φέρουν µονογραφή αντίστοιχα. 

                                                        
19 Παρ. 18.2: ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται µόνο στην περίπτωση έργων προϋπολογι-
σµού δηµοπράτησης (χωρίς το ΦΠΑ) µεγαλύτερου του 1 δισ. δρχ. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται. 
20 Παρ. 18.2: το πιστοποιητικό από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απαιτείται µόνο στην περίπτωση έργων προ-
ϋπολογισµού δηµοπράτησης (χωρίς το ΦΠΑ) µεγαλύτερου των 250.000 €. Στις λοιπές περιπτώσεις διαγράφεται. 
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21. Λοιπές πληροφορίες  
21.1 Η έγκριση της εκτέλεσης των δηµοπρατούµενων εργασιών και η διάθεση της σχετικής πιστώσεως αποφα-

σίστηκε µε την Απόφαση µε αριθµό .......................... του/της … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 

21.2  Η έγκριση του πρακτικού της Α' φάσης της κλειστής διαδικασίας (προεπιλογής) έγινε µε την.................. α-
πόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. 

21.3 Εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από την Ανάδοχο σε Τράπεζες, επιτρέπεται µόνον µετά από 
εγκριτική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αναδόχου. 

22. ∆ιοίκηση του έργου 
22.1 Ο Κύριος του Έργου, κάνοντας χρήση της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, µπορεί να εγκαταστήσει Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (QUALITY CONTROL), Τεχνικό Σύµβουλο, 
Σύµβουλο Επίβλεψης Κατασκευής (CONSTRUCTION MANAGER) ή/και Σύµβουλο ∆ιαχείρισης (PROJECT 
MANAGER) του δηµοπρατούµενου έργου µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
- Εποπτεία και έλεγχος των εκπονουµένων από τον Ανάδοχο µελετών – ερευνών 
- Ποιοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών, 
- Ποσοτικός έλεγχος των υλικών, εργασιών και κατασκευών, 
- Έλεγχος του χρονικού προγραµµατισµού  του έργου,  
- Τυχόν υπόλοιπη ειδική εποπτεία και επίβλεψη. 

22.2 Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει της δραστηριότητες του Συµβούλου, που πηγά-
ζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε το Σύµβουλο.  

22.3 Εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή, µέσω των αρµοδίων οργάνων της 
διατηρεί το δικαίωµα να ασκεί ποιοτικό και οικονοµικό έλεγχο της κατασκευής του έργου. 
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