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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 45ης/2018 Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Αρ. Απόφασης  790/2018  
 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Ανάθεση με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 
ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΑΜ 

16/2018 με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ 
του Ν. 4412/2016 

 
Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, 

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 39586/05-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που εστάλη σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..   
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 8. 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Α Π Ο Υ Σ Α  

ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
Η οποία δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα. 
 

Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 

Αποχωρήσεις: Ουδείς.  
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου 

κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) 
θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10.  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν ομόφωνα. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα είπε ότι: 

 
 

 

ΑΔΑ: 6ΜΙΖΩΗΔ-2Ψ9



 2 

 

Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 40261/08-11-2018 εισήγηση από τo Τμήμα Διοικητικών 
Διαδικασιών Ανάθεσης Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

 
Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Την Πέμπτη 1η/11/2018, αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, προ της λήξης του ωραρίου, 
τμήμα της οροφής σε αίθουσα διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου κατέπεσε 
πάνω στα θρανία της αίθουσας, την ώρα που οι μαθητές παρακολουθούσαν το μάθημα της 

Γυμναστικής, χωρίς κανέναν τραυματισμό. 
 

Άμεσα, τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου Χαλανδρίου, όλων των ειδικοτήτων μετέβησαν επί 
τόπου, όπου διαπίστωσαν τα παρακάτω: 

 Το τμήμα το οποίο κατέπεσε αφορούσε σε τμήμα σοβά (επικάλυψης της πλάκας 
οροφής) στον 2ο όροφο και όχι καθεαυτό σκυρόδεμα της πλάκας οροφής 

 Αρχική εκτίμηση είναι ότι η πτώση αυτή οφείλεται σε αφανή υγρασία η οποία 

αναπτύχθηκε εντός της πλάκας, μεταξύ σκυροδέματος της πλάκας οροφής και την επικάλυψή 
της (τον σοβά) 

 Επιβαρυντικό ρόλο στην πτώση του σοβά συνέβαλε η πρόσφατη κακοκαιρία (κυκλώνας 
«Ζορμπάς»), όπως αυτή μεταδόθηκε επισήμως από την Μετεωρολογική Υπηρεσία  

 Αν και σε ετήσια βάση εκτελούνται εργολαβίες σχετικές με την συντήρηση των 

σχολικών κτιρίων, στη συγκεκριμένη αίθουσα δυστυχώς δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ότι 
μπορούσε να καταπέσει το τμήμα αυτό της οροφής  

 Αποκαλύφθηκαν προβλήματα τα οποία ήταν αδύνατο να εντοπιστούν με μακροσκοπικό 
έλεγχο και έγιναν αντιληπτά μετά την πτώση του σοβά (πχ η εμφάνιση της πλάκας οροφής, 
την οποία κάλυπτε ο σοβάς και ο οπλισμός της οποίας χρήζει άμεσης επισκευής) 

 στο παλαιότερο κτίριο, οι οροφές χρήζουν περαιτέρω ελέγχου, περαιτέρω του 
μακροσκοπικού, χωρίς όμως να έχουν καταγραφεί από τη σχολική μονάδα προβλήματα τα 

οποία να σχετίζονται με αυτές (πχ εμφάνιση ή πτώση σκόνης, αποκόλληση χρώματος κλπ) 

Έτσι την επόμενη ημέρα συνεργεία του Δήμου Χαλανδρίου μετέβησαν επί τόπου, ώστε να 
διεξαχθούν εκτενέστεροι έλεγχοι, στο μέτρο του δυνατού.  
Αποφασίστηκε και διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλους τους σοβάδες των δύο κτιρίων του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι εκτελέστηκαν με κρούση τους, με σκοπό την πρόκληση προς 
πτώση τους, ως ένδειξη ή όχι, της αντοχής τους. 

Μετά την: 
 αποκάλυψη τμημάτων των οροφών των οποίων οι επικαλύψεις (σοβάδες) έπεσαν μετά 

από κρούση τους με χειροκίνητο εργαλείο,  
 την κρούση εξωτερικών σοβάδων σε προβόλους του σχολείου προς το προαύλιο, 
  την επιθεώρηση της πίσω πλευράς του κτιρίου (χωρίς προβόλους)  και επιθεώρηση των 

οροφών, εξωτερικά (ταράτσες), 
 Εκτίμηση ότι θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες κρούσης επικαλύψεων στο εξωτερικό 

του κτιρίου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να αποκολληθούν τμήματά τους σε μεταγενέστερο 
χρόνο και για τα οποία δεν δύναται να υπάρξει εκτίμηση χωρίς κρούση 

 Ανάγκη ότι για να εκτελεστούν κρούσεις σε εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, σε 

μεγάλο ύψος, πρέπει να εγκατασταθούν ικριώματα, 

εκπονήθηκε -κατ’ εντολή της Διοίκησης και λόγω της φύσης του συμβάντος- μελέτη η οποία 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του σχολείου, 

κατά το μέτρο του άμεσα δυνατού.  
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Προκειμένου να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η ασφάλεια και τη λειτουργικότητα 
του σχολείου, κατά το μέτρο του άμεσα δυνατού, υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα 
ανάγκη της ανάθεσης σε Τρίτο (ανάδοχο) η υλοποίηση της μελέτης με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 Ν.4412/16 οι οποίες 
ορίζουν ότι :  «…….2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί 

να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε 
από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Επιπλέον, αντίστοιχη άποψη έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται 
ότι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα 
διδάγματα της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της 

βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη 
προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά πράξεις ΕΛ.ΣΥΝ :  91, 

105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 και 74/2008). 
 

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εκπονήθηκε η μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΑΜ 16/2018 

Η μελέτη αφορά κατεπείγουσες  εργασίες στο 1ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου με 
αφορμή την πτώση σοβάδων σε αίθουσα διδασκαλίας.  
 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην άμεση αποκατάσταση των σοβάδων οροφής, 
αποκατάσταση και άλλων σαθρών τμημάτων (τα οποία θα προκύψουν μετά από ενδελεχή και 

επί τόπου έλεγχο) σε όλο το σχολικό κτίριο, είτε σε οροφές, είτε σε τοιχοποιίες εσωτερικά και 
εξωτερικά.  
Λόγω του ότι πρόκειται κυρίως για αφανείς εργασίες συντήρησης καθώς δε δύναται να 

προβλεφθεί η έκταση των αποκολλημένων σοβάδων και το εύρος των εργασιών που θα 
προκύψει μετά την καθαίρεση τους (συντήρηση οπλισμού, επισκευή σκυροδεμάτων κτλ), η 

μελέτη δεν περιλαμβάνει ποσότητες, λόγω της φύσης του έργου που αφορά εργασίες 
συντήρησης με σαφή δυσκολία προμέτρησης, όπως άλλωστε τα έργα που δημοπρατούνται 
βάσει του αρ. 125, του Ν.4412/16. 

Οι προβλεπόμενες αναγκαίες εργασίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του σχολείου 
είναι οι εξής: 

 Αποξήλωση και αποκατάσταση σοβάδων 
 Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού σκυροδέματος 
 Αποξήλωση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων 

 Τοποθέτηση γυψοσανίδων οροφής 
 Αποκατάσταση υγρομόνωσης  

 Χρωματισμοί επί αποκατεστημένων επιχρισμάτων 
 Τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής με ασφαλέστερη σύνδεση  
 Τοποθέτηση ικριωμάτων για εργασίες που θα απαιτηθούν να εκτελεστούν σε αυξημένο 

ύψος 
 

Είναι επίσης δυνατόν µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συμπεριληφθεί στο 
αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική αποκαλυφθεί κατά την πρόοδο των εργασιών 

επισκευής και η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας.  
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Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Ορίζεται επίσης ως Αποκλειστική Προθεσμία η διάρκεια έξι (6) ημερολογιακών ημερών, από 

την υπογραφή της Σύμβασης, ώστε να έχουν παραδοθεί για λειτουργία οι αίθουσες του 
σχολικού συγκροτήματος. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου, συνοπτικά περιέχει ως πρόβλεψη 
  

Συνολική Δαπάνη Εργασιών  44.200,00 

Ενιαίο όφελος 18,00% 7.956,00 

Ενιαία απρόβλεπτα 15,00% 7.823,40 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  20,60 

Ενιαίος Φ.Π.Α. 24,00% 14.400,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  74.400,00 

 

Απεστάλη έγγραφη Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς (αρ. πρωτ. 39658/6-11-
18) προς την Τεχνική Εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», (με έδρα: Λασιθίου 14, Γέρακας, 
Τ.Κ. 15344 τηλ. 2106614301, ΑΦΜ 998026602), ήδη ανάδοχο και προσωρινή μειοδότη 

έτερων εργολαβιών στον Δήμο Χαλανδρίου, βάσει της συνημμένης, ως άνω περιγραφόμενης 
Μελέτης (ΑΜ 16/2018). Συνημμένα της Πρόσκλησης ήταν πλήρες τεύχος της μελέτης με τίτλο 

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΑΜ 16/2018», το οποίο περιλαμβάνει: Τεχνική Έκθεση, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τεύχος Όρων της 

Διαπραγμάτευσης, ΦΑΥ, ΣΑΥ και έντυπο υποβολής Προσφοράς.  
 

Με την Πρόσκληση αυτή εκκινήθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, βάσει του αρ. 120, παρ. 3 του Ν.4412/16.  
 

Γ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
2. 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),  
3. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
5. 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», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
8. 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», 
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9. της με αρ. 57654/22-5-17 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-17) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων », 
10. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).1 

11. το αρ. 72, παρ. δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)  
12. την παρ. 7, του αρ. 158, του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπου προβλέπεται ότι όταν 
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία 
τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 

δημοτικού  συμβουλίου 
13. την εξαίρεση του αρ. 9, παρ. 4 του ΠΔ 80/2016 όπου προβλέπεται ότι  για τις 

δαπάνες, όπως οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη 
πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους (ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 
247/2017) 

Κατόπιν όλων των παραπάνω κι έχοντας υπόψη τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως 

αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα 
και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη 

του Δήμου –ως αναλύεται ανωτέρω- η υπηρεσία ζητά από την Οικονομική  Επιτροπή, η οποία 
καθίσταται κατ' εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. δ' του 
Ν.3852/10 (Καλλικράτης), εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν 

προκειμένω, να λάβει απόφαση για τα παρακάτω: 
 

1. την έγκριση για Προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, βάσει των παραπάνω λόγων οι οποίοι συνιστούν κατεπείγουσα, εξαιρετική 
διαδικασία, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με το αρ. 32, παρ2γ, του 

Ν.4412/16 
2. την έγκριση της Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατασκευή με τίτλο: 

«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΑΜ 16/2018 
3. την έγκριση των Όρων της Διαπραγμάτευσης 

4. την έγκριση του ελέγχου δικαιολογητικών και της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας 
«Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», (με έδρα:  Λασιθίου 14, Γέρακας, Τ.Κ. 15344 τηλ. 2106614301, 

ΑΦΜ 998026602),  
5. την κατακύρωση της Διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή 

του έργου στην εταιρεία  «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», (με έδρα:  Λασιθίου 14, Γέρακας, Τ.Κ. 
15344 τηλ. 2106614301, ΑΦΜ 998026602), με μέση έκπτωση 30% και ποσά για Σύμβαση  
 

Συνολική Δαπάνη Εργασιών  30.940,00 

Ενιαίο όφελος 18,00% 5.569,20 

Ενιαία απρόβλεπτα 15,00% 5.476,38 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  14,42 

Ενιαίος Φ.Π.Α. 24,00% 10.080,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  52.080,00 

 
 

 
 

 
 

                                                 
1 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. 
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6. Την ανάληψη της υποχρέωσης προς δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης σε μεταγενέστερο 

χρόνο της Ανάθεσης, για ύψος δαπάνης ίσο με το ποσό της Σύμβασης (ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII 
Τμήμα Πράξη 247/2017) 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

1)  την έγκριση της συζήτησης του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 
75 παρ. 3 του Ν. 3852/10. 
 

2) την έγκριση της Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατασκευή με τίτλο: 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΑΜ 16/2018 
 
3) την έγκριση της ανωτέρω Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
4) την έγκριση των Όρων της Διαπραγμάτευσης, ως κατωτέρω: 

 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 2 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος  Χαλανδρίου 

 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος  Χαλανδρίου  

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος  Χαλανδρίου  

1.4 Προϊστάμενη Αρχή: η Οικονομική Επιτροπή που έχει έδρα στο Δημοτικό Κατάστημα 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν3852/2010 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία και Υπηρεσία που διεξάγει τη διαδικασία για την ανάθεση της 

Σύμβασης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, στην οποία θα κατατεθεί η 

προσφορά του οικονομικού φορέα που θα κληθεί προς διαπραγμάτευση: 

Οδός                                               : Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, Χαλάνδρι (β΄όροφος), 15234 

Τηλ. : 2132023980-981 

Telefax : 2132023805 

 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 

                                                 
2  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί 

στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή 

τυχόν σύγχυσης. 

Οδός  : Αγ. Γεωργίου  30 & Αριστείδου 

Ταχ.Κωδ. : 15234  

Τηλ. : 213 2023980-981 

Telefax : 213 2023805 

E-mail : dimoprasies@halandri.gr 

Πληροφορίες:  : κ. Πέτρος Ζωγράφος και κ. Δημήτρης Σουμελίδης 
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Αττικής  (ΣΔΕΠΑ) 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 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 ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και 

εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων 

οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που 

υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι τα ακόλουθα: 

α) η υπ’ αρ. πρωτ. 39658/6-11-18 Πρόσκληση για κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς, με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος (αρ. 32, Ν. 4412/16) στην οποία συνημμένα αποστέλλονται τα 

παρακάτω β, γ, δ, ε, στ, ζ, η. 

β) οι παρόντες Όροι της Διαπραγμάτευσης, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), όπως το έχει προσαρμόσει η αναθέτουσα αρχή 

στους όρους της παρούσας  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

η)  η τεχνική μελέτη, 

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

αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω  

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποστέλλονται συνημμένα της υπ’ αρ. Πρωτ. 39658/6-
11-18 Πρόσκλησης για κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς, με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντως (αρ. 32, Ν. 4412/16). 
2.3 Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τον οικονομικό φορέα της πρώτης πρόσκλησης 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, κατά το άρθρο 120 του Ν 4412/16 (η παραπάνω υπ’ αρ. 
Πρωτ. 39658/6-11-18 Πρόσκληση) 

Άρθρο 3  Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. 

Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 
κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
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3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Δήμο Χαλανδρίου 

Προσφορά 
του ……………………………… 

για το έργο: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,  
ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ » 

με αναθέτουσα αρχή: τον  ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 7.11.183 
 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 
fax, e-mail ).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στο Δήμο Χαλανδρίου (Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5. Τυχόν προσφορές οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
3  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –  

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στον Δήμο Χαλανδρίου (Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά κατάθεσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του4, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος.5 Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως 
καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό αξιολόγησης ή την Εισήγηση προς την Ο.Ε. (ειδικά για την 

παρούσα Διαπραγμάτευση) και μονογράφονται από την Δ/νουσα Υπηρεσία. 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 

καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον παραπάνω αρμόδιο υπάλληλο της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης 

καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  
Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της 

υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το 

άρθρο 125 του Ν.4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά 

σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή. 

δ) Στη συνέχεια6, 7 η Δ/νουσα Υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο του ποσοστού έκπτωσης της 
οικονομικής προσφοράς και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής 

τιμής η Δ/νουσα Υπηρεσία διορθώνει τα σφάλματα. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 

πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 
υπογράφεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Δ/νουσα Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 
της παρούσας την ίδια ημέρα 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 και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών (εάν 
υπάρχουν/προβλέπονται) , ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας 

προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται 
εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 

της υπηρεσίας. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Δ/νουσα Υπηρεσία ή στην 
Εισήγηση της προς την Ο.Ε. (ειδικά για την παρούσα Διαπραγμάτευση) 
 

 

 

 

 

                                                 
4  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες 

σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

5 Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς και”. 
6  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και ακολούθως 
έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την 
ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
7 Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή 
τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
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Η Δ/νουσα Υπηρεσία ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας ή το ενσωματώνει στο κείμενό της Εισήγησής της προς την Ο.Ε. 
(ειδικά για την παρούσα Διαπραγμάτευση), με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης 
στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή  η οποία το 

εγκρίνει8.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο 

μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
ζ) 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 Δ/νουσας 

Υπηρεσίας και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 

4.2  Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Δ/νουσα Υπηρεσία (ή με ενσωμάτωση του κειμένου στην Εισήγησή της 

προς την ΟΕ, ειδικά για την παρούσα Διαπραγμάτευση) και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη 

απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο κτίριο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οδό Φιλίππου Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου (β’ όροφος) εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η 
απόφαση κατακύρωσης. 9 
ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των 
αποφάσεων  αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται (δεν αφορά την παρούσα), σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36  του ν. 4129/201310, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται11 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 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. 
 
 

 
 

 
 

                                                 
8 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. 
9  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
10 Η φράση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  

του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 

11 Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα 

από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 
την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο12. 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, 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 η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016.  
4.3 Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –  
Συμφωνητικό– 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. Οι παρόντες όροι διαπραγμάτευσης με τα Προσαρτήματά τους  

3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
9. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

                                                 
12 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μετά 

τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, 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.. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
6.1. Η γλώσσα διαδικασίας είναι η Ελληνική στην οποία συντάσσονται όλα τα έγγραφα και 
τεύχη και υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά. 

6.2.    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 
6.3. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 
τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
 

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: 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει διορθωθεί,  τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
 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. 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 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

(εφόσον απαιτείται) 
 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», 
 της με αρ. 57654/22-5-17 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-17) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων », 

 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α΄ 145).13 
 το αρ. 72, παρ. δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)  

 την παρ. 7, του αρ. 158, του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπου προβλέπεται ότι όταν 
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία 

τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 
δημοτικού  συμβουλίου 

 την εξαίρεση του αρ. 9, παρ. 4 του ΠΔ 80/2016 όπου προβλέπεται ότι  για τις 
δαπάνες, όπως οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη 

πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους (ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 
247/2017) 

 

 

                                                 
13 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. 
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7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις14, 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. 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 τους ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ), με 

δημιουργία  νέου Κ.Α. σε επόμενη Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018, 
σύμφωνα την παρ. 7, του αρ. 158, του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπου προβλέπεται ότι όταν 
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και 
η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται σε επόμενη, μετά την ανάθεση, 

συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις15 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   
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 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 Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  

του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
Για την ανωτέρω δαπάνη δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

Δήμου , αλλά  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06( Κ.Δ.Κ 
),όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας 
ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και 

η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, 
συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου. 

Παράλληλα ,σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, 
για τις δαπάνες, όπως οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η 
απαραίτητη πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο της ανάθεσης τους (ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ 

στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. 14 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. 
15 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

Ο τίτλος του έργου είναι: 
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ με ΦΠΑ και 

αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών: 44.200.00 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):7.956,00 € 

Απρόβλεπτα16 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
7.823,40€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση, ποσού 20,60€, σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
ν. 4412/2016. 

ΦΠΑ 24%: 14.400,00 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 …………. 

(δεν προβλέπεται). 17 

11.2.  Τόπος εκτέλεσης του έργου  

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής) και συγκεκριμένα στα 
κτίσματα του σχολικού συγκροτήματος του 1ου δημοτικού Σχολείου (συμβολή οδών 
Αριστοφάνους και Καραολή & Δημητρίου)  

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» και 
αφορά κατεπείγουσες  εργασίες στο 1ο Δημοτικό σχολείο του Δήμου Χαλανδρίου λόγω πτώσης 
σοβάδων σε αίθουσα διδασκαλίας.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην άμεση αποκατάσταση των σοβάδων οροφής, 
έλεγχο για τυχόν άλλων σαθρών τμημάτων σε όλο το σχολικό κτίριο είτε σε οροφές είτε σε 

τοιχοποιίες εσωτερικά και εξωτερικά. Λόγω του ότι πρόκειται κυρίως για αφανείς εργασίες 
συντήρησης καθώς δε δύναται να προβλεφθεί η έκταση των αποκολλημένων σοβάδων και το 
εύρος των εργασιών που θα προκύψει μετά την καθαίρεση τους (συντήρηση οπλισμού, 

επισκευή σκυροδεμάτων κτλ), το σύνολο των εργασιών αποτελεί µία ομάδα και δεν 
περιλαμβάνει ποσότητες, λόγω της φύσης του έργου που αφορά εργασίες συντήρησης με 

σαφή δυσκολία προμέτρησης. 
 
Οι προβλεπόμενες αναγκαίες εργασίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του σχολείου 

είναι οι εξής: 
 

 Αποξήλωση και αποκατάσταση σοβάδων 
 Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού σκυροδέματος 
 Αποξήλωση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων 

 Τοποθέτηση γυψοσανίδων οροφής 
 Αποκατάσταση υγρομόνωσης  

 Χρωματισμοί επι αποκατεστημένων επιχρισμάτων 
 Τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής με ασφαλέστερη σύνδεση  
 Τοποθέτηση ικριωμάτων  

                                                 
16 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.  
17 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Είναι επίσης δυνατόν µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συμπεριληφθεί στο 
αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική µε την επισκευή η οποία θα κριθεί αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας.  

 
Οι εργασίες, όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό της Μελέτης ανήκουν στην 

κατηγορία ΟIKOΔOMIKA (Α1 τάξη και άνω)  
 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης18. Αποκλειστική Προθεσμία: έξι (6) ημερολογιακές ημέρες 

από την υπογραφή της Σύμβασης, ώστε να έχουν παραδοθεί για λειτουργία οι αίθουσες του 
σχολικού συγκροτήματος. 

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

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32, παρ 2γ, του ν. 4412/2016  
13.2 Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης, αφού η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι μικρότερη των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί 

φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που 
εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν 
ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται 

σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 19 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.20 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
14.1 Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  
 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη Διαδικασία 
καθώς το ανώτερο ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο όριο του συνοπτικού διαγωνισμού 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)21 

16.1 Δεν…22  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………….23 

16.2 Δεν…. προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …………………… 
 

                                                 
18 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). 
19 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
20  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 ). 
21 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
22 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. 
23 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). 
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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. 

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 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2  Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  
γ) τον κύριο του έργου (Δήμος Χαλανδρίου) ή το φορέα κατασκευής του έργου 
.…………προς τον οποίο απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (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 του έργου (έτος, τίτλος έργου, αριθμός μελέτης) καθώς και τον αρ. πρωτ. 

της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, ήτοι:39658/6-11-18 
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). 

17.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

... Δεν προβλέπεται για την παρούσα σύμβαση.24 

                                                 
24  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. 
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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. 25  

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

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 26ορίζεται η 7.11.18, ημέρα 
Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 π.μ.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία. 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 (έξι) 6 μηνών27, από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα 
Η  πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. Δεν 
απαιτούνται λοιπές δημοσιεύσεις (παρ. 3,αρ.120 Ν.4412/16 και Κατευθυντήρια Οδηγία 

ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 19 –Πιν. 5). 

                                                 
25 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). 

26  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
27 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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 28και 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.29, 
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 30 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α 
και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  
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 τελεσίδικη 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), 
 
 

 
 

                                                 
28  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). 
29  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
30  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. 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. 

ΑΔΑ: 6ΜΙΖΩΗΔ-2Ψ9



 19 

 

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 
τελεσίδικη 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 κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
22.A.2 Όταν ο  προσφέρων 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 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. 
Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 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. 
22.Α.2α  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 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 ισχύ31. 

                                                 
31 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

ΑΔΑ: 6ΜΙΖΩΗΔ-2Ψ9



 20 

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις32 
(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),  
(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. 
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.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 433 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. 

 
 

                                                 
32  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. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
33  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 
δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
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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 (διαγωνισμό). 
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 
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. 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 επάρκεια34 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και μετέχει στο 
διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ΄ εφαρμογή του 

άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/08. 
Η σχετική δήλωση των οικονομικών φορέων αυτή πρέπει να φαίνεται στο ΤΕΥΔ 

(μέρος IV, Β. 6), που έχει προσαρμόσει η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Χαλανδρίου 
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα35 
Οι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας ζητούνται μόνο για να γίνει δεκτή αλλοδαπή 

Εργοληπτική Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο 
αναγνωρισμένων εργοληπτών. Δεν αφορά στη συγκεκριμένη, παρούσα 

Διαπραγμάτευση. 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης36 
Δεν αφορά στο παρόν έργο 

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

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 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).  

                                                 
34  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 
σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
35  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και τη 
σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
36  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). 
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Η εκτέλεση των βασικών ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ37 γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από 

τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
Η σχετική δήλωση των οικονομικών φορέων (ναι/όχι) πρέπει να φαίνεται στο ΤΕΥΔ 

(μέρος IΙ, Γ), που έχει προσαρμόσει η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Χαλανδρίου) 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

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. 

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 στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 
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) και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) 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 και 4 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. 

 
 
 

                                                 
37  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του 
ανωτέρω εδαφίου ). 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί 
φορείς προσκομιζουν 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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 

πρόσωπα των τελευταίων δύο 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)38 σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

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. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του 
ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 

υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για 

τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ 
για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά 
ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα 

στελέχη 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. . 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Εάν δεν εκδίδεται, θα πρέπει να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση που να 

καλύπτει τα ζητούμενα. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Δεν αφορά στην παρούσα 
Διαπραγμάτευση, στο παρόν έργο. 

 

 

                                                 
38  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."  
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(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται 
επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα 
από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται 

ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Μπορεί για την παρούσα Διαπραγμάτευση 

(και για λόγους οικονομίας χρόνου), να δηλώνεται στο Μέρος ΙΙΙ, Γ, του έντυπου ΤΕΥΔ που 
καταθέτουν οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Μπορεί για την παρούσα 

Διαπραγμάτευση (και για λόγους οικονομίας χρόνου), να δηλώνεται στο Μέρος ΙΙΙ, Α, του 
έντυπου ΤΕΥΔ που καταθέτουν οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς. 

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.ΕΠ39 στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 
(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. 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 

22.Γ 

Σχετικά με την τήρηση του Ορίου του ανεκτέλεστου, θα πρέπει να συμπληρωθεί σχετικά το 
έντυπο ΤΕΥΔ της Παρούσας Διαπραγμάτευσης και συγκεκριμένα η Δήλωση στο Μέρος IV, Β. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε40 

Δεν αφορά το παρόν έργο 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε (ΔΕΝ αφορά στην Παρούσα Πρόσκληση για 
διαπραγμάτευση): 

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, 

 
 

 
 

                                                 
39  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. 
40  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
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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 συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ (αφορά στην Παρούσα Πρόσκληση για 
διαπραγμάτευση): 

1. Σχετικά με το καταστατικό με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. Για την παρούσα 
Διαπραγμάτευση, δύναται να προσκομιστεί για οικονομία χρόνου: Ανακοίνωση 

Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το αντίστοιχο Καταστατικό. 
2. Σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, για την παρούσα Διαπραγμάτευση, 

δύναται να προσκομιστεί για οικονομία χρόνου: Γενικό Πιστοποιητικό του Αρμόδιου 

επιμελητηρίου με αναγραφόμενες τις τροποποιήσεις των Καταστατικών, Πιστοποιητικό 
ισχύουσας Εκπροσώπησης, Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας.  

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 προσκομίζουν 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 προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών41: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της 

εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα 
πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 42 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.43 

- 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. 

                                                 
41  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». 
42  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
43  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
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- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του 

άρθρου 22. Α.4. (θ).44 
- 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 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 

προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
  

Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει ορθώς συμπληρωμένα τα ακόλουθα:  

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), όπως το έχει 
προσαρμόσει η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Χαλανδρίου) για το εν λόγω έργο, κι 

έχει αποσταλεί συνημμένα της Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφοράς στο πλαίσιο 
της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση. 
β) Φορολογική Ενημερότητα (κατά τα παραπάνω οριζόμενα)  

γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (κατά τα παραπάνω οριζόμενα) 
δ) Λοιπά δικαιολογητικά, κατά τα παραπάνω οριζόμενα (Πιστοποιητικά 

Επιμελητηρίων και Ένορκες Βεβαιώσεις)  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν 
από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της 

παρούσας. Υπόδειγμα έχει χορηγηθεί με την συνημμένα της Πρόσκλησης για 
Υποβολή Προσφοράς στο πλαίσιο της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση. 
  

Επισημαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125, (για έργα που η προμέτρηση των 
εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, 
ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και για ύψος προϋπολογισμού έως εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.),  ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς 

(πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 
αριθμητικής τιμής η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.   

                                                 
44  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art125
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24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. 

 

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 η απευθείας καταβολή, σε υπεργολάβο, της αμοιβής για την εκτέλεση 

προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο45 
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 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. 

Η σχετική δήλωση των οικονομικών φορέων (ναι/όχι) πρέπει να φαίνεται στο ΤΕΥΔ 
(μέρος IΙ, Δ), που έχει προσαρμόσει η αναθέτουσα αρχή (Δήμος Χαλανδρίου) 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με επικείμενη 
απόφαση της ΟΕ για τη συγκεκριμένη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης (υπ’ αριθμ……./2018 

Απόφαση Ο.Ε. – δύναται η εκ των υστέρων συμπλήρωση) 
26.2  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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
45  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.  
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5) την έγκριση του ελέγχου δικαιολογητικών και της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας 
«Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», (με έδρα:  Λασιθίου 14, Γέρακας, Τ.Κ. 15344 τηλ. 2106614301, 
ΑΦΜ 998026602), ως κατωτέρω: 

  
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 39998/7-11-18 η υποψήφια-κληθείσα εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», 
(με έδρα:  Λασιθίου 14, Γέρακας, Τ.Κ. 15344 τηλ. 2106614301, ΑΦΜ 998026602),  κατέθεσε 

κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χαλανδρίου το οποίο περιείχε τα παρακάτω, τα 
οποία ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα, την καταλληλόλητα και την ισχύ τους. 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης  προσφορών (βλ. 
ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα ,Πράξη 319/17 ) 
 

Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε: 
Πτυχίο ΜΕΕΠ «2ης Τάξης Οικοδομικά» και «2ης Τάξης Ηλεκτρομηχανολογικά» (αρ. ΜΕΕΠ 

24013/3-4-18 με ισχύ έως την 9-4-2021) 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (αρ. πρωτ. 645117.921794/23-8-18) 
όπου Διαχειριστές αναγράφονται οι: Τσαούλη Μαριάννα του Σπυρίδωνος και ο Τσαούλης 

Παντελής του Μάρκου 
Το υπ’ αρ. πρωτ. 268758/18-10-18 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τον Παντελή Τσαούλη 

του Μάρκου με την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ» 
Το υπ’ αρ. πρωτ. 268702/18-10-18 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για την Τσαούλη Μαριάννα 
του Σπυρίδωνος με την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ» 

Το υπ’ αρ. πρωτ. 65801117/6-11-18 «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο» 
της ΑΑΔΕ με ισχύ έως την 6-12-2018 

Την υπ’ αρ. πρωτ. 896/18-6-18 (αρ. συστήματος 065/Υ/794/2018) «Βεβαίωση Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας» του ΕΦΚΑ με ισχύ έως την 17/12/18 
Την υπ’ αρ. πρωτ. 13765/10-8-18 «Ασφαλιστική Ενημερότητα» του ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για τα 

μέλη/φυσικά πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν το Πτυχίο ΜΕΕΠ της εν λόγω εταιρείας με ισχύ 
έως την 10/2/2019 

Ένορκη Βεβαίωση, βάσει των παραπάνω οριζόμενων στους Όρους της παρούσας 
Διαπραγμάτευσης   
Το υπ’ αρ. πρωτ. 686714.983274/31-10-18 «Γενικό Πιστοποιητικό» του ΓΕΜΗ στο οποίο 

αναγράφονται όλες οι μεταβολές των καταστατικών 
Το υπ’ αρ. πρωτ.645117.921793/23-8-18 «Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας» του ΓΕΜΗ για 

την εταιρεία 
Το υπ’ αρ. πρωτ. 2281/2014 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών στο οποίο 

αναγράφονται όλες οι μεταβολές των καταστατικών 
την υπ’ αρ. πρωτ. 13585/8-8-18 Ασφαλιστική   Ενημερότητα του ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για τον 
Τσαούλη Παντελή του Μάρκου με ισχύ έως την 31/12/18 

την υπ’ αρ. πρωτ. 13585/8-8-18 Ασφαλιστική   Ενημερότητα του ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για τον 
Τσαούλη Παντελή του Μάρκου με ισχύ έως την 31/12/18 

την υπ’ αρ. πρωτ. 13586/8-8-18 Ασφαλιστική   Ενημερότητα του ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για την Ντούνη 
Αναστασία του Παναγιώτη με ισχύ έως την 31/12/18 
την υπ’ αρ. πρωτ. 13585/8-8-18 Ασφαλιστική   Ενημερότητα του ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για τον 

Τσαούλη Παντελή του Μάρκου με ισχύ έως την 31/12/18 
την υπ’ αρ. πρωτ. 13761/10-8-18 Ασφαλιστική   Ενημερότητα του ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ για την 

Τσαούλη Μαριάννα του Σπύρου με ισχύ έως την 31/12/18 
την υπ’ αρ. πρωτ.18235/30-10-18 Βεβαίωση του ΕΤΑΑ ότι η εν λόγω εταιρεία δεν απασχολεί 
μισθωτούς μηχανικούς 

Την υπ’ αρ. πρωτ. 1223337/9-8-18 «ανακοίνωση» καταχώρησης στο ΓΕΜΗ των στοιχείων της 
εν λόγω εταιρείας συνοδευόμενη από το πλήρες κέιμενο του τροποποιημένου καταστατικού 

 
 
 

 

http://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2018/01/319-praji-el.syn_.pdf
http://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2018/01/319-praji-el.syn_.pdf
ΑΔΑ: 6ΜΙΖΩΗΔ-2Ψ9



 29 

Επίσης κατατέθηκαν: 

 συμπληρωμένο ορθά το έντυπο ΤΕΥΔ, το οποίο απεστάλη συνημμένο της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς  
 ορθά συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ 

Ο.Ε», το οποίο απεστάλη συνημμένο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, με μέση 
έκπτωση 30% (τριάντα τοις εκατό), διαμορφώνοντας τις δαπάνες προς σύμβαση σε:  

 

Συνολική Δαπάνη Εργασιών  30.940,00 

Ενιαίο όφελος 18,00% 5.569,20 

Ενιαία απρόβλεπτα 15,00% 5.476,38 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  14,42 

Ενιαίος Φ.Π.Α. 24,00% 10.080,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  52.080,00 

 
Η οικονομική προσφορά της εταιρείας «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», (με έδρα:  Λασιθίου 14, 

Γέρακας, Τ.Κ. 15344 τηλ. 2106614301, ΑΦΜ 998026602), κρίνεται ως κανονική, αποδεκτή 
και συμφέρουσα για τις συνθήκες, τις άμεσες ανάγκες, τον τόπο και το χρόνο της παρούσας 
Διαπραγμάτευσης. 

Όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν συμφωνούν με τους Όρους της Διαπραγμάτευσης, 
είναι αποδεκτά και σε ισχύ. 

 
6) την κατακύρωση της Διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή 
του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε», (με έδρα:  Λασιθίου 14, 

Γέρακας, Τ.Κ. 15344 τηλ. 2106614301, ΑΦΜ 998026602) με μέση έκπτωση 30% και ποσά για 
Σύμβαση 

Συνολική Δαπάνη Εργασιών  30.940,00 

Ενιαίο όφελος 18,00% 5.569,20 

Ενιαία απρόβλεπτα 15,00% 5.476,38 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  14,42 

Ενιαίος Φ.Π.Α. 24,00% 10.080,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  52.080,00 

 
7) Την ανάληψη της υποχρέωσης προς δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης σε μεταγενέστερο 

χρόνο της Ανάθεσης, για ύψος δαπάνης ίσο με το ποσό της Σύμβασης (ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII 
Τμήμα Πράξη 247/2017) 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 790/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 

              
         Χαλάνδρι, 09/11/2018 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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