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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό 11/2022 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

Αριθμός Απόφασης  71 / 2022 

 

Περίληψη: «Περί προσφυγής στην επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός 
όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με 
τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 
καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης». 

 
Στο Ανθηρό σήμερα την 10ην  Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε τακτική  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από την 
αριθ. 1724 / 06-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 
σε όλα τα μέλη της,  δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το  άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
77 του Ν. 4555 / 2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας 
διατάξεως. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά  (7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 
      Τ.Κ. 43060                                     

Αποδεικτικό Τοιχοκολλήσεως 
Στο Ανθηρό σήμερα την 14ην του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. ο υπογραφόμενος Σακκάς Νικόλαος (υπάλληλος Δήμου Αργιθέας) με εντολή του 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής τοιχοκόλλησα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος την αρίθμ. 71 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθη σε 
τακτική συνεδρίαση αυτής στις 10-06-2022. 
Η τοιχοκόλληση έγινε ενώπιον των υπογραφόμενων  μαρτύρων:  

 1) Πινακούλα Αθανασίου  

 2) Κλάρα Δήμητρα 

 Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το Πρακτικό αυτό 

Το τοιχοκόλλησε Οι Μάρτυρες 
        Τ.Σ.Υ. 
Σακκάς Νικόλαος ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές αντίγραφο 
Ανθηρό 14-06-2022 

O Πρόεδρος 
 

Ανδρέας Στεργίου 
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Μελών ήταν: 

   
 
 Στη συνεδρίαση παρέστη ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Σακκάς για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το  04ο  θέμα της  ημερησίας διατάξεως: «περί προσφυγή στη επαναληπτική 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 
32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, για 
επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ 
ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης 
σύναψης σύμβασης» είπε τα εξής: 
Την εισήγηση του  Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργιθέας, η οποία έχει ως 
εξής:   

 
 α) Προσφυγή στην επαναληπτική  διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 
4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης 

 β) Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σε όλους τους  οικονομικούς φορείς για την επιλογή του 
αναδόχου της σύμβασης. 

 γ) 

δ) 

 

Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων 

Καθορισμός της επιτροπής αξιολόγησης της σύμβασης 
 

α/α  Μ   έ   λ  η Παρόντες Απόντες 
1 Στεργίου            Ανδρέας Πρόεδρος  Χ  

2 Πούλιος             Χαράλαμπος Μέλος Χ    

3 Τσιατσιάνης       Ηλίας Μέλος  Χ  

4. Γραμμένος         Κωνσταντίνος Μέλος Χ  

5. Καμπούρης        Δημήτριος Μέλος Χ  

6. Σακελλάρης       Γεώργιος Μέλος Χ  

7. Μερεντίτης          Κωνσταντίνος Μέλος Χ  

Τα απόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν νόμιμα 
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ΣΧΕΤ.: 1. Την αρ. πρωτ. 6918/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας 

2. Την αρ. πρωτ. 2106/17-3-2021  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας περί παράτασης της  κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας 

3. Την αρ. πρωτ. 8159/06-09-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας περί παράτασης της  κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας 

4. Την εισήγηση του  Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργιθέας 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,  

Έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων. 
Το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Στις ειδικές περιπτώσεις και 
περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό». 
Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «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». 
Το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (προσθ. άρθρου 32Α με την παρ. 1 του άρθρου. 43 του Ν. 
4605/19), σύμφωνα με το οποίο: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 
8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: [α) ...], β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή [γ) ...]. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η 
διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και 
η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από 
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τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το 
αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης», 
Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με το οποίο «Δεν απαιτείται απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας». 
Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τα όργανα 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
Την Εγκύκλιο 6/2018 (αρ. πρωτ.: ∆11/οικ.82/28.03.2018) του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών, 
σύμφωνα με την οποία: «Συνεπώς για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, 
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κ.λπ.) δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕ∆». 
Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι ζημιές στις Τ.Κ. που αναφέρονται 
παρακάτω.  
   Το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα 
Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 
ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αφετέρου σε καμία 
περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
   Η παραλαβή της  μελέτης  του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου 
και Καταφυλλίου» αποφασίστηκε με την 138-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Τον  ορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή του  
αναδόχου  της  συμβάσης  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και 
Καταφυλλίου» συγκροτήθηκε με την αριθμ. 138-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
    Την αριθμ.138-2021 Απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, 
καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου 
υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης ». 
Με την αριθμ.36/2022 Απόφαση οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό διενέργεια της 
δημοπρασίας και αποφασίστηκε η ματαίωση του διαγωνισμού και η επανάληψη της  διαδικασία 
σύναψης σύμβασης του έργου 
   Την αντίρρηση του οικονομικού φορέα : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ»  κατά της απόφασης 36/2022 
της Ο.Ε. του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» 
και του από 2-3-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» 
    
 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.138-2021 Απόφαση οικονομικής  Επιτροπής και συγκεκριμένα το 
άρθρο 4.3 της πρόσκλησης : «4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών/ Προσωρινή δικαστική προστασία»  ως εξής: « Κάθε 
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη 
της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. 
Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης 
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τουi». 

Συνεπώς ο οικονομικός φορέας : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» δεν έχει υποβάλλει 
προδικαστική προσφυγή, αλλά αντίρρηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξεταστεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 Την προσφυγή στην επαναληπτική διαδικασία   της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 
συμβάσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και 
Καταφυλλίου». 

 Τον καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και 
Καταφυλλίου». 

 Τον καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της συμβάσης 
του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου» ως 
εξής:  
Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, η 
οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 Τον καθορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την 
επιλογή του αναδόχου της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις 
Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου» όπως αυτή αποφασίστηκε σύμφωνα με την αριθμ.138-
2021 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής. 

  
 
Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του Προέδρου, 
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργιθέας, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την 
αριθ. 78 / 2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την  υπ' αριθμ. 11283 
/ 20-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας 
και 

μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την μη εξέταση της  αντίρρησης  του οικονομικού φορέα : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ»  

κατά της απόφασης 36/2022 της Ο.Ε. του Δήμου ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΦΦΕΣ Ζ.ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» και του από 3-3-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης του 

έργου «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου»,καθώς 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 δεν προβλέπετε η υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον 

της Ο.Ε. αλλά η υποβολή προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

  Την προσφυγή στην επαναληπτική διαδικασία   της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 

συμβάσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και 

Καταφυλλίου». 

 Τον καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της συμβάσης του 

έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου». 

ως εξής:  
«Προσκαλούνται όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης, η 

οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου » 

 Τον καθορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή 

του αναδόχου της σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. 

Αργυρίου και Καταφυλλίου» όπως αυτή αποφασίστηκε σύμφωνα με την αριθμ.138-2021 

Απόφαση Οικονομικής επιτροπής. 

 Τον καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στις Τ.Κ. Αργυρίου 

και Καταφυλλίου» ως εξής: 

Ο Δήμος Αργιθέας  

Προσκαλεί και Κηρύσσει 

 

 

 

 

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ» 
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85.000,00  

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΒΒΩΨ3-ΗΛΨ



8 
 

Περιεχόμενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ..................................................................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 1   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  .............................................. 3 
ΆΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ .......................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/  ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ .............................................................................................................................................................. 3 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ 5:  ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ .............................. 3 
ΆΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ............................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ,  Κ.Λ.Π.- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ........................... 3 
ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ........................................ 3 
ΆΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ....................................... 3 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ..................................................................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 11: ΤΙΤΛΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ................................................................................................................................................................................................................ 3 
ΆΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................................................................. 3 
ΆΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΌΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................. 3 
ΆΡΘΡΟ 14: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 3 
ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ....................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 16: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) ....................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .......................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 17Α: ΈΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ......................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 18: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ3 
ΆΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 20: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ............................................................................................. 3 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ..................................................................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 21: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 22: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ..................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 23: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ................................................................................................. 3 
ΆΡΘΡΟ 24 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ......................................................................................................... 3 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ..................................................................................................................................................................................... 3 
ΆΡΘΡΟ 25: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ............................................................................................................................................................ 3 
ΆΡΘΡΟ 26 :  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .......................................................................................................................................... 3 

ΑΔΑ: 6ΒΒΒΩΨ3-ΗΛΨ



9 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Δήμος Αργιθεας  
  Ανθηρό   

   
   

   
  a

 Αθηνά Τσίγκα 

1.2 Δήμος Αργιθεας 
1.3 Δήμος Αργιθεας 
1.4 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας 
1.5 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Καρδίτσας  
1.6 Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας  

 

 στην Καρδίτσα, στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 30/06/2022, ημέρα 
Πέμπτη. 

 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
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α)

β)

γ)

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ» με 
αναθέτουσα αρχή “Δήμος Αργιθέας ” 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   30/06/20221

 

 

 

                                                           
1  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
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Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση /  Σύναψη 
σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
4.1 – 4.2 Αποσφράγιση / Αξιολόγηση / Έγκριση πρακτικού / Κατακύρωση / 
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης  

,
 

 

 

 

                                                           
2  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού 
του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

   Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019 
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ελέγχου ομαλότητας
 

 

 

 
 

 

 

                                                           
4 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. 
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Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005
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 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

Α

(α)

(β)

(γ)
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α)

β)

 
γ)

 
δ)

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

 

 

  
  
  
  
  
 

 
  
  
  

  

 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
6.1.
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6.2.

 

6.3.

6.4.

 

6.5.

6.6
 …
 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  

7.1 

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

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
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ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» xxvi 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. 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), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου 
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxvii 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ.166278/2021   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα». 

30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
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λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 64239Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

7.2

 

7.3   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 ΤΗΝ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.47006/23-6-2021(ΑΔΑ:6Φ0346ΜΤΛ6-ΜΙΠ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
(ΣΑΕ055) 

  

(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής 
απόφασης). 

8.2.
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8.3. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

346/04-02-2022 (ΑΔΑ: Ω5Ε3ΩΨ3-
ΦΤΧ)Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
85.000,00 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ», .47006/23-6-
2021(ΑΔΑ:6Φ0346ΜΤΛ6-ΜΙΠ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΎΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

 

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ», 

 Προϋπολογισμός έργου 
85.000,00 Ευρώ  

Εργασιών 50.325,00 Ευρώ 

9.058,50 Ευρώ 

8.907,53 Ευρώ
 

0,00 Ευρώ  

0,00 Ευρώ 

257,36 Ευρώ
 

 

 

  
Τ.Κ. Αργυρίου και Τ.Κ. Καταφυλλίου 

  
 

 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία στις 18-19 
Σεπτεμβρίου στην Τ.Κ. Αργυρίου και Τ.Κ. Καταφυλλίου  του Δήμου Αργιθέας. Ειδικότερα: 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο τοιχείο του προφήτη 
Ηλία της Τ.Κ. Αργυρίου και κατασκευή τσιμεντοστρώσεων στις Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου, από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 19ης Σεπτεμβρίου 2020. 
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Συγκεκριμένα θα γίνει η αποκατάσταση τμήματος της κατεστραμμένης λιθοδομής και κατασκευή 
ενισχυτικής ζώνης με οπλισμένο σκυρόδεμα του τοιχείου στον προφήτη Ηλία καθώς και 
τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών στις Τ.Κ. Αργυρίου και Καταφυλλίου 

 

Επισημαίνεται

 

 

 
 

  
  
 

 
 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

ΕΞΙ  (6) μήνες
 

 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

 
  

 
 

 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
15.1

  

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

 
 

1.  
 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
17.1

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
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17.2

17. 3

 Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1

17.Α.2
 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxl.  
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 30/06/2022  
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.  

[σε περίπτωση που γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εδώ, με 
παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 121 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016, και τεκμηρίωση της 
επείγουσας περίπτωσης (στο σώμα της διακήρυξης ή παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου πχ σε 
απόφαση που έχει προηγηθεί αναφορικά με την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και  αναφέρεται 
στο θεσμικό /κανονιστικό πλαίσιο)]

  
 
 

               
 

               
            

 
          

        

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

19.1  

 

19.2              

19.3  
            

 
              

           
            

 

 
 

        

19.4             
            

  
 

            

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
 
21.1

έργου  οδοποιίας

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσηςxlvi. 
 
21.2  
 
21.3  

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

αποκλείεται 
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22.A.1.

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

β) ενεργητική δωροδοκία, 

 

γ) απάτη,

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
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22.A.2 

α)  

β)

 

22.A.3  α) 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α]

β)

 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση]
 

22.Α.4  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α)

(β)  
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(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

(θ)

22.Α.5

εθνικός λόγος αποκλεισμού

α)

β)
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22.Α.6. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.lviii

 

22.Α.7.

 

22.Α.8.

 

 
22.Α.9.

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxiii 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

 

 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα τουλάχιστον μέλος 
της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότηταςlxvii.] 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Οδοποιίας  

 

 

 
 

[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας lxix, ήτοι από ένα τουλάχιστον 
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότηταςlxx.]

 [Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν 
των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων 
μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν 
προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή 
προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, ελέγχει εάν οι 
απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το 
αντικείμενό της.lxxi] 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxxii
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[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης να 
αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων]. 

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

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
23.1
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23. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

άρθρου 22Α, 

(α) παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας

απόσπασμα του ποινικού μητρώου 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22:

(φορολογική ενημερότητα)
(ασφαλιστική ενημερότητα)

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 
4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 
4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά 
αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]lxxx 

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα 
βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.   

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
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(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 
17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την οριζόμενη 
διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα. Σε αυτήν την 
περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).  

Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν 
έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ.. 

β3) υπεύθυνη δήλωση

(γ) παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 lxxxi

 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»lxxxiii

 
γ2) ιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

(δ)
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(ε) παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxxv

περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 lxxxvii

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται) 

 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών

lxxxix (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω)

i) 
βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου

ii) 
υπεύθυνη δήλωση

Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου 
εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  22.Α.5. xc 
.

 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- 

- 

: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
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β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες 
εταιρείες  ,

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές

Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης  ή δεν προβλέπεται η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών  

       

την υπογραφή της σύμβασης
Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005

(ζ)

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α)

(β)
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(γ)

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 

(α)

 
 για έργα κατηγορίας οδοποιίας (τάξη Α1και άνω)

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΒΒΩΨ3-ΗΛΨ



38 
 

(β) επίσημους καταλόγου

 . 

(γ)

 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

(α)

 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας (τάξη Α1και άνω)

 

(β) επίσημους καταλόγους

(γ)
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Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 
μητρώων

 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Εxcv

(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης). 

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) νομικό πρόσωπο

απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του 

Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών

2)
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Β. αλλοδαποί οικονομικοί φορείς

 

Γ.

 

Δ.

 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)

(β)
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23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

23. 11

cii

 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
24.1
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24.2Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το όλα 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23  

 

  φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν  από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

 

α)

 

β)  

γ)  

 

24.4

 

24.5

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1

25.2

25.3 

25.4
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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α)

β)

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 

  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 

26.1

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1

 
26.2

 
26.3

 
26. 4

 
26. 5
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26.6 ………………………………………….cvi

Καρδίτσα, 17/12/2021 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Πέτρος Τρυφ. Μανώλης 

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 

Βάιος Ελευθερίου 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τη με αριθμό 138/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας  

 

Ο Δήμαρχος Αργιθεας 

 

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  71 / 2022 
 
          Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη 
 ακολουθούν υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος 
 
 Ανδρέας Στεργίου   
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xxii   
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«Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η 
σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον 
μήνες αντίστοιχα».
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lx  
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lxvii 

lxix 

lxx  
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xciv 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 

β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 
(Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 

ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, 
ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 

    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά 
τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 

     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  

    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ 
L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 

     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 

     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) 
και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν 
έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται 
στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους 
στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
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