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       ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή διαδικασία για την επιλογή διαδικασία  για την επιλογή     :αναδόχου  κατασκευής του έργου: κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

«   .    Αποκατάστασηαναχωμάτωνπ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τρυμόνα στο τμή διαδικασία  για την επιλογή μαπλησίον
     αντλιοστασίουΠεθελινού και τουαποστραγγιστικού Αντλιοστασίου»

   403.225Εκτιμώμενης αξίας  403.225 αξίας αξίας  403.225 ,81 Ευρώ
(  . . .  πλέονΦΠΑ 24% ),

    : που  κατασκευής του έργου: θα διεξαχθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με
)    . 4412/2016 ( ’ 147)  )    α τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 1:    /  /   Άρθρο Κύριος αξίας  403.225 τουΈργου ΑναθέτουσαΑρχή διαδικασία  για την επιλογή Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία επικοινωνίας αξίας  403.225

1.1  :  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή        /Η Περιφέρεια Κεντρική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Μακεδονίας αξίας  403.225 δια της αξίας  403.225 Υποδ σης αξίας  403.225
  . . ΤεχνικώνΈργωνΠΕ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ερρών

                  ( . . .): Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμός του έργου: ΦορολογικούΜητρώου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΦΜ 997612598
                 :  Κωδικός του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: τιμολόγησης του έργου: 1007.902.00341 5   

 Οδός του έργου:  , Τέρμα Ομόνοιας του έργου: Σέρρες του έργου:
. .Ταχ Κωδ 62125

Τηλ. 23210 55102
Γενική

 Διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση στο
Διαδί σύμφωνα με: κτυ  κατασκευής του έργου:ο
(URL)

www.pkm.gov.gr   

E-Mail dte@serres.pkm.gov.gr   
: Πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου:  ΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΡΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΒΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΙΛΙΚΗ

1.2           : Εργοδότης του έργου: ή Κύριος του έργου: του  κατασκευής του έργου:Έργου  κατασκευής του έργου:   ΠεριφέρειαΚεντρική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225Μακεδονίας αξίας  403.225
1.3          : Φορέας του έργου: κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:   ,   /Περιφερειακή διαδικασία  για την επιλογή Ενότητα Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ερρών δια της αξίας  403.225 Υποδ

 νσης αξίας  403.225 Τεχνικών
              . . .ΈργωνΠΕ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ερρών   
1.4         :  Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ο
Αναπλ. 
           Προϊστάμενος της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών 
1.5         : Διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα Υπηρεσί σύμφωνα με: α η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, 
           Τμήμα Δομών και Περιβάλλοντος
1.6         :  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρμόδιο Τεχνικό Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςούλιο Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Σερρών

         Εφόσον οι ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:
    ,        σύναψης του έργου: ή εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να δηλώσου  κατασκευής του έργου:ν άμεσα τα νέα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στοιχεί σύμφωνα με: α

    .στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: ή στον ανάδοχο
    /       Εφόσον οι ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: ή και τα αποφαινόμενα όργανα του  κατασκευής του έργου: Φορέα Κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου:

,          καταργηθούν συ  κατασκευής του έργου:γχωνευ  κατασκευής του έργου:τούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβ) τους όρους της παρούσαςληθούν κατά τη διάρκεια της του έργου:
     ,    ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: ή εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να δηλώσου  κατασκευής του έργου:ν άμεσα στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

προσφέροντες του έργου:6          , ή στον ανάδοχο τα στοιχεί σύμφωνα με: α των υ  κατασκευής του έργου:πηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων τα
           οποί σύμφωνα με: α κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που  κατασκευής του έργου:

     .υ  κατασκευής του έργου:πεισέρχονται στα δικαιώματα και υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

 2: Άρθρο      Έγγραφα της αξίας  403.225 σύμβασης αξίας  403.225 και τεύχη
 
2.1.         . 14  . 1   2  .Τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά την έννοια της του έργου: περιπτ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,    για τον παρόντα  ηλεκτρονικό διαγωνισμό,   εί σύμφωνα με: ναι τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα :

)   ,α η παρούσα διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη
β) τους όρους της παρούσας)      ( )το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ 7  

)    ,       γ το έντυ  κατασκευής του έργου:πο οικονομικής του έργου: προσφοράς του έργου: όπως του έργου: παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα
 ,του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

δ)   , ο προϋπολογισμός του έργου: δημοπράτησης του έργου:
ε)   , το τιμολόγιο δημοπράτησης του έργου:
στ)    ,η ειδική συ  κατασκευής του έργου:γγραφή υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων
ζ)    η τεχνική συ  κατασκευής του έργου:γγραφή , υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων
η)     ,το τεύχος του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών
θ)   ….το υ  κατασκευής του έργου:πόδειγμα 8

ι)    ,το τεύχος του έργου: τεχνικής του έργου: περιγραφής του έργου:
ια)   ,η τεχνική μελέτη
ιβ) τους όρους της παρούσας)          τυ  κατασκευής του έργου:χόν συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: και διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: θα παρασχεθούν από την
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      αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επί σύμφωνα με: όλων των ανωτέρω
) ....ιγ ........................9

2.2  ,  ,       Προσφέρεται ελεύθερη πλήρης του έργου: άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα
  έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:10  ,   ,   “στον ειδικό δημόσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί σύμφωνα με: 

”    διαγωνισμοί σύμφωνα με: της του έργου: πύλης του έργου: www.promitheus.gov.gr.      Στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:
www  .  pkm  .  gov  .  gr      αναρτάται σχετική ενημέρωση με    αναφορά στον συ  κατασκευής του έργου:στημικό αριθμό

        «  -  διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
».ΕΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

        Κάθε εί σύμφωνα με: δου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επικοινωνί σύμφωνα με: α και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιεί σύμφωνα με: ται μέσω της του έργου:
  www.promitheus.gov.gr  « - . . . . ».διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακής του έργου: πύλης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

.................................................................................   11  12

2.3    ,     Εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν ζητηθεί σύμφωνα με: εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: ήτοι έως του έργου: την 21/07/202213    η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή
         παρέχει σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου:

     σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: σχετικά με τ    α έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:,  το
  αργότερο στις του έργου: 29/07/2022.14

     ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπαντήσεις του έργου: σε τυ  κατασκευής του έργου:χόν διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: ζητηθούν αναρτώνται στον δημόσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο
       ηλεκτρονικό χώρο του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  κατασκευής του έργου:

-           ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας μαζί σύμφωνα με: με τα υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: προς του έργου: ενημέρωση
   ,      των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων οι οποί σύμφωνα με: οι εί σύμφωνα με: ναι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωμένοι να

          .ενημερώνονται με δική του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:θύνη μέσα από τον υ  κατασκευής του έργου:πόψη ηλεκτρονικό χώρο

        ,   Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή παρατεί σύμφωνα με: νει την προθεσμί σύμφωνα με: α παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: των προσφορών ούτως του έργου: ώστε
           όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: να μπορούν να λάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ν γνώση όλων των

        αναγκαί σύμφωνα με: ων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου:
:περιπτώσεις του έργου:

)α  ,    ,   ,      όταν για οποιονδήποτε λόγο πρόσθετες του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: αν και ζητήθηκαν από τον
  ,        (4)  οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν παρασχεθεί σύμφωνα με: το αργότερο τέσσερις του έργου: ημέρες του έργου: πριν

         , από την προθεσμί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται για την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή των προσφορών

)β         . όταν τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:φί σύμφωνα με: στανται σημαντικές του έργου: αλλαγές του έργου:

            Η διάρκεια της του έργου: παράτασης του έργου: θα εί σύμφωνα με: ναι ανάλογη με τη σπου  κατασκευής του έργου:δαιότητα των πληροφοριών που  κατασκευής του έργου:
   .ζητήθηκαν ή των αλλαγών

             Όταν οι πρόσθετες του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν ζητηθεί σύμφωνα με: έγκαιρα ή δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν σημασί σύμφωνα με: α για την
  ,       προετοιμασί σύμφωνα με: α κατάλληλων προσφορών η παράταση της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: εναπόκειται στη

    .διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:

2.4       (  /  Τροποποί σύμφωνα με: ηση των όρων της του έργου: διαγωνιστικής του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: πχ αλλαγή μετάθεση της του έργου:
   ,      καταληκτικής του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών καθώς του έργου: και σημαντικές του έργου: αλλαγές του έργου: των

  ,      ),  εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύονται στο
ΚΗΜΔΗΣ15.

 2       Άρθρο ΑΑρχές αξίας  403.225 εφαρμοζόμενες αξίας  403.225 στη διαδικασία σύναψης αξίας  403.225

    :Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: δεσμεύονται ότι

)α            ,  τηρούν και θα εξακολου  κατασκευής του έργου:θήσου  κατασκευής του έργου:ν να τηρούν κατά την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εφόσον
,           ,επιλεγούν τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: απορρέου  κατασκευής του έργου:ν από τις του έργου: διατάξεις του έργου: της του έργου: περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικής του έργου:

   ,       κοινωνικοασφαλιστικής του έργου: και εργατικής του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν θεσπιστεί σύμφωνα με: με το δί σύμφωνα με: καιο της του έργου:
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,   ,      ,Ένωσης του έργου: το εθνικό δί σύμφωνα με: καιο συ  κατασκευής του έργου:λλογικές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: ή διεθνεί σύμφωνα με: ς του έργου: διατάξεις του έργου: περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικού
   ,        κοινωνικού και εργατικού δικαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του  κατασκευής του έργου:

   .  4412/2016.        Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν Η τήρηση των εν λόγω υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων ελέγχεται και
           β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνεται από τα όργανα που  κατασκευής του έργου: επιβ) τους όρους της παρούσαςλέπου  κατασκευής του έργου:ν την εκτέλεση των δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων και

            τις του έργου: αρμόδιες του έργου: δημόσιες του έργου: αρχές του έργου: και υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: ενεργούν εντός του έργου: των ορί σύμφωνα με: ων της του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:θύνης του έργου:
    και της του έργου: αρμοδιότητάς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: 16,

)β     ,         δεν θα ενεργήσου  κατασκευής του έργου:ν αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της όλη τη διάρκεια της του έργου:
 ,         ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εφόσον

 επιλεγούν και

)γ           λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυ  κατασκευής του έργου:λάξου  κατασκευής του έργου:ν την εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικότητα των
         .πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με: ως του έργου: τέτοιες του έργου: από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή

 3: Άρθρο  Ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή υ  ποβολή διαδικασία  για την επιλογή  φακέλου προσφοράς αξίας  403.225

3.1.        ,   Οι προσφορές του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ενδιαφερομένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ηλεκτρονικά μέσω της του έργου:
  διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακής του έργου: πύλης του έργου: www.promitheus.gov.gr     ,    του  κατασκευής του έργου: ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική

       18    ,  ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: σε
    « -   »  ηλεκτρονικό φάκελο του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

,  ,υ  κατασκευής του έργου:πογράφονται του  κατασκευής του έργου:λάχιστον      ,   με προηγμένη ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή η οποί σύμφωνα με: α
   ( )  ,    υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό σύμφωνα με την

. 2   37  . 4412/2016.παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν 17  

         Για τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στην παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
        5 . 1.2  1.4   ακολου  κατασκευής του έργου:θούν τη διαδικασί σύμφωνα με: α εγγραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ έως του έργου: της του έργου: Κοινής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργικής του έργου:

 Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασης του έργου: «         Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
 , ,       Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
           υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού

    ( . . . . .)Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (  «  -εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- ΕΣΗΔΗΣ
)ΕΡΓΑ ΕΣΗΔΗΣ- ».

      ,    Η ένωση οικονομικών φορέων υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κοινή προσφορά η οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά
,    ,        υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται σύμφωνα με τα ανωτέρω εί σύμφωνα με: τε από όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου:

  ,     ,   .  αποτελούν την ένωση εί σύμφωνα με: τε από εκπρόσωπό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: νομί σύμφωνα με: μως του έργου: εξου  κατασκευής του έργου:σιοδοτημένο Στην
,             προσφορά προσδιορί σύμφωνα με: ζεται η έκταση και το εί σύμφωνα με: δος του έργου: της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: κάθε μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου:

,       ,     ένωσης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένης του έργου: της του έργου: κατανομής του έργου: αμοιβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: μεταξύ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και ο
/  .         εκπρόσωπος του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντονιστής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: Η εν λόγω δήλωση περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται εί σύμφωνα με: τε στο ΕΕΕΣ

(  .   )         Μέρος του έργου: ΙΙ Ενότητα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εί σύμφωνα με: τε στη συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση που  κατασκευής του έργου: δύναται να
    .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν τα μέλη της του έργου: ένωσης του έργου:

3.2     :Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς του έργου: περιέχονται

 ( )  ( )     «  ».α ένας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελος του έργου: με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
 ( )   ( )      «  ».β) τους όρους της παρούσας ένας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελος του έργου: με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά

3.3    ,       ,Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τον προσφέροντα σημαί σύμφωνα με: νονται με χρήση του  κατασκευής του έργου: σχετικού πεδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:
    ,       ,κατά την σύνταξη της του έργου: προσφοράς του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α εκεί σύμφωνα με: να που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικό χαρακτήρα

      21   . 4412/2016. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
  ,        ( )  Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή ο προσφέρων υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει στον οικεί σύμφωνα με: ο υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελο σχετική

       αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υ  κατασκευής του έργου:πογεγραμμένου  κατασκευής του έργου: αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: pdf,   αναφέροντας του έργου: ρητά όλες του έργου:
         τις του έργου: σχετικές του έργου: διατάξεις του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: ή διοικητικές του έργου: πράξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν την

   ,     εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικότητα της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένης του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ας του έργου: ως του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νημμένο της του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: του  κατασκευής του έργου:
.          προσφοράς του έργου: Δεν χαρακτηρί σύμφωνα με: ζονται ως του έργου: εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: σχετικά με τις του έργου: τιμές του έργου:

,       .  μονάδος του έργου: τις του έργου: προσφερόμενες του έργου: ποσότητες του έργου: και την οικονομική προσφορά
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3.4         Στην περί σύμφωνα με: πτωση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: στοιχεί σύμφωνα με: ων με χρήση μορφότυ  κατασκευής του έργου:που  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:
   ( . .      ZIP), εκείνα τα),  συ  κατασκευής του έργου:μπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχεί σύμφωνα με: ων π χ ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο με μορφή εκεί σύμφωνα με: να τα

       ,    οποί σύμφωνα με: α επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: ο προσφέρων να χαρακτηρί σύμφωνα με: σει ως του έργου: εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικά σύμφωνα με τα ανωτέρω
,            αναφερόμενα θα πρέπει να τα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει ως του έργου: χωριστά ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α με μορφή

P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)        ή ως του έργου: χωριστό ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο μορφότυ  κατασκευής του έργου:που  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:
      .συ  κατασκευής του έργου:μπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχεί σύμφωνα με: ων που  κατασκευής του έργου: να περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει αυ  κατασκευής του έργου:τά

3.5   –      ( )   Ο χρήστης του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:πο φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέσω του  κατασκευής του έργου:
,   :υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: όπως του έργου: περιγράφεται κατωτέρω

)α         ( )   Τα στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στον υ  κατασκευής του έργου:πο φάκελο με την
 «  »       24.2  ,ένδειξη Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

         υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: P), εκείνα ταortable Document
Format (P), εκείνα ταDF)   ,   ,  και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά ανά περί σύμφωνα με: πτωση   σύμφωνα με την .    παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:
4.2.  .της του έργου: παρούσας του έργου:

)β             Το αργότερο πριν από την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών που  κατασκευής του έργου:
   18  ,  ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζονται   στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή18, με ευ  κατασκευής του έργου:θύνη

 του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα    ,     οι πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πλην των εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων που  κατασκευής του έργου:
 ,      .εκδί σύμφωνα με: δονται ηλεκτρονικά άλλως του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: απαράδεκτη 19

        Οι ανωτέρω πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζονται σε κλειστό
,      ,     φάκελο στον οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται του  κατασκευής του έργου:λάχιστον ο αποστολέας του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου:

      .διαγωνισμού και ως του έργου: παραλήπτης του έργου: η Επιτροπή Διαγωνισμού

        Η προσκόμιση των πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πων εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πραγματοποιεί σύμφωνα με: ται εί σύμφωνα με: τε με
           κατάθεση του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω φακέλου  κατασκευής του έργου: στην υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α πρωτοκόλλου  κατασκευής του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εί σύμφωνα με: τε

    ,   .      με την αποστολή του  κατασκευής του έργου: ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομικώς του έργου: επί σύμφωνα με: αποδεί σύμφωνα με: ξει Το β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: απόδειξης του έργου: της του έργου: έγκαιρης του έργου:
    .     προσκόμισης του έργου: φέρει ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με   τον αριθμό

        ,  πρωτοκόλλου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: τε με την επί σύμφωνα με: κληση του  κατασκευής του έργου: σχετικού αποδεικτικού αποστολής του έργου: ανά
.περί σύμφωνα με: πτωση

          Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: επιλεγεί σύμφωνα με: η αποστολή του  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
,     ,      ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομικώς του έργου: ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αναρτά εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης του έργου:

        ,    εισαγωγής του έργου: του  κατασκευής του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: στο πρωτόκολλο της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: το αργότερο έως του έργου:
      ,    την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου:

« »,      (   επικοινωνί σύμφωνα με: α τα σχετικό αποδεικτικό στοιχεί σύμφωνα με: ο προσκόμισης του έργου: αποδεικτικό κατάθεσης του έργου: σε
  - ),υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ταχυ  κατασκευής του έργου:μεταφορών       προκειμένου  κατασκευής του έργου: να ενημερώσει την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα

          ( )  αρχή περί σύμφωνα με: της του έργου: τήρησης του έργου: της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσής του έργου: του  κατασκευής του έργου: σχετικά με την εμπρόθεσμη προσκόμιση της του έργου:
     .εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: στον παρόντα διαγωνισμό

)γ        ,   Οι προσφέροντες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντάσσου  κατασκευής του έργου:ν την οικονομική του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφορά συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνοντας του έργου: την
     . αντί σύμφωνα με: στοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

)δ  O     ,     ,ι προσφέροντες του έργου: δύνανται να προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν μέσω των λειτου  κατασκευής του έργου:ργιών του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:
       ,   σε εκτύπωση ελέγχου  κατασκευής του έργου: ομαλότητας του έργου: των επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ποσοστών έκπτωσης του έργου: ανά ομάδα

,         ,  ’εργασιών στην περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: με επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ποσοστά έκπτωσης του έργου: κατ
  . 2    95  .4412/2016.εφαρμογή της του έργου: παρ α του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν 20

)ε   ,         Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια οι προσφέροντες του έργου: παράγου  κατασκευής του έργου:ν από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α
[« »        εκτυ  κατασκευής του έργου:πώσεις του έργου: των Δικαιολογητικών Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και της του έργου: Οικονομικής του έργου: Προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

   P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)].      ,σε μορφή αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Τα αρχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά
 ,     ,    εφόσον φέρου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:λάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή η οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζεται

 από  ( )  αναγνωρισμένο εγκεκριμένο    πιστοποιητικό και επισυ  κατασκευής του έργου:νάπτονται στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 ( )   .      αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πο φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: Κατά τη συ  κατασκευής του έργου:στημική υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου:
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      το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα πραγματοποιεί σύμφωνα με: αυ  κατασκευής του έργου:τοματοποιημένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωσης του έργου: της του έργου:
        ηλεκτρονικής του έργου: προσφοράς του έργου: σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α

(     )      Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και Οικονομική Προσφορά και εφόσον οι έλεγχοι αυ  κατασκευής του έργου:τοί σύμφωνα με: 
       . ,  αποβ) τους όρους της παρούσαςούν επιτυ  κατασκευής του έργου:χεί σύμφωνα με: ς του έργου: η προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται στο υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα Διαφορετικά η προσφορά

          δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται και το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα ενημερώνει του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: με σχετικό μήνυ  κατασκευής του έργου:μα
      ,     σφάλματος του έργου: στη διεπαφή του  κατασκευής του έργου: χρήστη των προσφερόντων προκειμένου  κατασκευής του έργου: οι τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: οι να

    .προβ) τους όρους της παρούσαςούν στις του έργου: σχετικές του έργου: ενέργειες του έργου: διόρθωσης του έργου:

)στ             Εφόσον οι οικονομικοί σύμφωνα με: όροι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν αποτυ  κατασκευής του έργου:πωθεί σύμφωνα με: στο σύνολό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στις του έργου: ειδικές του έργου:
   ,       ηλεκτρονικές του έργου: φόρμες του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: οι προσφέροντες του έργου: επισυ  κατασκευής του έργου:νάπτου  κατασκευής του έργου:ν τα σχετικά

 ,     ,    .ηλεκτρονικά αρχεί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τα ανωτέρω στην περί σύμφωνα με: πτωση ε 21

)ζ          ,   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα εκδί σύμφωνα με: δεται ηλεκτρονική απόδειξη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: η οποί σύμφωνα με: α
       .αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυ  κατασκευής του έργου:μα ηλεκτρονικού ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:

        /   ,Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: με την προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά έγγραφα
          ,   εί σύμφωνα με: τε έχου  κατασκευής του έργου:ν παραχθεί σύμφωνα με: από τον ί σύμφωνα με: διο τον προσφέροντα εί σύμφωνα με: τε από τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τά γί σύμφωνα με: νονται

,  ,     .    4.2.  αποδεκτά ανά περί σύμφωνα με: πτωση σύμφωνα με την παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:22 

η)         ,   Έως του έργου: την ημέρα και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών προσκομί σύμφωνα με: ζονται με ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου:
 ,   ,       , οικονομικού φορέα στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή και σε κλειστό φάκελο στον

          οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται ο αποστολέας του έργου: και ως του έργου: παραλήπτης του έργου: η Επιτροπή Διαγωνισμού του  κατασκευής του έργου:
 ,       ,   παρόντος του έργου: διαγωνισμού τυ  κατασκευής του έργου:χόν στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου: ήτοι των

 «  »   «  »,   υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλων Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και Οικονομική Προσφορά τα οποί σύμφωνα με: α
       απαιτεί σύμφωνα με: ται να προσκομισθούν σε πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πα ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή αντί σύμφωνα με: γραφα23.

      :Τέτοια στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά ενδεικτικά εί σύμφωνα με: ναι

i)      ,      Η πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πη εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πλην των περιπτώσεων που  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή
 ,      ,   εκδί σύμφωνα με: δεται ηλεκτρονικά άλλως του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: απαράδεκτη σύμφωνα με τα

    4.1. )  ,ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο γ της του έργου: παρούσας του έργου:

ii)          11  .  2   .  2690/1999,Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςυ  κατασκευής του έργου:τά που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πάγονται στις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν
(       ενδεικτικά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικές του έργου: ένορκες του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις του έργου: ή λοιπά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικά

),έγγραφα

iii)             Ιδιωτικά έγγραφα τα οποί σύμφωνα με: α δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο ή δεν φέρου  κατασκευής του έργου:ν θεώρηση
        . 2   11  . 2690/1999  από υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: και φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: της του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: α της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν ή δεν

       ,  συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση για την ακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςειά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και

iv)           (Apostille),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςλλοδαπά δημόσια έντυ  κατασκευής του έργου:πα έγγραφα που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν την επισημεί σύμφωνα με: ωση της του έργου: Χάγης του έργου:
        . ή προξενική θεώρηση και δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο

            Σε περί σύμφωνα με: πτωση μη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: ενός του έργου: ή περισσότερων από τα ως του έργου: άνω στοιχεί σύμφωνα με: α και
     ,     δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή πλην της του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πης του έργου: εγγύησης του έργου:

,           102συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: δύναται να συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται και να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
 . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν

3.6   Απόσυρση προσφοράς αξίας  403.225
        ,  Οι προσφέροντες του έργου: δύνανται να ζητήσου  κατασκευής του έργου:ν την απόσυ  κατασκευής του έργου:ρση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σας του έργου: προσφοράς του έργου: πριν

     ,      την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών με έγγραφο αί σύμφωνα με: τημα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προς του έργου: την
 ,      αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή σε μορφή ηλεκτρονικού αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)24 που  κατασκευής του έργου:
 υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται  σύμφωνα   . με τις του έργου: περ ii)  iv)  ή της του έργου: .    4.2.  ,παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: 25 μέσω

  « »  .    της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: Πιστοποιημένος του έργου: χρήστης του έργου: της του έργου:
 ,       ,   αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να απαιτεί σύμφωνα με: ται απόφαση της του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ας του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στην

         απόρριψη της του έργου: σχετικής του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: προσφοράς του έργου: στο υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα πριν την καταληκτική
   .  ,      ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: Κατόπιν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δύναται να
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          υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ νέου  κατασκευής του έργου: προσφορά μέσω του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: έως του έργου: την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α
   .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών

 4:   Άρθρο Διαδικασία    ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 αποσφράγισης αξίας  403.225  και αξιο  λόγησης αξίας  403.225 των
/ /προσφορών Κατακύρωση    / Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύναψη σύμβασης αξίας  403.225  /Προδικαστικές αξίας  403.225 προσφυγές αξίας  403.225
  Προσωρινή διαδικασία  για την επιλογή δικαστική διαδικασία  για την επιλογή προστασία

4.1  / /   Ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή Αποσφράγιση Αξιολόγηση Έγκριση πρακτικού

)α       ,     18Μετά την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο
 ,      της του έργου: παρούσας του έργου: και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση,   πιστοποιημένος του έργου: χρήστης του έργου: της του έργου:

       Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει την αρμοδιότητα διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ηλεκτρονικού
      .διαγωνισμού σε πιστοποιημένο χρήστη της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού

)β           Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στον Πρόεδρο της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
       ,   ,κλειστούς του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με τις του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν προσκομιστεί σύμφωνα με: 

          ,  ,πριν από την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης του έργου: των προσφορών που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται ομοί σύμφωνα με: ως του έργου:
  18  .  στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

   Η Επιτροπή Διαγωνισμού26,           18,κατά την ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο
      «  »προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλου  κατασκευής του έργου: Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

   “  ”,      και του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλου  κατασκευής του έργου: Οικονομική Προσφορά χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να παρέχει στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:
       πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα δικαιολογητικά συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: ή στις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σες του έργου:

 .οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου:

)γ       ,        Μετά την ως του έργου: άνω αποσφράγιση και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης του έργου:
       ,    ,σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της του έργου: παρούσας του έργου: η Επιτροπή Διαγωνισμού

   προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου: ενέργειες του έργου:27:

(i)     «   »,  αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο Συ  κατασκευής του έργου:νημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τον σχετικό
 ,κατάλογο προσφερόντων       ,   όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: παράγεται από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα με δικαί σύμφωνα με: ωμα

   , πρόσβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μόνον στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:

ii)         ελέγχει εάν προσκομί σύμφωνα με: στηκαν οι απαιτούμενες του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου:
    .  3.5  .     3   .  συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σύμφωνα με την παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:  Η προσφορά
         οικονομικού φορέα που  κατασκευής του έργου: παρέλειψε εί σύμφωνα με: τε να προσκομί σύμφωνα με: σει την απαιτούμενη πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πη

 ,       ,   εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: έγχαρτης του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: εί σύμφωνα με: τε να
        υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής του έργου: έκδοσης του έργου: στον οικεί σύμφωνα με: ο ηλεκτρονικό

( )-        ,υ  κατασκευής του έργου:πό φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών
  ,       ,   απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: απαράδεκτη μετά από γνώμη της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού η οποί σύμφωνα με: α

 ,        συ  κατασκευής του έργου:ντάσσει πρακτικό στο οποί σύμφωνα με: ο περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τα αποτελέσματα του  κατασκευής του έργου: ανωτέρω ελέγχου  κατασκευής του έργου:
        ,   “ ”,και υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο ως του έργου: εσωτερικό

   “ ”   ,      μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: προς του έργου: έγκριση για τη λήψη
   ,     .  1    72   .απόφασης του έργου: απόρριψης του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: σύμφωνα με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

4412/2016. 
            Μετά την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: έγκρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της του έργου:

,          .προσφοράς του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κοινοποιεί σύμφωνα με: την απόφαση σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:
          Η απόφαση απόρριψης του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε

          .άλλης του έργου: απόφασης του έργου: σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της του έργου: παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: 28

iii)       ,   ,Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου:
     ,      στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: να λάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ν γνώση και

    «   »,    αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο Συ  κατασκευής του έργου:νημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τον ως του έργου: άνω
,      .κατάλογο με δικαί σύμφωνα με: ωμα πρόσβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μόνο στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:
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)δ  , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςκολούθως του έργου: η   ,   ,   Επιτροπή Διαγωνισμού προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: σε έλεγχο της του έργου:
       /  ολόγραφης του έργου: και αριθμητικής του έργου: αναγραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ενιαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ποσοστού έκπτωσης του έργου: των επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

 ποσοστών έκπτωσης του έργου:)      ,    και της του έργου: ομαλής του έργου: μεταξύ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σχέσης του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: παραγωγής του έργου: σχετικού
 ,    . ψηφιακού αρχεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: μέσα από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα

     ,     Για την εφαρμογή του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: ομαλότητας του έργου: χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται από την Επιτροπή
     ( ),        95Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς του έργου: Εμ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα

 98  . 4412/2016 και του  κατασκευής του έργου: ν

)ε     ,      ,Όλες του έργου: οι οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου: μετά τις του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:χόν αναγκαί σύμφωνα με: ες του έργου: διορθώσεις του έργου:
,    ,    . καταχωρί σύμφωνα με: ζονται κατά τη σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: στο πρακτικό της του έργου: επιτροπής του έργου:

)στ   ,    ,    ,    Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού την ί σύμφωνα με: δια ημέρα ελέγχει τα δικαιολογητικά
   24.2  ,     ,  συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: κατά τη σειρά της του έργου: μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: αρχί σύμφωνα με: ζοντας του έργου: από

  .            ,τον πρώτο μειοδότη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν η ολοκλήρωση του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού δεν εί σύμφωνα με: ναι δυ  κατασκευής του έργου:νατή την ί σύμφωνα με: δια μέρα
     ,     (10) λόγω του  κατασκευής του έργου: μεγάλου  κατασκευής του έργου: αριθμού των προσφορών ελέγχονται του  κατασκευής του έργου:λάχιστον οι δέκα πρώτες του έργου:
  .          κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή η διαδικασί σύμφωνα με: α συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζεται τις του έργου: επόμενες του έργου:

 εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου:29.

)ζ    ,       ,    Η Επιτροπή Διαγωνισμού παράλληλα με τις του έργου: ως του έργου: άνω ενέργειες του έργου: επικοινωνεί σύμφωνα με: με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
      ,   εκδότες του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναγράφονται στις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σες του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: να

   .διαπιστώσει την εγκυ  κατασκευής του έργου:ρότητά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: 30     , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν διαπιστωθεί σύμφωνα με: πλαστότητα εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικής του έργου: επιστολής του έργου: ο
    ,     υ  κατασκευής του έργου:ποψήφιος του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: εται από τον διαγωνισμό υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται μηνυ  κατασκευής του έργου:τήρια αναφορά στον

 . αρμόδιο εισαγγελέα

)η          Η περιγραφόμενη διαδικασί σύμφωνα με: α καταχωρεί σύμφωνα με: ται στο πρακτικό της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού
   ,         .ή σε παράρτημά του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται από τονΠρόεδρο και τα μέλη της του έργου:

   ,     Ως του έργου: ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλές του έργου: προσφορές του έργου: τεκμαί σύμφωνα με: ρονται οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου: που  κατασκευής του έργου:
     (10)      εμφανί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαί σύμφωνα με: ων μονάδων από τον μέσο όρο

        . του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νόλου  κατασκευής του έργου: των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν

            Ηαναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται να κρί σύμφωνα με: νει ότι συ  κατασκευής του έργου:νιστούν ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλές του έργου: προσφορές του έργου: και
          .προσφορές του έργου: με μικρότερη ή καθόλου  κατασκευής του έργου: απόκλιση από το ως του έργου: άνω όριο 31

  ,        Στις του έργου: παραπάνω περιπτώσεις του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή απαιτεί σύμφωνα με: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
           ,  να εξηγήσου  κατασκευής του έργου:ν την τιμή ή το κόστος του έργου: που  κατασκευής του έργου: προτεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν στην προσφορά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εντός του έργου:

   (20)       αποκλειστικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: εί σύμφωνα με: κοσι ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: σχετικής του έργου:
,        « »  πρόσκλησης του έργου: η οποί σύμφωνα με: α αποστέλλεται μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:

. υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

          Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δεν ανταποκριθεί σύμφωνα με: στη σχετική πρόσκληση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:
       ,     εντός του έργου: της του έργου: άνω προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: και δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εξηγήσεις του έργου: η προσφορά του  κατασκευής του έργου: απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου:

          μη κανονική και καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή
.      ,   ,  συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν οι εξηγήσεις του έργου: δεν γί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν αποδεκτές του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ωστόσο δεν

    .καταπί σύμφωνα με: πτει η εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

     ,   , , Οι παρεχόμενες του έργου: εξηγήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: μέσω
  « »,       ,της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: ως του έργου: προς του έργου: τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών

        ,   με τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του  κατασκευής του έργου: αποτελούν δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικές του έργου:
           ’ συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: και τμήμα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ανάθεσης του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν μπορούν να μεταβ) τους όρους της παρούσαςληθούν καθ όλη

    .τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

         88   89   .Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυ  κατασκευής του έργου:τικά αναφερόμενα στα άρθρα και του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016
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          Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του  κατασκευής του έργου: σχετικού πρακτικού με το
  ,          αποτέλεσμα της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: με το οποί σύμφωνα με: ο εισηγεί σύμφωνα με: ται την ανάθεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: στον

 (     ),       μειοδότη ή τη ματαί σύμφωνα με: ωση της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: και υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή το
  ,   “ ”,   ,σχετικό ηλεκτρονικό αρχεί σύμφωνα με: ο ως του έργου: εσωτερικό προς του έργου: έγκριση   μεταβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζοντας του έργου: παράλληλα

        ξανά την αρμοδιότητα διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο
    . πιστοποιημένο χρήστη της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:

        ,    Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων κατόπιν γνώμης του έργου: της του έργου:
 Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού32,       , η οποί σύμφωνα με: α περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ως του έργου: άνω πρακτικό ενσωματώνεται

     ( ).       στην απόφαση της του έργου: επόμενης του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: θ Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να
      ,     . 3συ  κατασκευής του έργου:γκροτούνται και έκτακτες του έργου: επιτροπές του έργου: ή ομάδες του έργου: εργασί σύμφωνα με: ας του έργου: κατά τα οριζόμενα στην παρ

  221 . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν

)θ   ,          Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κοινοποιεί σύμφωνα με: την απόφαση έγκρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: πρακτικού σε
  ,   ,   ,  όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: εκτός του έργου: από εκεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: οι αποκλεί σύμφωνα με: στηκαν οριστικά λόγω μη

      ,    υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: ή προσκόμισης του έργου: της του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πης του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σύμφωνα με την
 ( )     4.1      περί σύμφωνα με: πτωση γ της του έργου: παρούσας του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: και παρέχει πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα

        .δικαιολογητικά συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και στις του έργου: οικονομικές του έργου: προσφορές του έργου: των λοιπών προσφερόντων
      ,     Κατά της του έργου: απόφασης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: χωρεί σύμφωνα με: προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή κατά τα οριζόμενα στην

 4.3  .παράγραφο της του έργου: παρούσης του έργου:

)ι  , , ,          Επισημαί σύμφωνα με: νεται τέλος του έργου: ότι σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οι προσφορές του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν την ί σύμφωνα με: δια ακριβ) τους όρους της παρούσαςώς του έργου: τιμή
( ),      ( )     ισότιμες του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

     .     οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλαν ισότιμες του έργου: προσφορές του έργου: Η κλήρωση γί σύμφωνα με: νεται ενώπιον της του έργου:
         Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού και παρου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α των οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλαν τις του έργου:

 ,            ισότιμες του έργου: προσφορές του έργου: σε ημέρα και ώρα που  κατασκευής του έργου: θα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: γνωστοποιηθεί σύμφωνα με: μέσω της του έργου:
 “ ”  .λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:

      ,  ,    Τα αποτελέσματα της του έργου: ως του έργου: άνω κλήρωσης του έργου: ενσωματώνονται ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: στην απόφαση της του έργου:
  ( ).προηγούμενης του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: θ

4.2     Πρόσκληση υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 δικαιολογητικών  /προσωρινού αναδόχου
/Κατακύρωση     Πρόσκληση για υπογραφή διαδικασία  για την επιλογή σύμβασης αξίας  403.225

)α       ,    ,  Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή προσκαλεί σύμφωνα με: στο πλαί σύμφωνα με: σιο
        της του έργου: παρούσας του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και μέσω της του έργου:

  « »,       λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: τον προσωρινό ανάδοχο να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εντός του έργου:
  (10)  προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: δέκα ημερών 33       από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: σχετικής του έργου: έγγραφης του έργου: ειδοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:

 σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν  ,    23   ,   τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: αποδεικτικά μέσα
(   )     .δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: 34 Ο

    ,     , , προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: δύναται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εντός του έργου: της του έργου: ως του έργου: άνω προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: αί σύμφωνα με: τημα προς του έργου:
  ,    ,      την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή για παράτασή της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί σύμφωνα με: 

    .     αί σύμφωνα με: τησης του έργου: χορήγησης του έργου: δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή η
      ,     αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή παρατεί σύμφωνα με: νει την προθεσμί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών για όσο χρόνο απαιτηθεί σύμφωνα με: 

        . για τη χορήγησή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από τις του έργου: αρμόδιες του έργου: δημόσιες του έργου: αρχές του έργου:

)β          Τα δικαιολογητικά του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από τον οικονομικό
 ,      « »   φορέα ηλεκτρονικά μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα

,           , αρχή δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται να προσκομισθούν και σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά ανά
,  ,      : περί σύμφωνα με: πτωση εφόσον υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σύμφωνα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στις του έργου: διατάξεις του έργου:

i)    13, 14  28  . 4727/2020    εί σύμφωνα με: τε των άρθρων και του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: ηλεκτρονικών δημοσί σύμφωνα με: ων εγγράφων
     ,  ,     που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή ή σφραγί σύμφωνα με: δα και εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά

  ,    e-Apostille δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα εάν φέρου  κατασκευής του έργου:ν επισημεί σύμφωνα με: ωση

ii)    15  27εί σύμφωνα με: τε των άρθρων και 35  .  4727/2020    του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
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     που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή ή σφραγί σύμφωνα με: δα

iii)     11   .  2690/1999,        εί σύμφωνα με: τε του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: ισχύει περί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: γνησί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
-   υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: επικύρωσης του έργου: των αντιγράφων

iv)   . 2   37εί σύμφωνα με: τε της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: 36  . 4412/2016,    του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: χρήσης του έργου: ηλεκτρονικών υ  κατασκευής του έργου:πογραφών
    ,  σε ηλεκτρονικές του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

 
v)   . 13   80  .4412/2016,    εί σύμφωνα με: τε της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: συ  κατασκευής του έργου:νυ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου:

     στην περί σύμφωνα με: πτωση απλής του έργου: φωτοτυ  κατασκευής του έργου:πί σύμφωνα με: ας του έργου: ιδιωτικών εγγράφων37. 

           Επιπλέον δεν προσκομί σύμφωνα με: ζονται σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
   ,   ,    ,  φυ  κατασκευής του έργου:λλάδια και άλλα έντυ  κατασκευής του έργου:πα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή έντυ  κατασκευής του έργου:πα

   ,   ,     ,με αμιγώς του έργου: τεχνικά χαρακτηριστικά όπως του έργου: αριθμούς του έργου: αποδόσεις του έργου: σε διεθνεί σύμφωνα με: ς του έργου: μονάδες του έργου:
   .μαθηματικούς του έργου: τύπου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και σχέδια

          Τα ως του έργου: άνω στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά καταχωρί σύμφωνα με: ζονται από αυ  κατασκευής του έργου:τόν σε μορφή
    ηλεκτρονικών αρχεί σύμφωνα με: ων με μορφότυ  κατασκευής του έργου:πο P), εκείνα ταDF.

[             Η Α ΕΣΗΔΗΣ-ναθέτουσα Α ΕΣΗΔΗΣ-ρχή μπορεί να ορίζει επίσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ότι ο Οικονομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Φορέας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δύναται να
    ,     καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων εφόσον αυτό απαιτείται ή

     ,     κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση αξιολόγηση ή αξιοποίηση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
    ( :     πληροφορίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων που αυτό περιέχει ενδεικτικά χρονοπρογραμματισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έργου σε

 MPP/MPX,     XLS/XLSX,   μορφότυπο υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο βίντεο σε μορφότυπο
MPG/AVI/MP4 . .)κα 38 

.1)β          Εντός του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: και τ  ο αργότερο
          έως του έργου: την τρί σύμφωνα με: τη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α ηλεκτρονικής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου:
,       ,    ,  του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζονται με ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή σε

     ,     ,  έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή και σε κλειστό φάκελο στον οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται ο αποστολέας του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α
      ,     ,  του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού και ως του έργου: παραλήπτης του έργου: η Επιτροπή τα στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά τα

       (    οποί σύμφωνα με: α απαιτεί σύμφωνα με: ται να προσκομισθούν σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή ως του έργου: πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πα ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή
).αντί σύμφωνα με: γραφα 39

      :Τέτοια στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά ενδεικτικά εί σύμφωνα με: ναι

i)          11 .  2  .  2690/1999,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςυ  κατασκευής του έργου:τά που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πάγονται στις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου:
,  ισχύει (       ενδεικτικά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικές του έργου: ένορκες του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις του έργου: ή λοιπά συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογραφικά

) έγγραφα

ii)             Ιδιωτικά έγγραφα τα οποί σύμφωνα με: α δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο ή δεν φέρου  κατασκευής του έργου:ν θεώρηση
        . 2   11  . 2690/1999  από υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: και φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: της του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: α της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν ή δεν

       ,    συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση για την ακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςειά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και
iii)          (Τα έντυ  κατασκευής του έργου:πα έγγραφα που  κατασκευής του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν τη Σφραγί σύμφωνα με: δα της του έργου: Χάγης του έργου: Apostille)   ή προξενική θεώρηση

     .και δεν εί σύμφωνα με: ναι επικυ  κατασκευής του έργου:ρωμένα από δικηγόρο

         Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
    5 .10.1961,      .  1497/1984  ( 188),  Συ  κατασκευής του έργου:νθήκη της του έργου: Χάγης του έργου: της του έργου: ης του έργου: που  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώθηκε με το ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της εφόσον

         ,   συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται σε κράτη που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν προσχωρήσει στην ως του έργου: άνω Συ  κατασκευής του έργου:νθήκη άλλως του έργου: φέρου  κατασκευής του έργου:ν
 .       (  Apostille  προξενική θεώρηση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπαλλάσσονται από την απαί σύμφωνα με: τηση επικύρωσης του έργου: με ή
 )         Προξενική Θεώρηση αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή
       (  «  πολυ  κατασκευής του έργου:μερεί σύμφωνα με: ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχει συ  κατασκευής του έργου:νάψει η Ελλάδα ενδεικτικά Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση νομικής του έργου:

     – 05.03.1984» (  .1548/1985, «συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: μεταξύ Ελλάδας του έργου: και Κύπρου  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρωτικός του έργου: ν Σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση
         –  15.09.1977»περί σύμφωνα με: απαλλαγής του έργου: από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων

(  .4231/2014)).        κυ  κατασκευής του έργου:ρωτικός του έργου: ν Επί σύμφωνα με: σης του έργου: απαλλάσσονται από την απαί σύμφωνα με: τηση επικύρωσης του έργου: ή
          παρόμοιας του έργου: διατύπωσης του έργου: δημόσια έγγραφα που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται από τις του έργου: αρχές του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
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     2016/1191       που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πάγονται στον Καν ΕΕ για την απλούστευ  κατασκευής του έργου:ση των απαιτήσεων για την
     ,  ,  ,     υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ορισμένων δημοσί σύμφωνα με: ων εγγράφων στην ΕΕ όπως του έργου: ενδεικτικά το λευ  κατασκευής του έργου:κό ποινικό

,              μητρώο υ  κατασκευής του έργου:πό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τό δημόσια έγγραφα εκδί σύμφωνα με: δονται για
           .  ,πολί σύμφωνα με: τη της του έργου: Ένωσης του έργου: από τις του έργου: αρχές του έργου: του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: ιθαγένειάς του έργου: του  κατασκευής του έργου: Επί σύμφωνα με: σης του έργου:

        γί σύμφωνα με: νονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά αποδεκτά ευ  κατασκευής του έργου:κρινή φωτοαντί σύμφωνα με: γραφα εγγράφων που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: 
       ,    από αλλοδαπές του έργου: αρχές του έργου: και έχου  κατασκευής του έργου:ν επικυ  κατασκευής του έργου:ρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο σύμφωνα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα

 .  2  .     11   .  2690/1999 “   ”,στην παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Κώδικας του έργου: Διοικητικής του έργου: Διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:
       1 .2  .4250/2014.όπως του έργου: αντικαταστάθηκε ως του έργου: άνω με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν

)γ             Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υ  κατασκευής του έργου:πάρχου  κατασκευής του έργου:ν ελλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τά που  κατασκευής του έργου:
o      ,   ,    υ  κατασκευής του έργου:π β) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυ  κατασκευής του έργου:πη μορφή εφόσον απαιτεί σύμφωνα με: ται σύμφωνα με τα

          ανωτέρω η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή καλεί σύμφωνα με: τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομί σύμφωνα με: σει τα
          ελλεί σύμφωνα με: ποντα δικαιολογητικά ή να συ  κατασκευής του έργου:μπληρώσει τα ήδη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα ή να παράσχει

,       102 . 4412/2016,    (10)διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν εντός του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: δέκα
        .    ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: σχετικής του έργου: πρόσκλησης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο προσωρινός του έργου:

           ανάδοχος του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει αί σύμφωνα με: τημα προς του έργου: την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή για παράταση της του έργου: ως του έργου: άνω
,           προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: το οποί σύμφωνα με: ο συ  κατασκευής του έργου:νοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποί σύμφωνα με: α να

       ,    αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί σύμφωνα με: τη χορήγηση των δικαιολογητικών η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή
           παρατεί σύμφωνα με: νει την προθεσμί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί σύμφωνα με: για τη

     χορήγηση των δικαιολογητικών από τις του έργου: αρμόδιες του έργου:  .δημόσιες του έργου: αρχές του έργου:
           Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως του έργου: και στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή τυ  κατασκευής του έργου:χόν

        ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α αξιολόγησης του έργου: των
      , ’     προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης του έργου: κατ εφαρμογή της του έργου: διάταξης του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

79  5   .  4412/2016,      παράγραφος του έργου: εδάφιο α΄ όλη τη διάρκεια της ν τηρου  κατασκευής του έργου:μένων των αρχών της του έργου: ί σύμφωνα με: σης του έργου: μεταχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου:
  .και της του έργου: διαφάνειας του έργου: 40

)δ  ,      ,  :Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν κατά τον έλεγχο των υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντων δικαιολογητικών διαπιστωθεί σύμφωνα με: ότι
i)           ( ), Τα στοιχεί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: δηλώθηκαν με το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ εί σύμφωνα με: ναι

         εκ προθέσεως του έργου: απατηλά ή ότι έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: πλαστά αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α41    ή
ii)          Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυ  κατασκευής του έργου:πα

 ,   , ή αντί σύμφωνα με: γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii)          ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν από τα δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: προσκομί σύμφωνα με: σθηκαν νομί σύμφωνα με: μως του έργου: και εμπροθέσμως του έργου: δεν

           21, 22 αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: σύμφωνα με τα άρθρα και
23  , της του έργου: παρούσας του έργου: 42 

     ,    απορρί σύμφωνα με: πτεται η προσφορά του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:
           αρχής του έργου: η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: και η κατακύρωση γί σύμφωνα με: νεται στον προσφέροντα που  κατασκευής του έργου:

          υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε την αμέσως του έργου: επόμενη πλέον συ  κατασκευής του έργου:μφέρου  κατασκευής του έργου:σα από οικονομική άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει
 ,    .της του έργου: τιμής του έργου: τηρου  κατασκευής του έργου:μένης του έργου: της του έργου: ανωτέρω διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

         Σε περί σύμφωνα με: πτωση έγκαιρης του έργου: και προσήκου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: ενημέρωσης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: για
           μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: στις του έργου: προϋποθέσεις του έργου: τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: χε δηλώσει με το
    ( )         Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ ότι πληροί σύμφωνα με: και οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: επήλθαν ή για τις του έργου:

        (  ),  οποί σύμφωνα με: ες του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςε γνώση μέχρι τη σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: δεν
      ,     15 καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η προσκομισθεί σύμφωνα με: σα σύμφωνα με το άρθρο της του έργου:

,  .παρούσας του έργου: εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: 43,.
          ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν κανένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε αληθή ή ακριβ) τους όρους της παρούσαςή δήλωση ή αν κανένας του έργου:

           από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν προσκομί σύμφωνα με: ζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
 ,          :   )  και δικαιολογητικά ή αν κανένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι α δεν

          22.   )  β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε μια από τις του έργου: καταστάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και β) τους όρους της παρούσας πληροί σύμφωνα με: τα
     22.   22. ,     σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: των άρθρων Β έως του έργου: Ε όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τά έχου  κατασκευής του έργου:ν καθοριστεί σύμφωνα με: στην
 ,      .παρούσα η διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ματαιώνεται

          Η διαδικασί σύμφωνα με: α ελέγχου  κατασκευής του έργου: των ως του έργου: άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
    ,      πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποί σύμφωνα με: ο αναγράφεται η τυ  κατασκευής του έργου:χόν συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση

      ( )  ( )   .δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στις του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: α και γ του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: 44
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 ,   ,  Η Επιτροπή στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια   ,    «  το κοινοποιεί σύμφωνα με: μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου:
« »,          Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: στο αποφαινόμενο όργανο της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: για τη λήψη

        ,  απόφασης του έργου: εί σύμφωνα με: τε κατακύρωσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εί σύμφωνα με: τε ματαί σύμφωνα με: ωσης του έργου: της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανά
.περί σύμφωνα με: πτωση

        Τα αποτελέσματα του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: των δικαιολογητικών του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου:
       105 . 4412/2016,επικυ  κατασκευής του έργου:ρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν 45   ήτοι με την

   ,      απόφαση του  κατασκευής του έργου: προηγούμενου  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α αναφέρονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά οι
      ,     360  372προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: για την αναστολή της του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα με τα άρθρα έως του έργου:

  .του  κατασκευής του έργου: ιδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: 46 

        ,     Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κοινοποιεί σύμφωνα με: την απόφαση κατακύρωσης του έργου: μαζί σύμφωνα με: με αντί σύμφωνα με: γραφο όλων των
          πρακτικών της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: και αξιολόγησης του έργου: των προσφορών σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

       ,    οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςαν μέρος του έργου: στη διαδικασί σύμφωνα με: α ανάθεσης του έργου: εκτός του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
         . 1οριστικώς του έργου: αποκλεισθέντες του έργου: και ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: όσου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: στηκαν οριστικά δυ  κατασκευής του έργου:νάμει της του έργου: παρ

  72   .  4412/2016     .  του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν και της του έργου: αντί σύμφωνα με: στοιχης του έργου: περ γ   4.1  της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
,παρούσας του έργου: 47     « »,     μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: και επιπλέον αναρτά τα

      «  δικαιολογητικά του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: στον χώρο Συ  κατασκευής του έργου:νημμένα Ηλεκτρονικού
».Διαγωνισμού

)ε        ,     Η απόφαση κατακύρωσης του έργου: καθί σύμφωνα με: σταται οριστική εφόσον συ  κατασκευής του έργου:ντρέξου  κατασκευής του έργου:ν οι ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου:
:προϋποθέσεις του έργου: 48

i.     ,    ,η απόφαση κατακύρωσης του έργου: έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με τα ανωτέρω

ii.         παρέλθει άπρακτη η προθεσμί σύμφωνα με: α άσκησης του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: ή σε
 ,       περί σύμφωνα με: πτωση άσκησης του έργου: παρέλθει άπρακτη η προθεσμί σύμφωνα με: α άσκησης του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: αναστολής του έργου:

           κατά της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ και σε περί σύμφωνα με: πτωση άσκησης του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: αναστολής του έργου: κατά
   ,     ,    της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ εκδοθεί σύμφωνα με: απόφαση επί σύμφωνα με: της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: με την επιφύλαξη της του έργου:

  ,       χορήγησης του έργου: προσωρινής του έργου: διαταγής του έργου: σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται στο τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο
 . 4   372  . 4412/2016,της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

iii.         έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με: επιτυ  κατασκευής του έργου:χώς του έργου: ο προσυ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικός του έργου: έλεγχος του έργου: από το Ελεγκτικό
,     324  327  . 4700/2020,  Συ  κατασκευής του έργου:νέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν εφόσον απαιτεί σύμφωνα με: ται49,

και

iv.      ,     ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: έχει υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της του έργου:
 ,      “ ”  αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:,   ,       υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται
  79στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  .  4412/2016,    ,     του  κατασκευής του έργου: ν στην οποί σύμφωνα με: α δηλώνεται ότι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν επέλθει στο

   ,       104   πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου:
,           νόμου  κατασκευής του έργου: και μόνον στην περί σύμφωνα με: πτωση του  κατασκευής του έργου: προσυ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικού ελέγχου  κατασκευής του έργου: ή της του έργου: άσκησης του έργου:

     .προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατά της του έργου: απόφασης του έργου: κατακύρωσης του έργου:

          Η υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και μνημονεύεται στο
.     ,      συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό Εφόσον δηλωθούν οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: η δήλωση ελέγχεται από την

 ,        .Επιτροπή Διαγωνισμού η οποί σύμφωνα με: α εισηγεί σύμφωνα με: ται προς του έργου: το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο

      ,    Μετά από την οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: απόφασης του έργου: κατακύρωσης του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή
  ,      “ ”  προσκαλεί σύμφωνα με: τον ανάδοχο μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: της του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

,        ,   υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: να προσέλθει για την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού θέτοντάς του έργου: του  κατασκευής του έργου:
  (15)        προθεσμί σύμφωνα με: α δεκαπέντε ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση σχετικής του έργου: έγγραφης του έργου: ειδικής του έργου:

,πρόσκλησης του έργου: 50       προσκομί σύμφωνα με: ζοντας του έργου: και την απαιτούμενη εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή καλής του έργου:
.            εκτέλεσης του έργου: Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση θεωρεί σύμφωνα με: ται συ  κατασκευής του έργου:ναφθεί σύμφωνα με: σα με την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: ως του έργου: άνω ειδικής του έργου:

.πρόσκλησης του έργου: 51
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           Πριν από την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται η υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση της του έργου: κοινής του έργου:
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)απόφασης του έργου: των Υπου  κατασκευής του έργου:ργών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: και Επικρατεί σύμφωνα με: ας του έργου: Β

«        . 3310/2005    Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τροποποιήθηκε με το
. 3414/2005ν ».

        ,    Εάν ο ανάδοχος του έργου: δεν προσέλθει να υ  κατασκευής του έργου:πογράψει το συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό μέσα στην προθεσμί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου:
   ,ορί σύμφωνα με: ζεται στην ειδική πρόκληση        και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας του έργου:

,   ,        β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: κηρύσσεται έκπτωτος του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η εγγύηση
  συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: και       4.2   ακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ται η διαδικασί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: για τον

         προσφέροντα που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε την αμέσως του έργου: επόμενη πλέον συ  κατασκευής του έργου:μφέρου  κατασκευής του έργου:σα από οικονομική
   άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει τιμής του έργου:52.         Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν κανένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: δεν προσέλθει για την

  ,       ,υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού η διαδικασί σύμφωνα με: α ανάθεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ματαιώνεται
       1   106  . 4412/2016.σύμφωνα με την περί σύμφωνα με: πτωση β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

   ,   ,   ,  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τήν να αναζητήσει αποζημί σύμφωνα με: ωση πέρα από
   ,     197  198 .την καταπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:σα εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει των άρθρων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚ  53

            , Εάν η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δεν απευ  κατασκευής του έργου:θύνει στον ανάδοχο την ως του έργου: άνω ειδική πρόσκληση εντός του έργου:
   (60)       χρονικού διαστήματος του έργου: εξήντα ημερών από την οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: απόφασης του έργου:

,          κατακύρωσης του έργου: και με την επιφύλαξη της του έργου: ύπαρξης του έργου: επιτακτικού λόγου  κατασκευής του έργου: δημόσιου  κατασκευής του έργου:
     ,      συ  κατασκευής του έργου:μφέροντος του έργου: ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας του έργου: β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: ο ανάδοχος του έργου: δικαιούται να απέχει

    ,       , από την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να εκπέσει η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου:
        197  198 .και να αναζητήσει αποζημί σύμφωνα με: ωση ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει των άρθρων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚ 54

4.3        Προδικαστικές αξίας  403.225 Προσφυγές αξίας  403.225 ενώπιον της αξίας  403.225 Αρχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Εξέτασης αξίας  403.225 Προδικαστικών
/   Προσφυγών Προσωρινή διαδικασία  για την επιλογή δικαστική διαδικασία  για την επιλογή προστασία

Α.  ,            Κάθε ενδιαφερόμενος του έργου: ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: έχει ή εί σύμφωνα με: χε συ  κατασκευής του έργου:μφέρον να του  κατασκευής του έργου: ανατεθεί σύμφωνα με: η συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη
             δημόσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση και έχει υ  κατασκευής του έργου:ποστεί σύμφωνα με: ή ενδέχεται να υ  κατασκευής του έργου:ποστεί σύμφωνα με: ζημί σύμφωνα με: α από εκτελεστή πράξη ή

         παράλειψη της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: κατά παράβ) τους όρους της παρούσαςαση της του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: ενωσιακής του έργου: ή
      ,    εσωτερικής του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: στον τομέα των δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων έχει δικαί σύμφωνα με: ωμα να

      ( ),    προσφύγει στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Εξέτασης του έργου: Προδικαστικών Προσφυ  κατασκευής του έργου:γών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ σύμφωνα με τα
    345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017,  ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα επ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με και επ ΠΔ στρεφόμενος του έργου: με

 ,        ,προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή κατά πράξης του έργου: ή παράλειψης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:
         προσδιορί σύμφωνα με: ζοντας του έργου: ειδικώς του έργου: τις του έργου: νομικές του έργου: και πραγματικές του έργου: αιτιάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: δικαιολογούν το

 αί σύμφωνα με: τημά του  κατασκευής του έργου:55.
       ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατά πράξης του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η προθεσμί σύμφωνα με: α για την

    :άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
( )α   (10)         δέκα ημέρες του έργου: από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: πράξης του έργου: στον

          ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
  τηλεομοιοτυ  κατασκευής του έργου:πί σύμφωνα με: α ή

( )β   (15)          δεκαπέντε ημέρες του έργου: από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: πράξης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν αν
   ,   χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνί σύμφωνα με: ας του έργου: άλλως του έργου:

( )γ   (10)    ,    ,     δέκα ημέρες του έργου: από την πλήρη πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της του έργου: πράξης του έργου: που  κατασκευής του έργου:
      .  β) τους όρους της παρούσαςλάπτει τα συ  κατασκευής του έργου:μφέροντα του  κατασκευής του έργου: ενδιαφερόμενου  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα    Ειδικά για την άσκηση

  ,         προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατά προκήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: η πλήρης του έργου: γνώση αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: τεκμαί σύμφωνα με: ρεται μετά την πάροδο
 (15)      .δεκαπέντε ημερών από τη δημοσί σύμφωνα με: ευ  κατασκευής του έργου:ση στο ΚΗΜΔΗΣ

       ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση παράλειψης του έργου: που  κατασκευής του έργου: αποδί σύμφωνα με: δεται στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή η προθεσμί σύμφωνα με: α για την
      (15)     άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι δεκαπέντε ημέρες του έργου: από την επομένη της του έργου:

   συ  κατασκευής του έργου:ντέλεσης του έργου: της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: παράλειψης του έργου:56.
  ,        Η προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή συ  κατασκευής του έργου:ντάσσεται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά με τη χρήση του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου:

     . /  39/2017  ,    εντύπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: π δ τος του έργου: και κατατί σύμφωνα με: θεται ηλεκτρονικά στην
       ηλεκτρονική περιοχή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου:
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« »      ,   Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: προς του έργου: την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή επιλέγοντας του έργου: την ένδειξη
«  »    15 Προδικαστική Προσφυ  κατασκευής του έργου:γή σύμφωνα με άρθρο της του έργου:  -  ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα. 

          Οι προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: ως του έργου: προς του έργου: την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των προδικαστικών προσφυ  κατασκευής του έργου:γών και των
         παρεμβ) τους όρους της παρούσαςάσεων αρχί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν την επομένη της του έργου: ημέρας του έργου: της του έργου: προαναφερθεί σύμφωνα με: σας του έργου: κατά περί σύμφωνα με: πτωση
            κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: ή γνώσης του έργου: και λήγου  κατασκευής του έργου:ν όταν περάσει ολόκληρη η τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: α ημέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν αυ  κατασκευής του έργου:τή εί σύμφωνα με: ναι εξαιρετέα ή Σάβ) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσαςατο όταν περάσει ολόκληρη η επομένη
    23:59:59εργάσιμη ημέρα και ώρα 57

          Για το παραδεκτό της του έργου: άσκησης του έργου: της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: κατατί σύμφωνα με: θεται παράβ) τους όρους της παρούσαςολο από
     ,      τον προσφεύγοντα υ  κατασκευής του έργου:πέρ του  κατασκευής του έργου: Ελληνικού Δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο

363  .  4412/2016Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με 58.        :  )  Η επιστροφή του  κατασκευής του έργου: παραβ) τους όρους της παρούσαςόλου  κατασκευής του έργου: στον προσφεύγοντα γί σύμφωνα με: νεται α σε
       ,  )     περί σύμφωνα με: πτωση ολικής του έργου: ή μερικής του έργου: αποδοχής του έργου: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: του  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσας όταν η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή

           ανακαλεί σύμφωνα με: την προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενη πράξη ή προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
       ,  )     έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ επί σύμφωνα με: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: γ σε περί σύμφωνα με: πτωση παραί σύμφωνα με: τησης του έργου: του  κατασκευής του έργου:

        (10)      προσφεύγοντα από την προσφυ  κατασκευής του έργου:γή του  κατασκευής του έργου: έως του έργου: και δέκα ημέρες του έργου: από την κατάθεση της του έργου:
. προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου:

             Η προθεσμί σύμφωνα με: α για την άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: και η άσκησή της του έργου: κωλύου  κατασκευής του έργου:ν τη
     ,       σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: επί σύμφωνα με: ποινή ακυ  κατασκευής του έργου:ρότητας του έργου: η οποί σύμφωνα με: α διαπιστώνεται με απόφαση της του έργου:

     ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: σύμφωνα με το  368άρθρο   .του  κατασκευής του έργου: Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με
4412/2016  20 . .  39/2017. ,      και ΠΔ Όμως του έργου: μόνη η άσκηση της του έργου:   προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: δεν

     ,      κωλύει την πρόοδο της του έργου: διαγωνιστικής του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό την επιφύλαξη χορήγησης του έργου: από το
       366 . 1-2 . 4412/2016  15Κλιμάκιο προσωρινής του έργου: προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμφωνα με το άρθρο παρ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με και

. 1-4 . . 39/2017παρ ΠΔ 59. 

       ,    Η προηγούμενη παράγραφος του έργου: δεν εφαρμόζεται στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α
   ,    (1) σύναψης του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: μόνο μί σύμφωνα με: α προσφορά60.

 ,     ,       Μετά την κατά τα ως του έργου: άνω ηλεκτρονική κατάθεση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: η
 ,    ¨ »:αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α

 
)α             Κοινοποιεί σύμφωνα με: την προσφυ  κατασκευής του έργου:γή το αργότερο έως του έργου: την επομένη εργάσιμη ημέρα από την

     ,        κατάθεσή της του έργου: σε κάθε ενδιαφερόμενο τρί σύμφωνα με: το ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να θί σύμφωνα με: γεται από την αποδοχή
 ,    ,     362 . 3  7της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: να ασκήσει το προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενο από τα άρθρα παρ και

. . 39/2017,        ,  ΠΔ δικαί σύμφωνα με: ωμα παρέμβ) τους όρους της παρούσαςασής του έργου: του  κατασκευής του έργου: στη διαδικασί σύμφωνα με: α εξέτασης του έργου: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: για τη
     ,     διατήρηση της του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: πράξης του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζοντας του έργου: όλα τα κρί σύμφωνα με: σιμα

     .έγγραφα που  κατασκευής του έργου: έχει στη διάθεσή του  κατασκευής του έργου:

)β    ,      (15)     Διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ το αργότερο εντός του έργου: δεκαπέντε ημερών από την ημέρα
,      ,     κατάθεσης του έργου: τον πλήρη φάκελο της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόθεσης του έργου: τα αποδεικτικά κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

          .  ενδιαφερόμενου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αλλά και την Έκθεση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόψεών της του έργου: επί σύμφωνα με: της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: Στην
          Έκθεση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόψεων η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να παραθέσει αρχική ή συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματική

         αιτιολογί σύμφωνα με: α για την υ  κατασκευής του έργου:ποστήριξη της του έργου: προσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενης του έργου: με την προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή
.πράξης του έργου:

)γ         ,      Κοινοποιεί σύμφωνα με: σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων τις του έργου: Παρεμβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: και τα σχετικά
    ,        έγγραφα που  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:χόν τη συ  κατασκευής του έργου:νοδεύου  κατασκευής του έργου:ν μέσω του  κατασκευής του έργου: ηλεκτρονικού τόπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού το
         .αργότερο έως του έργου: την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

)δ           Συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικά υ  κατασκευής του έργου:πομνήματα κατατί σύμφωνα με: θενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της του έργου:
  ,     (5)     πλατφόρμας του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός του έργου: πέντε ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση των

   απόψεων της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:61.

          Η άσκηση της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: αποτελεί σύμφωνα με: προϋπόθεση για την άσκηση των
           372ένδικων β) τους όρους της παρούσαςοηθημάτων της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: αναστολής του έργου: και της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ακύρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:
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. 4412/2016         Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλεί σύμφωνα με: ψεων της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:62.

.Β’        ,     Όποιος του έργου: έχει έννομο συ  κατασκευής του έργου:μφέρον μπορεί σύμφωνα με: να ζητήσει με το ί σύμφωνα με: διο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
    . .  18/1989,      αναλογικά των διατάξεων του  κατασκευής του έργου: π δ την αναστολή εκτέλεσης του έργου: της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου:

           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ και την ακύρωσή της του έργου: ενώπιον του  κατασκευής του έργου: Διοικητικού Εφετεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: έδρας του έργου: της του έργου:
 αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:63.         Το αυ  κατασκευής του έργου:τό ισχύει και σε περί σύμφωνα με: πτωση σιωπηρής του έργου: απόρριψης του έργου: της του έργου:

    . . . .       προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ Δικαί σύμφωνα με: ωμα άσκησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω ένδικου  κατασκευής του έργου:
     ,    . . . .     β) τους όρους της παρούσαςοηθήματος του έργου: έχει και η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αν η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική

,             .προσφυ  κατασκευής του έργου:γή αλλά και αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: έχει γί σύμφωνα με: νει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή

            Με την απόφαση της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ λογί σύμφωνα με: ζονται ως του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπροσβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενες του έργου: και όλες του έργου: οι συ  κατασκευής του έργου:ναφεί σύμφωνα με: ς του έργου: προς του έργου:
        ,   την ανωτέρω απόφαση πράξεις του έργου: ή παραλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου: της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν

            .εκδοθεί σύμφωνα με: ή συ  κατασκευής του έργου:ντελεστεί σύμφωνα με: αντιστοί σύμφωνα με: χως του έργου: έως του έργου: τη συ  κατασκευής του έργου:ζήτηση της του έργου: ως του έργου: άνω αί σύμφωνα με: τησης του έργου: στο Δικαστήριο

           Η αί σύμφωνα με: τηση αναστολής του έργου: και ακύρωσης του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει μόνο αιτιάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: χαν προταθεί σύμφωνα με: με
         . . . .   την προδικαστική προσφυ  κατασκευής του έργου:γή ή αφορούν στη διαδικασί σύμφωνα με: α ενώπιον της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ ή το

   .    ,      περιεχόμενο των αποφάσεών της του έργου: Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή εφόσον ασκήσει την αί σύμφωνα με: τηση της του έργου:
.  1   372  .  4412/2016,       παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν μπορεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςάλει και οψιγενεί σύμφωνα με: ς του έργου: ισχυ  κατασκευής του έργου:ρισμούς του έργου:

      ,    αναφορικά με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επιτακτικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφέροντος του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι καθιστούν
     .αναγκαί σύμφωνα με: α την άμεση ανάθεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: 64

             (10)Η ως του έργου: άνω αί σύμφωνα με: τηση κατατί σύμφωνα με: θεται στο ως του έργου: αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμί σύμφωνα με: α δέκα
              ημερών από κοινοποί σύμφωνα με: ηση ή την πλήρη γνώση της του έργου: απόφασης του έργου: ή από την παρέλευ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου:

         ,   προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: για την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: επί σύμφωνα με: της του έργου: προδικαστικής του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: ενώ η
            δικάσιμος του έργου: για την εκδί σύμφωνα με: καση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ακύρωσης του έργου: δεν πρέπει να απέχει πέραν των

 (60)      .εξήντα ημερών από την κατάθεση του  κατασκευής του έργου: δικογράφου  κατασκευής του έργου: 65

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςντί σύμφωνα με: γραφο της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: με κλήση κοινοποιεί σύμφωνα με: ται με τη φροντί σύμφωνα με: δα του  κατασκευής του έργου: αιτούντος του έργου: προς του έργου: την
. . . .,   ,       ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αν δεν έχει ασκήσει αυ  κατασκευής του έργου:τή την αί σύμφωνα με: τηση και προς του έργου: κάθε τρί σύμφωνα με: το

,             ενδιαφερόμενο την κλήτευ  κατασκευής του έργου:ση του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: διατάσσει με πράξη του  κατασκευής του έργου: ο Πρόεδρος του έργου: ή ο
           προεδρεύων του  κατασκευής του έργου: αρμόδιου  κατασκευής του έργου: Δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή Τμήματος του έργου: έως του έργου: την επόμενη ημέρα από την

  .         κατάθεση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: Ο αιτών υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούται επί σύμφωνα με: ποινή απαραδέκτου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ενδί σύμφωνα με: κου  κατασκευής του έργου:
        β) τους όρους της παρούσαςοηθήματος του έργου: να προβ) τους όρους της παρούσαςεί σύμφωνα με: στις του έργου: παραπάνω κοινοποιήσεις του έργου: εντός του έργου: αποκλειστικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου:

 (2)             .δύο ημερών από την έκδοση και την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή της του έργου: ως του έργου: άνω πράξης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
    (10)        Εντός του έργου: αποκλειστικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: δέκα ημερών από την ως του έργου: άνω κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου:

           αί σύμφωνα με: τησης του έργου: κατατί σύμφωνα με: θεται η παρέμβ) τους όρους της παρούσαςαση και διαβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζονται ο φάκελος του έργου: και οι απόψεις του έργου: των
 .       παθητικώς του έργου: νομιμοποιούμενων Εντός του έργου: της του έργου: ί σύμφωνα με: διας του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: κατατί σύμφωνα με: θενται στο Δικαστήριο

        .και τα στοιχεί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ισχυ  κατασκευής του έργου:ρισμούς του έργου: των διαδί σύμφωνα με: κων

,          Επιπρόσθετα η παρέμβ) τους όρους της παρούσαςαση κοινοποιεί σύμφωνα με: ται με επιμέλεια του  κατασκευής του έργου: παρεμβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νοντος του έργου: στα λοιπά
     (2)      ,    μέρη της του έργου: δί σύμφωνα με: κης του έργου: εντός του έργου: δύο ημερών από την κατάθεσή της του έργου: αλλιώς του έργου: λογί σύμφωνα με: ζεται ως του έργου:

.          (15)απαράδεκτη Το διατακτικό της του έργου: δικαστικής του έργου: απόφασης του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται εντός του έργου: δεκαπέντε
             .ημερών από τη συ  κατασκευής του έργου:ζήτηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ή από την προθεσμί σύμφωνα με: α για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή υ  κατασκευής του έργου:πομνημάτων

            Η προθεσμί σύμφωνα με: α για την άσκηση και η άσκηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: ενώπιον του  κατασκευής του έργου: αρμοδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
          δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κωλύου  κατασκευής του έργου:ν τη σύναψη της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μέχρι την έκδοση της του έργου: οριστικής του έργου:

 ,         δικαστικής του έργου: απόφασης του έργου: εκτός του έργου: εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος του έργου: δικαστής του έργου: αποφανθεί σύμφωνα με: 
. ,            διαφορετικά Επί σύμφωνα με: σης του έργου: η προθεσμί σύμφωνα με: α για την άσκηση και η άσκησή της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: κωλύου  κατασκευής του έργου:ν την

        (15)   πρόοδο της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την
  ,          άσκηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου: εκτός του έργου: εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος του έργου: δικαστής του έργου: αποφανθεί σύμφωνα με: 

διαφορετικά66.        ,    Για την άσκηση της του έργου: αιτήσεως του έργου: κατατί σύμφωνα με: θεται παράβ) τους όρους της παρούσαςολο σύμφωνα με τα
    372 . 5  . 4412/2016.  ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο ενδιαφερόμενος του έργου: δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυ  κατασκευής του έργου:χώς του έργου: την αναστολή και η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση
           ,υ  κατασκευής του έργου:πογράφηκε και η εκτέλεσή της του έργου: ολοκληρώθηκε πριν από τη συ  κατασκευής του έργου:ζήτηση της του έργου: αί σύμφωνα με: τησης του έργου:
   . 2   32  . . 18/1989. εφαρμόζεται αναλόγως του έργου: η παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν το δικαστήριο ακυ  κατασκευής του έργου:ρώσει πράξη ή παράλειψη της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: μετά τη σύναψη
 ,      ,       της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: το κύρος του έργου: της του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ας του έργου: δεν θί σύμφωνα με: γεται εκτός του έργου: αν πριν από τη σύναψη αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:
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      .      εί σύμφωνα με: χε ανασταλεί σύμφωνα με: η διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση δεν
 ,       ,    εί σύμφωνα με: ναι άκυ  κατασκευής του έργου:ρη ο ενδιαφερόμενος του έργου: δικαιούται να αξιώσει αποζημί σύμφωνα με: ωση σύμφωνα με τα

   373  . 4412/2016.αναφερόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

      .  4412/2016,      Με την επιφύλαξη των διατάξεων του  κατασκευής του έργου: ν για την εκδί σύμφωνα με: καση των διαφορών του  κατασκευής του έργου:
      . . 18/1989.παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: εφαρμόζονται οι διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ

 5:          –  Άρθρο Έγγραφα της αξίας  403.225 σύμβασης αξίας  403.225 κατά το στάδιο της αξίας  403.225 εκτέλεσης αξίας  403.225 Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ειρά ισχύος αξίας  403.225

    Σχετικά με την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή  του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού,    ισχύου  κατασκευής του έργου:ν τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στις του έργου: .  παρ 4, 5,
7, 8 του  κατασκευής του έργου:  105 άρθρου  κατασκευής του έργου:   καθώς του έργου:  και   στο άρθρο 135  . 4412/201του  κατασκευής του έργου: ν 6.

               Τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: με β) τους όρους της παρούσαςάση τα οποί σύμφωνα με: α θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: το έργο εί σύμφωνα με: ναι τα
 .        ,αναφερόμενα παρακάτω Σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου: των περιεχομένων σε αυ  κατασκευής του έργου:τά όρων

      η σειρά ισχύος του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζεται ως του έργου: κατωτέρω: 

1.  Το συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό,      συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του  κατασκευής του έργου:
 ,     88  89  . 4412/2016,   οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα άρθρα και του  κατασκευής του έργου: ν ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: ως του έργου: προς του έργου:

          τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: ο ανάδοχος του έργου: διαμόρφωσε την
 ,προσφορά του  κατασκευής του έργου:

2.   .Η παρούσα Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη
3.   .Η Οικονομική Προσφορά
4.    Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης του έργου:
5.     ( . . .).Η Ειδική Συ  κατασκευής του έργου:γγραφή Υποχρεώσεων Ε Σ Υ
6.     ( . . )       Η Τεχνική Συ  κατασκευής του έργου:γγραφή Υποχρεώσεων Τ Σ Υ με τις του έργου: Τεχνικές του έργου: Προδιαγραφές του έργου: και τα

 , Παραρτήματα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
7.    ( . .). Η Τεχνική Περιγραφή Τ Π
8.   .Ο Προϋπολογισμός του έργου: Δημοπράτησης του έργου:
9.     . Οι εγκεκριμένες του έργου: μελέτες του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:
10.      .Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

     ,   ,   Τα ανωτέρω έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:ν όπως του έργου: διαμορφώθηκαν με τις του έργου:
       συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: και διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: παρασχέθηκαν από την

     .αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επί σύμφωνα με: όλων των ανωτέρω

 6:  Άρθρο Γλώσσα διαδικασίας αξίας  403.225

6.1.          Τα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
    ,   .   προαιρετικά και σε άλλες του έργου: γλώσσες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νολικά ή μερικά Σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου:

          μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: σε
 ,     περισσότερες του έργου: γλώσσες του έργου: επικρατεί σύμφωνα με: η ελληνική έκδοση67.   Τυ  κατασκευής του έργου:χόν προδικαστικές του έργου:

    .προσφυ  κατασκευής του έργου:γές του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται στην ελληνική γλώσσα

6.2.        ,    Οι προσφορές του έργου: και τα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςανόμενα σε αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: στοιχεί σύμφωνα με: α καθώς του έργου: και τα
        αποδεικτικά έγγραφα συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από

     . επί σύμφωνα με: σημη μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στην ελληνική γλώσσα

6.3.          Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συ  κατασκευής του έργου:νθήκη της του έργου:
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( 188)Χάγης του έργου: της του έργου: που  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώθηκε με το ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της    σύμφωνα με τα

   4.2. )   οριζόμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:.     Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά
         έγγραφα συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στην ελληνική γλώσσα επικυ  κατασκευής του έργου:ρωμένη

           εί σύμφωνα με: τε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις του έργου: διατάξεις του έργου: της του έργου: εθνικής του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: εί σύμφωνα με: τε από
           πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της του έργου: χώρας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α έχει συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: το έγγραφο68 και
     ,  ,    4.2. )  γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου:
. παρούσας του έργου:  

6.4.          -    –   Ενημερωτικά και τεχνικά φυ  κατασκευής του έργου:λλάδια και άλλα έντυ  κατασκευής του έργου:πα εταιρικά ή μη με ειδικό
 ,       ,  τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή έντυ  κατασκευής του έργου:πα με αμιγώς του έργου: τεχνικά χαρακτηριστικά όπως του έργου:
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,     ,     ,  αριθμούς του έργου: αποδόσεις του έργου: σε διεθνεί σύμφωνα με: ς του έργου: μονάδες του έργου: μαθηματικούς του έργου: τύπου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και σχέδια που  κατασκευής του έργου:
           εί σύμφωνα με: ναι δυ  κατασκευής του έργου:νατόν να διαβ) τους όρους της παρούσαςαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν εί σύμφωνα με: ναι απαραί σύμφωνα με: τητη η

 ,μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:  69      μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε άλλη ,   γλώσσα χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να
    .συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

6.5.       ,       Η επικοινωνί σύμφωνα με: α με την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή καθώς του έργου: και μεταξύ αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: και του  κατασκευής του έργου:
,  αναδόχου  κατασκευής του έργου: θα γί σύμφωνα με: νονται    .υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

6.6         ,      :Κατά παρέκκλιση γί σύμφωνα με: νεται δεκτή η υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των ακόλου  κατασκευής του έργου:θων
 ……………..  στην γλώσσα (   , . .    συμπληρώστε τη γλώσσα π χ την αγγλική ή ενδεχομένως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

      )και άλλη επίσημη γλώσσα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ένωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων    χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να απαιτεί σύμφωνα με: ται
 ,          επικύρωσή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στο μέτρο που  κατασκευής του έργου: τα ανωτέρω έγγραφα εί σύμφωνα με: ναι καταχωρισμένα σε
   ,     επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ιστότοπου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φορέων πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πάρχει ελεύθερη

,   ,        πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση μέσω διαδικτύου  κατασκευής του έργου: και εφόσον ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: παραπέμπει σε
,            αυ  κατασκευής του έργου:τούς του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: η επαλήθευ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου: ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: να εί σύμφωνα με: ναι ευ  κατασκευής του έργου:χερής του έργου: για την

 αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή70.  .

 7: Άρθρο  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     ,        ,Για τη δημοπράτηση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και την κατασκευ  κατασκευής του έργου:ή του  κατασκευής του έργου:
     ,  :εφαρμόζονται οι διατάξεις του έργου: των παρακάτω νομοθετημάτων όπως του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:ν

1.  .  4412/2016  «   ,    του ν Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(    201/24/   2014/25/ )» ( ’ 147)προσαρμογή στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ε και ΕΕ Α ΕΣΗΔΗΣ-

2.  .  4727/2020  ( ’  184)  «   (   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική
   ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ και της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ

  (       ( )Ηλεκτρονικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Επικοινωνίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ
2018/1972   ”,και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

3.  .  4700/2020  ( ’  127)  «       ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Ενιαίο κείμενο Δικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
      ,  ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο τροποποιήσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

      ,    στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων για την αποτελεσματική
     » απονομή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δικαιοσύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

4.  του .  4640/2019(   190)  «      ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Διαμεσολάβηση σε αστικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων υποθέσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
         Περαιτέρω εναρμόνιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ελληνικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων προς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

2008/52/         21   2008ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Μαΐου
  ».και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

5.  .  4624/2019  (  137)  «     ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α ΕΣΗΔΗΣ-ρχή Προστασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    ( )  2016/679    μέτρα εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Κανονισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

   27του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων  2016      Α ΕΣΗΔΗΣ-πριλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων
        έναντι της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων επεξεργασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
    ( ) 2016/680      εθνική νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  27Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων  2016   »,Α ΕΣΗΔΗΣ-πριλίου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
6.  .  4622/2019 (  133/ /07.08.2019)  «  :  ,   &του ν ΦΕΚ Α ΕΣΗΔΗΣ- Επιτελικό Κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων οργάνωση λειτουργία

  ,     &   διαφάνεια της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Κυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων των κυβερνητικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων κεντρικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
»,διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

7.  . 4601/2019 ( ’ 44) «  µ µ µ   µ   µτου ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του νο οθετικού
 µ      2014/55/     πλαισίου ε τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

 µ   16   2014     µ  του Συ βουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-πριλίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τι ολογίων στο
 µ  µ    »πλαίσιο δη όσιων συ βάσεων και λοιπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

8.  . 4472/2017 ( 74)     118  119,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων των άρθρων και
9.  .  4314/2014του ν  ( ’  265)  “ )  Α ΕΣΗΔΗΣ- Α ΕΣΗΔΗΣ-   ,      Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή

      2014−2020,  )αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Β)
   2012/17      Ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 13   2012 (  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)    ,    .στο ελληνικό δίκαιο τροποποίηση του ν
3419/2005  ( ’  297)    ”  Α ΕΣΗΔΗΣ- και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και  .  3614/2007  ( ’  267)  « ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Διαχείριση
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        έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007  -2013»,     .  και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,    Α ΕΣΗΔΗΣ- Διαχείριση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και εφαρμογή

      2007 -2013»αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο  71

10.  .  4278/2014 ( 157)     59 «   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ειδικότερα το άρθρο Άρση περιορισμών συμμετοχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
    »,εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-     Α ΕΣΗΔΗΣ-ρχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημοσιονομικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και εποπτείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
(    2011/85/ )  –      »ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ,

 όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ισχύει
12.  . 4129/2013 ( ’ 52) «        »,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Κύρωση του ΚώδικαΝόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
13.  . 4013/2011 ( ’ 204) «      του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Σύσταση ενιαίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-νεξάρτητης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-ρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Δημοσίων Συμβάσεων

     …»,και ΚεντρικούΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
14.   4  5   20,   80-110,   1  των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων παραγράφου α του

 176   .  3669/2008  ( ’  116)  «     άρθρου ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Κύρωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Κωδικοποίησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
  » ( ),   .κατασκευής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημοσίων έργων ΚΔΕ όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων μεταβατικά ισχύουν

15.  .  3548/2007 ( ’  68)  «       του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
      »,νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

16.  .  3310/2005  “του ν         Μέτρα για τη διασφάλιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διαφάνειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και την αποτροπή
      ” ( ' 30)καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημοσίων συμβάσεων Α ΕΣΗΔΗΣ- , όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

   .  3414/2005  ( '  279),       τροποποιήθηκε με το ν Α ΕΣΗΔΗΣ- για τη διασταύρωση των στοιχείων του
      . . .,    . .  82/1996 (  66)  «  αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ το π δ Α ΕΣΗΔΗΣ- Ονομαστικοποίηση ων

        μετοχών Ελληνικών Α ΕΣΗΔΗΣ-νωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ανάληψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
           έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
»,          ’  .τομέα η κοινή απόφαση των Υπουργών Α ΕΣΗΔΗΣ-νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και Επικρατείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων υπ αριθμ

20977/2007 ( ’ 1673 )     ‘’       Β) σχετικά με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
.3310/2005,      .3414/2005’’Ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τροποποιήθηκε με το Ν ,       καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και η απόφαση του

    ’ .1108437/2565/ /2005 (  1590)Υφυπουργού Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και Οικονομικών υπ αριθμ ΔΟΣ Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
“       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων χωρών στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων λειτουργούν εξωχώριες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εταιρίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων”.

17.  . 2859/2000  “      ( . . .)” ( ’ 248).του ν Κύρωση ΚώδικαΦόρου Προστιθέμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-ξίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΦΠΑ ΕΣΗΔΗΣ- Α ΕΣΗΔΗΣ-
18.  .  2690/1999  ( '  45)  “    ∆  ∆   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ιαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

”διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
19.  .  2121/1993  ( '  25)  “του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και

 Πολιτιστικά Θέματα”.
20.  . . 71/2019 ( 112) «       του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μητρώα συντελεστών παραγωγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημοσίων και ιδιωτικών

, ,       ( . .).έργων μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜΗΤΕ
21.  . . 39/2017 ( ’ 64) «      του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ- Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εξέτασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων προδικαστικών προσφυγών ενώπιων

 . . . .»της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΠΠ
22.  . . 80/2016 “     ” (  145 )του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-νάληψη υποχρεώσεων από τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διατάκτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 72

23.  . .  28/2015  ( '  34)  “       του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ- Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  ”,έγγραφα και στοιχεία

24.  ’  .  14900/4-2-2021       της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων υπ αριθμ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων των Υπουργών Α ΕΣΗΔΗΣ-νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και
     (  466/8-2-2021)  «  Επενδύσεων και Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Έγκριση σχεδίου

     » (  ).Δράσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Πράσινες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων κατά περίπτωση
25.  ’ .  . . .  .  60967  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

       . 4601/2019» ( 44)στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
26.  ’   .  . . .  .  60970   2020  (B’  2425/18.06.2020)  «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ- οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Εθνικού

       Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
27.   .  /61034/  466/29-12-2017      της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αριθ ΔΝΣ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Υπουργού Υποδομών και

 « ,        Μεταφορών Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών
    ,    διαδικασιών σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών

     ( . . . .)  . 8 ( )  και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων παρ η του άρθρου
221   .  4412/2016»  (  4841),        του ν Β) όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-

/ .21137/  466/2-5-2018 (  1511).ΔΝΣ οικ ΦΝ Β)
28.          της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Διαπιστωτικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Πράξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και

    . .  11/ .627/18-5-2020   Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με α π Δ Οικ θέμα Μετεγκατάσταση του
        (υποσυστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΔΑ ΕΣΗΔΗΣ-
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5465 - 4).ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). ΧΘΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΨΕ
29.   .  166278/25-6-2021  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αρ     (  '2813/30-6-2021)Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Β)

«         Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
 ,  ,       Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών και λοιπών συναφών

           επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εργαλείων και διαδικασιών του
     ( . . . . .) (  Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-
-  ».ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα

30.   . 57654/2017   ( ’ 1781) «   της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αρ Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Β) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
       λειτουργίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

 ( )     »,Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και Α ΕΣΗΔΗΣ-νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
31.   . 64233/8-6-2021    ( ’ 2453/9-6-2021της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αρ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Β) )  ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

        τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
          Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εργαλείων και διαδικασιών του

     ( )».Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
32.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αριθμ  .22/ 4193/2019  Δ       Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

4607)   (70)     ( ),  Έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ με
        , υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΈργα καιΜελέτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

33.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αριθμ  / .38107/  466/2017      ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Υπουργού Υποδομών και
 (Μεταφορών B  1956) «  «  »     ΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

    . 4412/2016»,δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έργων του ν
34.   .  / .35577/  466/2017      της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Υπουργού Υποδομών και

 (B  1746)  «     Μεταφορών ΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για
  ».δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έργων

35.     .  15/ /24298/28.07.2005 (  1105)    «της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με αριθμ με αριθ Δ οικ Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α ΕΣΗΔΗΣ-πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με θέμα Έκδοση
      Ενημερότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Πτυχίου και Β)εβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων

 ,       δημοσίων έργων υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ανωνύμων εταιρειών και
  ».Πιστοποιητικών εκτέλεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έργων

 
7.2         Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεί σύμφωνα με: σες του έργου: κανονιστικές του έργου: πράξεις του έργου:73,

            καθώς του έργου: και λοιπές του έργου: διατάξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται ρητά ή απορρέου  κατασκευής του έργου:ν από τα οριζόμενα στα
    συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη της του έργου: παρούσας του έργου:        ,καθώς του έργου: και το σύνολο των διατάξεων του  κατασκευής του έργου: ασφαλιστικού

,     εργατικού περιβ) τους όρους της παρούσαςαλλοντικού και φορολογικού δικαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:    και γενικότερα κάθε διάταξη
( , . .,  . .)           Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεόμος του έργου: ΠΔ ΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και ερμηνευ  κατασκευής του έργου:τική εγκύκλιος του έργου: που  κατασκευής του έργου: διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του  κατασκευής του έργου:

   ,      .έργου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

7.3            (  Προσθή διαδικασία  για την επιλογή κες αξίας  403.225 και εν γένει προσαρμογές αξίας  403.225 άρθρων της αξίας  403.225 διακή διαδικασία  για την επιλογή ρυξης αξίας  403.225 πέραν των
        )όσων ή διαδικασία  για την επιλογή δη προβλέπονται ρητώς αξίας  403.225 στο κείμενο της αξίας  403.225 πρότυπης αξίας  403.225 διακή διαδικασία  για την επιλογή ρυξης αξίας  403.225

     ,    μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνο εφόσον είναι
       .απόλυτα συμβατές αξίας  403.225 με την ισχύουσακάθεφορά νομοθεσία

 8:   , , ,  . . .-  Άρθρο Χρηματοδότηση τουΈργου Φόροι Δασμοί κ λ π Πληρωμή διαδικασία  για την επιλογή Αναδόχου

8.1.    Το έργο χρηματοδοτεί σύμφωνα με: ται  από 22 ΚΑΠ ,     με κωδικό έργου 1122Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε 001 2Ρ ΚΑΠ 2,
   για έργα της αξίας  403.225 . . .Π ΚΜ .  Το έργο   υ  κατασκευής του έργου:πόκειται στις του έργου: κρατήσεις του έργου:74   που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται για

  ,      0,07  %   τα έργα αυ  κατασκευής του έργου:τά περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένης του έργου: της του έργου: κράτησης του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ των
       ,λειτου  κατασκευής του έργου:ργικών αναγκών της του έργου: Ενιαί σύμφωνα με: ας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνεξάρτητης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Δημοσί σύμφωνα με: ων Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

    4  3 . 4013/2011σύμφωνα με το άρθρο παρ ν 75,    0,06 %  της του έργου: κράτησης του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ των
      ,λειτου  κατασκευής του έργου:ργικών αναγκών της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Εξέτασης του έργου: Προδικαστικών Προσφυ  κατασκευής του έργου:γών

    350 . 3  . 4412/2016,   6‰,  σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν της του έργου: κράτησης του έργου: σύμφωνα με
    53  .  7  .  '   .  4412/2016    '  .τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ θ του  κατασκευής του έργου: ν και της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ

/ .42217/ 466/12.6.2017      ΔΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΣγ οικ ΦΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με απόφασης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και
 ( ' 2235),Μεταφορών Β    2,5‰   . . . . . . . .,  της του έργου: κράτησης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: Π ΟΜΗ Τ Ε Δ Υ σύμφωνα με
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    53  .  7  .  '   .  4412/2016  τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ θ του  κατασκευής του έργου: ν και
/51667/ 466/12-02-2020ΔΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΣβ) τους όρους της παρούσας ΦΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με      απόφασης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και

 ( ' 2780),      0,02%   Μεταφορών Β καθώς του έργου: και της του έργου: κράτησης του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: ανάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:
   . . .  . . . . .,      36  .  6   .και συ  κατασκευής του έργου:ντήρησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ο Π Σ Ε Σ Η ΔΗ Σ σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν

4412/2016.  (        η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
   ).προβλεπόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων απόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

8.2.   ,   . .        ,Τα γενικά έξοδα όφελος του έργου: κ λπ του  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναδόχου  κατασκευής του έργου: και οι επιβ) τους όρους της παρούσαςαρύνσεις του έργου: από φόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 . .       . . .    . . .  δασμούς του έργου: κ λπ καθορί σύμφωνα με: ζονται στο αντί σύμφωνα με: στοιχο άρθρο της του έργου: Ε Σ Υ Ο Φ Π Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας β) τους όρους της παρούσαςαρύνει

   .τον Κύριο του  κατασκευής του έργου: Έργου  κατασκευής του έργου:

8.3.         152   .  4412/2016   Οι πληρωμές του έργου: θα γί σύμφωνα με: νονται σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και το
   . . .        αντί σύμφωνα με: στοιχο άρθρο της του έργου: Ε Σ Υ Η πληρωμή του  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικού τιμήματος του έργου: θα γί σύμφωνα με: νεται

 σε EURO.

 9:   –    Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμπλή διαδικασία  για την επιλογή ρωση αποσαφή διαδικασία  για την επιλογή νιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 

  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή76         , τηρώντας του έργου: τις του έργου: αρχές του έργου: της του έργου: ί σύμφωνα με: σης του έργου: μεταχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: και της του έργου: διαφάνειας του έργου: ζητά
    ,        από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: όταν οι πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: ή η τεκμηρί σύμφωνα με: ωση που  κατασκευής του έργου:

        ,πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται εί σύμφωνα με: ναι ή εμφανί σύμφωνα με: ζονται ελλιπεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή λανθασμένες του έργου:
   ,      ,  συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων εκεί σύμφωνα με: νων στο ΕΕΕΣ ή όταν λεί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένα έγγραφα να

,   ,        υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν να συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνου  κατασκευής του έργου:ν να αποσαφηνί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν ή να ολοκληρώνου  κατασκευής του έργου:ν τις του έργου: σχετικές του έργου:
  ,        (10)  πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: ή τεκμηρί σύμφωνα με: ωση εντός του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: όχι μικρότερης του έργου: των δέκα ημερών και

    (20)        όχι μεγαλύτερης του έργου: των εί σύμφωνα με: κοσι ημερών από την ημερομηνί σύμφωνα με: α κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τούς του έργου: της του έργου:
 ,     « »   ,σχετικής του έργου: πρόσκλησης του έργου: μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:
          102  103   .σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις του έργου: διατάξεις του έργου: των άρθρων και του  κατασκευής του έργου: ν

4412/2016.
            Η συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητεί σύμφωνα με: ται και γί σύμφωνα με: νεται αποδεκτή υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση ότι

            δεν τροποποιεί σύμφωνα με: ται η προσφορά του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεί σύμφωνα με: α ή
,        δεδομένα των οποί σύμφωνα με: ων εί σύμφωνα με: ναι αντικειμενικά εξακριβ) τους όρους της παρούσαςώσιμος του έργου: ο προγενέστερος του έργου: χαρακτήρας του έργου:

         .  σε σχέση με το πέρας του έργου: της του έργου: καταληκτικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: προσφορών Τα ανωτέρω
 ’       ,     ισχύου  κατασκευής του έργου:ν κατ αναλογί σύμφωνα με: αν και για τυ  κατασκευής του έργου:χόν ελλεί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου:σες του έργου: δηλώσεις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση ότι

   .β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνου  κατασκευής του έργου:ν γεγονότα αντικειμενικώς του έργου: εξακριβ) τους όρους της παρούσαςώσιμα 77

Ά  10:     - ρθρο Απόφασηανάληψης αξίας  403.225 υποχρέωσης αξίας  403.225   Έγκριση δέσμευσης αξίας  403.225 πίστωσης αξίας  403.225

        Για την παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α έχει εκδοθεί σύμφωνα με: η απόφαση  . . με αρ πρωτ 267076 (2092)/13-04-2022
   /για την ανάληψη υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου:   έγκριση δέσμευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: πί σύμφωνα με: στωσης του έργου:     20για το οικονομικό έτος του έργου: 22

 500.000,00  €  ποσού   .και με αρ 2178      καταχώρηση στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο εγκρί σύμφωνα με: σεων και εντολών
  πληρωμής του έργου: της του έργου:  . (  4 . 4  .  80/2016 )υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: μας του έργου: άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: π δ
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ’ ΄

 11:  , , ,    Άρθρο Τίτλος αξίας  403.225 προϋπολογισμός αξίας  403.225 τόπος αξίας  403.225 περιγραφή διαδικασία  για την επιλογή και ουσιώδη
  χαρακτηριστικά του έργου

  Τίτλος αξίας  403.225 του έργου

    : Ο τί σύμφωνα με: τλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
«   .     Αποκατάστασηαναχωμάτωνπ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τρυμόνα στο τμή διαδικασία  για την επιλογή μα πλησίον

     αντλιοστασίουΠεθελινού και τουαποστραγγιστικού Αντλιοστασίου»

CPV: 45247230-1  και NUTS: EL526

11.1.    Προϋπολογισμός αξίας  403.225 Δημοπράτησης αξίας  403.225 του έργου (   εκτιμώμενη αξία της αξίας  403.225
)σύμβασης αξίας  403.225

      Ο προϋπολογισμός του έργου: δημοπράτησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ανέρχεται σε78 500.000,00  Ευ  κατασκευής του έργου:ρώ και
 :αναλύεται σε

 Δαπάνη Εργασιών 288.674,80€
     ( . .+ . .) Γενικά έξοδα και Όφελος του έργου: εργολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: ΓΕ ΟΕ 51.961,46€

Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτα79 (  ποσοστού 15%        . .επί σύμφωνα με: της του έργου: δαπάνης του έργου: εργασιών και του  κατασκευής του έργου: κονδυ  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Γ Ε
+ . .) ΟΕ 51.095,44€,         156 .που  κατασκευής του έργου: αναλώνονται σύμφωνα με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ
3.( ) α του  κατασκευής του έργου: . 4412/2016. ν

  : Φόρος του έργου: Προστιθέμενης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςξί σύμφωνα με: ας του έργου: 96.774,19€ 80

       .Στο ανωτέρω ποσό προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται αναθεώρηση στις του έργου: τιμές του έργου: ποσού  11.494,11€
    153  . 4412/2016.σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

   ( ),  (  ),     Ρήτρα πρόσθετης του έργου: καταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: πριμ εφόσον προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται σύμφωνα με το
 149  . 4412/2016    16  .άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και το άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

          Η παρούσα σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση δεν υ  κατασκευής του έργου:ποδιαιρεί σύμφωνα με: ται σε τμήματα και ανατί σύμφωνα με: θεται ως του έργου: ενιαί σύμφωνα με: ο
     ………………………………………………………..σύνολο για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: 81 

11.2.    Τόπος αξίας  403.225 εκτέλεσης αξίας  403.225 του έργου 

       . Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με: στο Δήμο Εμ Παππά,  .     της του έργου: ΠΕ Σερρών της του έργου: Περιφέρειας του έργου:
   .Κεντρικής του έργου:Μακεδονί σύμφωνα με: ας του έργου: στην Ελλάδα

11.3.      Περιγραφή διαδικασία  για την επιλογή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

        Η παρούσα μελέτη αφορά εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: αποκατάστασης του έργου: ζημιών του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:φιστάμενου  κατασκευής του έργου:
       1000   αναχώματος του έργου: του  κατασκευής του έργου: ποταμού Στρυ  κατασκευής του έργου:μόνα σε τμήμα περί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: μ μεταξύ του  κατασκευής του έργου:

       αντλιοστασί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Πεθελινού και του  κατασκευής του έργου: αποστραγγιστικού Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςντλιοστασί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κι ενός του έργου:
  300        ,  τμήματος του έργου: περί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: μ από τη συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: Μπέλιτσας του έργου: και κατάντι όπου  κατασκευής του έργου:

    (    )  ,  παρατηρήθηκε καθί σύμφωνα με: ζηση και αλλοί σύμφωνα με: ωση μεί σύμφωνα με: ωση του  κατασκευής του έργου: πλάτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού με
         . αποτέλεσμα τη μεί σύμφωνα με: ωση της του έργου: αντοχής του έργου: και αύξηση της του έργου: πιθανότητας του έργου: θραύσης του έργου:

    . .0+500  . .0+800  Συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένα στο τμήμα από ΧΘ ως του έργου: ΧΘ παρατηρεί σύμφωνα με: ται καθί σύμφωνα με: ζηση
       1000   . .6+740  του  κατασκευής του έργου: αναχώματος του έργου: ενώ σε τμήματα μήκου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: περί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: μ από ΧΘ ως του έργου:

. .8+940   (   )  . ΧΘ παρατηρεί σύμφωνα με: ται αλλοί σύμφωνα με: ωση μεί σύμφωνα με: ωση του  κατασκευής του έργου: πλάτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναχώματος του έργου: Στα
       -  ανωτέρω τμήματα θα γί σύμφωνα με: νει συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση των αλλοιωμένων διαβ) τους όρους της παρούσαςρωμένων

         αναχωμάτων τα οποί σύμφωνα με: α παρου  κατασκευής του έργου:σιάζου  κατασκευής του έργου:ν μεγάλη απώλεια υ  κατασκευής του έργου:λικού και μικρό πλάτος του έργου:
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,      2  3     στέψης του έργου: με δάνεια υ  κατασκευής του έργου:λικά κατηγορί σύμφωνα με: ας του έργου: Ε έως του έργου: Ε ώστε να διευ  κατασκευής του έργου:ρυ  κατασκευής του έργου:νθεί σύμφωνα με: το πλάτος του έργου:
   4,5 .        του  κατασκευής του έργου: αναχώματος του έργου: στα μ για την ενί σύμφωνα με: σχυ  κατασκευής του έργου:ση αυ  κατασκευής του έργου:τού και τη μεί σύμφωνα με: ωση πιθανοτήτων

     .    θραύσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: σε μεγάλες του έργου: πλημμυ  κατασκευής του έργου:ρικές του έργου: παροχές του έργου: Στις του έργου: εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωσης του έργου:
         των αναχωμάτων προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται σταθεροποί σύμφωνα με: ηση και ενί σύμφωνα με: σχυ  κατασκευής του έργου:σή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σε όλο το

       P), εκείνα ταVC,  μήκος του έργου: με γεώπλεγμα πολυ  κατασκευής του έργου:εστερικής του έργου: σύστασης του έργου: με προστασί σύμφωνα με: α ή πολυ  κατασκευής του έργου:μερικής του έργου:
    ,   .  σύστασης του έργου: από πολυ  κατασκευής του έργου:αιθυ  κατασκευής του έργου:λένιο υ  κατασκευής του έργου:ψηλής του έργου: πυ  κατασκευής του έργου:κνότητας του έργου: ή πολυ  κατασκευής του έργου:προπυ  κατασκευής του έργου:λένιο Τα

         δάνεια υ  κατασκευής του έργου:λικά για τα αναχώματα θα προμηθευ  κατασκευής του έργου:τούν από δανειοθαλάμου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου:
.περιοχής του έργου:

        Επί σύμφωνα με: σης του έργου: εκτός του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναχώματος του έργου: πρόκειται να γί σύμφωνα με: νει συ  κατασκευής του έργου:ντήρηση και
    αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του  κατασκευής του έργου: παράπλευ  κατασκευής του έργου:ρου  κατασκευής του έργου:

    3.700  .   αμμοχαλικοστρωμένου  κατασκευής του έργου: δρόμου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νολικού μήκου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μ περί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: Τα υ  κατασκευής του έργου:λικά για
         την αγροτική οδοποιί σύμφωνα με: α θα εί σύμφωνα με: ναι αμμοχαλικώδη υ  κατασκευής του έργου:λικά προέλευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: λατομεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή

     .χειμάρρου  κατασκευής του έργου: και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με: γεωύφασμα διαχωρισμού

Επισημαίνεται ,        ότι το φυ  κατασκευής του έργου:σικό και οικονομικό αντικεί σύμφωνα με: μενο των δημοπρατούμενων
            ,έργων δεν πρέπει να μεταβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται ου  κατασκευής του έργου:σιωδώς του έργου: κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

    .  4    132  .  4412/2016.   κατά τα οριζόμενα στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν Δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα μεταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου:
,       132υ  κατασκευής του έργου:φί σύμφωνα με: σταται μόνο υ  κατασκευής του έργου:πό τις του έργου: προϋποθέσεις του έργου: των άρθρων 82  156 . 4412/2016. και ν

    «  »   Επιτρέπεται η χρήση των επί σύμφωνα με: έλασσον δαπανών     με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και
περιορισμούς του έργου::

    «  »   ,     Δεν τροποποιεί σύμφωνα με: ται το β) τους όρους της παρούσαςασικό σχέδιο της του έργου: προκήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ούτε οι προδιαγραφές του έργου: του  κατασκευής του έργου:
,     ,    έργου  κατασκευής του έργου: όπως του έργου: περιγράφονται στα συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη ούτε καταργεί σύμφωνα με: ται ομάδα εργασιών

  .της του έργου: αρχικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:  

    ,     .Δεν θί σύμφωνα με: γεται η πληρότητα ποιότητα και λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητα του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:  

            Δεν χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται για την πληρωμή νέων εργασιών που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:πήρχαν στην αρχική
.σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση  

-     ,      Δεν υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει η δαπάνη αυ  κατασκευής του έργου:τή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνακεφαλαιωτικό
   ,      (20%)   Πί σύμφωνα με: νακα Εργασιών του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ποσοστό εί σύμφωνα με: κοσι τοις του έργου: εκατό της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου:

     ,  ,     δαπάνης του έργου: ομάδας του έργου: εργασιών του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις του έργου: εκατό
(10%)        . . .,   της του έργου: δαπάνης του έργου: της του έργου: αρχικής του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αναθεώρηση τιμών και

 .       απρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτες του έργου: δαπάνες του έργου: Στην αθροιστική αυ  κατασκευής του έργου:τή ανακεφαλαί σύμφωνα με: ωση λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται υ  κατασκευής του έργου:πόψη
         .μόνο οι μεταφορές του έργου: δαπάνης του έργου: από μί σύμφωνα με: α ομάδα εργασιών σε άλλη

   ,      (20%   10%),Τα ποσά που  κατασκευής του έργου: εξοικονομούνται εφόσον υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανωτέρω όρια ή και
        . . .,   μειώνου  κατασκευής του έργου:ν ισόποσα τη δαπάνη της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αναθεωρήσεις του έργου: και

 .     «   »   απρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτες του έργου: δαπάνες του έργου: Για τη χρήση των επί σύμφωνα με: έλασσον δαπανών απαιτεί σύμφωνα με: ται σε κάθε
      ,     περί σύμφωνα με: πτωση η σύμφωνη γνώμη του  κατασκευής του έργου: Τεχνικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ύστερα από εισήγηση του  κατασκευής του έργου:

 .φορέα υ  κατασκευής του έργου:λοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:
          Ο προϋπολογισμός του έργου: των έργων στα οποί σύμφωνα με: α εφαρμόζεται η παράγραφος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή αναλύεται

  ,          σε ομάδες του έργου: εργασιών οι οποί σύμφωνα με: ες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντί σύμφωνα με: θενται από εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πάγονται σε ενιαί σύμφωνα με: α
     ,    υ  κατασκευής του έργου:ποσύνολα του  κατασκευής του έργου: τεχνικού αντικειμένου  κατασκευής του έργου: των έργων έχου  κατασκευής του έργου:ν παρόμοιο τρόπο κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου:

         . και επιδέχονται το ί σύμφωνα με: διο ποσοστό έκπτωσης του έργου: στις του έργου: τιμές του έργου: μονάδας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:   Με την  .με αριθμ
/ .38107/  466/2017       (ΔΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΣγ οικ ΦΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφαση του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και Μεταφορών B΄ όλη τη διάρκεια της

1956)  «  «  »       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
   .  4412/2016»συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έργων του ν ,           ,η οποί σύμφωνα με: α έχει εφαρμογή σε όλα τα ως του έργου: άνω έργα

      .προσδιορί σύμφωνα με: ζονται οι ομάδες του έργου: εργασιών ανά κατηγορί σύμφωνα με: α έργων

 12:    Άρθρο Προθεσμία εκτέλεσης αξίας  403.225 του έργου

     ,    Η συ  κατασκευής του έργου:νολική προθεσμί σύμφωνα με: α εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται σε  (9)  εννέα μή διαδικασία  για την επιλογή νες αξίας  403.225  από την
   ημέρα υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:83

          . . .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναλυ  κατασκευής του έργου:τικότερα στοιχεί σύμφωνα με: α για τις του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στην Ε Σ Υ
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 13:    -   Άρθρο Διαδικασία σύναψης αξίας  403.225 σύμβασης αξίας  403.225 Όροι υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 προσφορών

13.1    ,      «  » Η επιλογή του  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναδόχου  κατασκευής του έργου: θα γί σύμφωνα με: νει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:
 27  . 4412/2016       .άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν και υ  κατασκευής του έργου:πό τις του έργου: προϋποθέσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού

 
13.2     ,     Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: και υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: 

 σύμφωνα με     95 . 2.( )  . 4412/2016τα οριζόμενα στο άρθρο παρ α του  κατασκευής του έργου: ν ,  καθώς του έργου: και
 . 3.5 .   )  . στην παρ περ γ έως του έργου: στ της του έργου: παρούσας του έργου:

 
13.3        . Κάθε προσφέρων μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μόνο μί σύμφωνα με: α προσφορά 84

13.4     Δεν επιτρέπεται η υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή εναλλακτικών .προσφορών 85

13.5          .Δε γί σύμφωνα με: νονται δεκτές του έργου: προσφορές του έργου: για μέρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: αντικειμένου  κατασκευής του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

 14:  Άρθρο Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ριο Ανάθεσης αξίας  403.225

           Κριτήριο για την ανάθεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι η πλέον συ  κατασκευής του έργου:μφέρου  κατασκευής του έργου:σα από οικονομική
     (  ).άποψη προσφορά μόνο β) τους όρους της παρούσαςάσει τιμής του έργου: χαμηλότερη τιμή

 15:   Άρθρο Εγγύηση συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225

15.1          Για την συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί σύμφωνα με: ται η κατάθεση από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
  ,      .  1  συ  κατασκευής του έργου:μμετέχοντες του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: κατά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

72  .  4412/2016,    ,    του  κατασκευής του έργου: ν εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικής του έργου: επιστολής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: που  κατασκευής του έργου: ανέρχεται στο
  ποσό των 8.064,52 ευ  κατασκευής του έργου:ρώ86.

    ,    Στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
           περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: όλων των

     οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στην ένωση .

15.2     ,     Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν σύμφωνα με το άρθρο
72 . 12  . 4412/2016, ’    :παρ του  κατασκευής του έργου: ν κατ ελάχιστον τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα στοιχεί σύμφωνα με: α

)   ,α την ημερομηνί σύμφωνα με: α έκδοσης του έργου:
)  ,β) τους όρους της παρούσας τον εκδότη
)              γ την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ή τον κύριο του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ή το φορέα κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου:

    ,έργου  κατασκευής του έργου: προς του έργου: τον οποί σύμφωνα με: ο απευ  κατασκευής του έργου:θύνονται
)    ,δ τον αριθμό της του έργου: εγγύησης του έργου:
)      ,ε το ποσό που  κατασκευής του έργου: καλύπτει η εγγύηση

)   ,  . . .      στ την πλήρη επωνυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: α τον Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΦΜ και τη διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα
      (    υ  κατασκευής του έργου:πέρ του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται η εγγύηση στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: αναγράφονται

       ),  )    :  )  όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου: ζ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ότι αα η
    ,     εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης του έργου: παραιτεί σύμφωνα με: ται

      ,   )   του  κατασκευής του έργου: δικαιώματος του έργου: της του έργου: διαιρέσεως του έργου: και της του έργου: διζήσεως του έργου: και β) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσας ότι σε περί σύμφωνα με: πτωση
 ,        κατάπτωσης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: το ποσό της του έργου: κατάπτωσης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόκειται στο εκάστοτε ισχύον

 .τέλος του έργου: χαρτοσήμου  κατασκευής του έργου:  (  .Η υ  κατασκευής του έργου:ποπερ        αα΄ όλη τη διάρκεια της δεν εφαρμόζεται για τις του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου:
       ).παρέχονται με γραμμάτιο του  κατασκευής του έργου: Ταμεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων

)      (  ,  ,    )   η τα στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: αριθμός του έργου: έτος του έργου: τί σύμφωνα με: τλος του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: και την
   ,καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών

)         ,θ την ημερομηνί σύμφωνα με: α λήξης του έργου: ή τον χρόνο ισχύος του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου:
)            ι την ανάληψη υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: από τον εκδότη της του έργου: εγγύησης του έργου: να καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει το

        (5)     ποσό της του έργου: εγγύησης του έργου: ολικά ή μερικά εντός του έργου: πέντε ημερών μετά από απλή
      .έγγραφη ειδοποί σύμφωνα με: ηση εκεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου: προς του έργου: τον οποί σύμφωνα με: ο απευ  κατασκευής του έργου:θύνεται
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15.3          (30) Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πρέπει να ισχύει του  κατασκευής του έργου:λάχιστον για τριάντα ημέρες του έργου:
          19  ,μετά τη λήξη του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:
 ήτοι   (14) για δεκατέσσερις αξίας  403.225 μή διαδικασία  για την επιλογή νες αξίας  403.225,     .  άλλως του έργου: η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται Η

  ,      ,     αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: πριν τη λήξη της του έργου: προσφοράς του έργου: να ζητά από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
  ,     ,     προσφέροντες του έργου: να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν πριν τη λήξη του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τη διάρκεια ισχύος του έργου: της του έργου:

    .προσφοράς του έργου: και της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

15.4    ,   :Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει αν ο προσφέρων
         , αποσύρει την προσφορά του  κατασκευής του έργου: κατά τη διάρκεια ισχύος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:
 ,    ,       παρέχει εν γνώσει του  κατασκευής του έργου: ψευ  κατασκευής του έργου:δή στοιχεί σύμφωνα με: α ή πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται

  22 στο άρθρο
        23   δεν προσκομί σύμφωνα με: σει εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:
δικαιολογητικά

    .  3, 4  5   103  .  4412/2016, στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: των παρ και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: 
       ,πρόσκλησης του έργου: για υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο

,       ,    αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών σύμφωνα με τα
 4.2  ,        άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: διαπιστωθεί σύμφωνα με: ότι τα στοιχεί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: δηλώθηκαν στο
    ,      ΕΕΕΣ εί σύμφωνα με: ναι εκ προθέσεως του έργου: απατηλά ή ότι έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: πλαστά

 ,   ,      αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου:
   ,     προσκομί σύμφωνα με: σθηκαν νομί σύμφωνα με: μως του έργου: και εμπροθέσμως του έργου: δεν αποδεικνύεται η μη

      18      συ  κατασκευής του έργου:νδρομή των λόγων αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ή η πλήρωση μιας του έργου: ή
    ,περισσότερων από τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: των

       .δεν προσέλθει εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: για υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού
         . 46  . 1 υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της του έργου: περ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου:

2  . 4412/2016άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
         δεν ανταποκριθεί σύμφωνα με: στη σχετική πρόσκληση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εντός του έργου:

 ,    4.1  ( )     της του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενης του έργου: στο άρθρο η προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: και δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει
,     ,εξηγήσεις του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλής του έργου: προσφοράς του έργου: 87

15.5          Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της του έργου:
εγγύησης του έργου:

 .καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου:
      ,Η εγγύηση συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: επιστρέφεται στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λοιπούς του έργου: προσφέροντες του έργου:

       72  . 4412/2016σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν 88.

 16:   –   -  Άρθρο Χορή διαδικασία  για την επιλογή γησηΠροκαταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 ΕγγύησηΠροκαταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Ρή διαδικασία  για την επιλογή τρα
  ( )πρόσθετης αξίας  403.225 καταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Πριμ

16.1 Δεν      προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η χορήγηση προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: στον Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάδοχο89  

16.2        Δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται πρόσθετη καταβ) τους όρους της παρούσαςολή στην παρούσα σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση

 17:       Άρθρο Εγγυή διαδικασία  για την επιλογή σεις αξίας  403.225 καλή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 εκτέλεσης αξίας  403.225 και λειτουργίας αξίας  403.225 του έργου

17.1           ,Για την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: απαιτεί σύμφωνα με: ται η παροχή εγγύησης του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου:
    72 .  4  .  4412/2016,       σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν το ύψος του έργου: της του έργου: οποί σύμφωνα με: ας του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζεται σε

 5%       (     ,ποσοστό επί σύμφωνα με: της του έργου: εκτιμώμενης του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: τμήματος του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
    ),     σε περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποδιαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: σε τμήματα χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τα

 ,   . . .        δικαιώματα προαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: Φ Π Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και κατατί σύμφωνα με: θεται μέχρι και την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου:
συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού90 .

        132  .  4412/2016,   Σε περί σύμφωνα με: πτωση τροποποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά το άρθρο ν η οποί σύμφωνα με: α

26





    ,       συ  κατασκευής του έργου:νεπάγεται αύξηση της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή οφεί σύμφωνα με: λει να απαιτεί σύμφωνα με: 
    ,       από τον ανάδοχο να καταθέσει μέχρι και την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου: τροποποιημένης του έργου:

,          5% σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρωματική εγγύηση το ύψος του έργου: της του έργου: οποί σύμφωνα με: ας του έργου: ανέρχεται σε ποσοστό επί σύμφωνα με: 
       ,  .του  κατασκευής του έργου: ποσού της του έργου: αύξησης του έργου: της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

      ’   Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν κατ ελάχιστον τα
   15.2  αναφερόμενα στην παράγραφο της του έργου: παρούσας του έργου: ,   .  ( ),πλην της του έργου: περ η   ,και επιπρόσθετα

        .τον αριθμό και τον τί σύμφωνα με: τλο της του έργου: σχετικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

          Η εγγύηση καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καλύπτει συ  κατασκευής του έργου:νολικά και χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: διακρί σύμφωνα με: σεις του έργου:
           την εφαρμογή όλων των όρων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και κάθε απαί σύμφωνα με: τηση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:

        .αρχής του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: έναντι του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου:

           Ο χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι μεγαλύτερος του έργου: κατά
 (3)         ,  τρεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:λάχιστον μήνες του έργου: από το άθροισμα της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου:

        ,  οριακής του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: και του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ντήρησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με
  171  . 4412      .το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και τα έγγραφα της του έργου: παρούσας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

        ,  Η εγγύηση καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: στην περί σύμφωνα με: πτωση
       ,    .παράβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: από τον ανάδοχο των όρων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή ειδικότερα ορί σύμφωνα με: ζει

    ,     Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν με αιτιολογημένη απόφαση
  ,         της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: η οποί σύμφωνα με: α εκδί σύμφωνα με: δεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της του έργου:

 .Διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: Υπηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: 91

,         ,  Ειδικά σε περί σύμφωνα με: πτωση οριστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: απόφασης του έργου: έκπτωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: το
        ,    σύνολο των εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων για την καλή εκτέλεση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: καταπί σύμφωνα με: πτει υ  κατασκευής του έργου:πέρ του  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:

 ,     ,        του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: ως του έργου: ειδική ποινική ρήτρα και κατά μέγιστο μέχρι το υ  κατασκευής του έργου:πολειπόμενο προς του έργου:
          κατασκευ  κατασκευής του έργου:ή ποσό της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και εφόσον ληφθεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πόψη προς του έργου: επιστροφή αρνητικός του έργου:

.λογαριασμός του έργου: 92

   ,       Η εγγύηση καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της του έργου:
,     132   .  4412/2016,      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: κατά το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν μειώνεται αμέσως του έργου: μετά από την

       ,   έγκριση της του έργου: τελικής του έργου: επιμέτρησης του έργου: από τη διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α κατά ποσοστό
   (70%)   .εβ) τους όρους της παρούσαςδομήντα τοις του έργου: εκατό της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νολικής του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: 93 

        ,Το σύνολο των εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: επιστρέφεται χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: καθυ  κατασκευής του έργου:στέρηση
           αμέσως του έργου: μετά από την έγκριση του  κατασκευής του έργου: πρωτοκόλλου  κατασκευής του έργου: παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: και την έγκριση του  κατασκευής του έργου:
   .τελικού λογαριασμού του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

17.2   Εγγύηση καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου:

 Δεν απαιτείται 94

17. 3    . 12   152  . 4412/2016,   Οι κρατήσεις του έργου: της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: λογαριασμών και
,        ,   πιστοποιήσεων μπορεί σύμφωνα με: να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο μερικά ή

,     .      ολικά με ισόποση εγγυ  κατασκευής του έργου:ητική επιστολή Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: περιορί σύμφωνα με: ζονται κατά
    (5%)        ποσοστό πέντε τοις του έργου: εκατό επί σύμφωνα με: της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: των εργασιών που  κατασκευής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στις του έργου:

   .      υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςλημένες του έργου: στην υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α επιμετρήσεις του έργου: Η μεί σύμφωνα με: ωση αποφασί σύμφωνα με: ζεται από τη
 ,      ,     διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α ύστερα από αί σύμφωνα με: τηση του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: η οποί σύμφωνα με: α συ  κατασκευής του έργου:νοδεύεται από

         .ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποί σύμφωνα με: ων έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: οι επιμετρήσεις του έργου: 95

 17 :   Άρθρο Α Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .      15, 16  17    Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: των άρθρων και εκδί σύμφωνα με: δονται από πιστωτικά ή
        χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: κατά την έννοια των

     .  1    14   .  4364/  2016  ( 13)  περιπτώσεων β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της και γ΄ όλη τη διάρκεια της της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της που  κατασκευής του έργου:
   -        λειτου  κατασκευής του έργου:ργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της του έργου: Ένωσης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Οικονομικού
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   -     ,      ,  Χώρου  κατασκευής του έργου: ή στα κράτη μέρη της του έργου: ΣΔΣ και έχου  κατασκευής του έργου:ν σύμφωνα με τις του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: διατάξεις του έργου: το
 . , ,     . . . . .     δικαί σύμφωνα με: ωμα αυ  κατασκευής του έργου:τό Μπορούν επί σύμφωνα με: σης του έργου: να εκδί σύμφωνα με: δονται από το ΤΜ Ε Δ Ε ή να παρέχονται με

          γραμμάτιο του  κατασκευής του έργου: Ταμεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων με παρακατάθεση σε αυ  κατασκευής του έργου:τό του  κατασκευής του έργου:
  .αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: χρηματικού ποσού 96     Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν συ  κατασκευής του έργου:σταθεί σύμφωνα με: παρακαταθήκη με γραμμάτιο

      ,  παρακατάθεσης του έργου: χρεογράφων στο Ταμεί σύμφωνα με: ο Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων τα
          τοκομερί σύμφωνα με: δια ή μερί σύμφωνα με: σματα που  κατασκευής του έργου: λήγου  κατασκευής του έργου:ν κατά τη διάρκεια της του έργου: εγγύησης του έργου: επιστρέφονται

          .μετά τη λήξη του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στον υ  κατασκευής του έργου:πέρ ου  κατασκευής του έργου: η εγγύηση οικονομικό φορέα

17. .2Α      ’    Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται κατ επιλογή του  κατασκευής του έργου: οικονομικού
/   φορέα αναδόχου  κατασκευής του έργου: από       ,ένα ή περισσότερου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εκδότες του έργου: της του έργου: παραπάνω παραγράφου  κατασκευής του έργου:

   .ανεξαρτήτως του έργου: του  κατασκευής του έργου: ύψου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: των   

          Η αναθέτουσα αρχή διαδικασία  για την επιλογή επικοινωνεί με τους αξίας  403.225 φορείς αξίας  403.225 που φέρονται να έχουν
   ,     εκδώσει τις αξίας  403.225 εγγυητικές αξίας  403.225 επιστολές αξίας  403.225 προκειμένου να διαπιστώσει την

 εγκυρότητά τους αξίας  403.22597. 

 18:Άρθρο          Ημερομηνία καιώρα λή διαδικασία  για την επιλογή ξης αξίας  403.225 της αξίας  403.225 προθεσμίας αξίας  403.225 υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 των προσφορών
αποσφράγισης αξίας  403.225

 Ως αξίας  403.225 ημερομηνία       και ώρα λή διαδικασία  για την επιλογή ξης αξίας  403.225 της αξίας  403.225 προθεσμίας αξίας  403.225 υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225  των προσφορών98

  ορί σύμφωνα με: ζεται η 02/08/2022,  ημέραΤρίτη   καιώρα 10:00 . .π μ . 

       Ως αξίας  403.225 ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 αποσφράγισης αξίας  403.225 των προσφορών
  ορίζεται η 04/08/20022,  ημέραΠέμπτη   καιώρα 10:00 . .π μ .

,     Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν για λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ανωτέρας του έργου: β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου:     ή για τεχνικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    δεν διενεργηθεί σύμφωνα με: η αποσφράγιση
              , κατά την ορισθεί σύμφωνα με: σα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυ  κατασκευής του έργου:τή δεν έχει υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: καμί σύμφωνα με: α προσφορά η

        αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνί σύμφωνα με: α αντί σύμφωνα με: στοιχα μετατί σύμφωνα με: θενται σε οποιαδήποτε
 ,     .      άλλη ημέρα με απόφαση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: Η απόφαση αυ  κατασκευής του έργου:τή κοινοποιεί σύμφωνα με: ται στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

προσφέροντες του έργου:,    “ ”,  μέσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α   (5)  πέντε του  κατασκευής του έργου:λάχιστον
     ,     ,  εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν τη νέα ημερομηνί σύμφωνα με: α και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα

  ,  ,   της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εφόσον διαθέτει καθώς του έργου: και  στον ,   ,ειδικό δημόσια προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο
 “  ”   χώρο ηλεκτρονικοί σύμφωνα με: διαγωνισμοί σύμφωνα με: της του έργου: πύλης του έργου: www.promitheus.gov.gr    .  του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν και

            στη νέα αυ  κατασκευής του έργου:τή ημερομηνί σύμφωνα με: α δεν καταστεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
 ,      ,    υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν προσφορές του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να ορισθεί σύμφωνα με: και νέα ημερομηνί σύμφωνα με: α εφαρμοζομένων κατά τα

      .  λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφί σύμφωνα με: ων      Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: και στη νέα
          αυ  κατασκευής του έργου:τή ημερομηνί σύμφωνα με: α δεν καταστεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν

 ,        υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν προσφορές του έργου: διεξάγεται νέα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: για
             το εν λόγω έργο με την εκ νέου  κατασκευής του έργου: τήρηση όλων των διατυ  κατασκευής του έργου:πώσεων δημοσιότητας του έργου: που  κατασκευής του έργου:

     (  ,  προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: επαναληπτικός του έργου: διαγωνισμός του έργου: σύμφωνα
     98 . 1 .   . 4412/2016).με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν

 19:   Άρθρο Χρόνος αξίας  403.225 ισχύος αξίας  403.225 προσφορών

19.1          Κάθε υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συ  κατασκευής του έργου:μμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
   97  . 4412/2016,   διάταξη του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν για διάστημα δεκατριών (13) μηνών99,  από την

 ημερομηνί σύμφωνα με: α    λήξης του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου:   .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των προσφορών

19.2           Προσφορά που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζει χρόνο ισχύος του έργου: μικρότερο από αυ  κατασκευής του έργου:τόν που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στο
    παρόν απορρί σύμφωνα με: πτεται ως του έργου: μη κανονική100.

19.3 Η   ,         ,  αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: πριν τη λήξη του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: να
           ζητά από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τη διάρκεια ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

   .  και της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: ’         κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ί σύμφωνα με: σο με το
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  .  19.1  .         προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενο στην παρ Μετά από τη λήξη και του  κατασκευής του έργου: παραπάνω ανώτατου  κατασκευής του έργου:
     ,     χρονικού ορί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: παράτασης του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: τα αποτελέσματα της του έργου: παρούσας του έργου:

  ,       ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: ματαιώνονται εκτός του έργου: αν η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κρί σύμφωνα με: νει κατά
,  ,         περί σύμφωνα με: πτωση αιτιολογημένα ότι η συ  κατασκευής του έργου:νέχιση της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: εξυ  κατασκευής του έργου:πηρετεί σύμφωνα με: το δημόσιο

,           συ  κατασκευής του έργου:μφέρον οπότε οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στη διαδικασί σύμφωνα με: α μπορούν να
     ,       επιλέξου  κατασκευής του έργου:ν να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν την προσφορά του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εφόσον του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ζητηθεί σύμφωνα με: πριν από την

        .   πάροδο του  κατασκευής του έργου: ανωτέρω ανώτατου  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: παράτασης του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Η διαδικασί σύμφωνα με: α
          ανάθεσης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζεται με όσου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: παρέτειναν τις του έργου: προσφορές του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και αποκλεί σύμφωνα με: ονται οι

  .λοιποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:

19.4            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν λήξει ο χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: των προσφορών και δεν ζητηθεί σύμφωνα με: παράταση της του έργου:
,     ,     ,   προσφοράς του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της του έργου: εφόσον η

      ,  ,   ,εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εξυ  κατασκευής του έργου:πηρετεί σύμφωνα με: το δημόσιο συ  κατασκευής του έργου:μφέρον να ζητήσει εκ των υ  κατασκευής του έργου:στέρων
          από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στη διαδικασί σύμφωνα με: α να παρατεί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τον

    ,      ,   χρόνο ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: οπότε η
     ,     διαδικασί σύμφωνα με: α συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζεται με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι προέβ) τους όρους της παρούσαςησαν στις του έργου:

 .ανωτέρω ενέργειες του έργου:

 20: /  Άρθρο Δημοσιότητα Δαπάνες αξίας  403.225 δημοσίευσης αξίας  403.225

1.       Ηπαρούσα Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (  22ΑΔΑΜ PROΚΡΑΤΙΑC010904405).

2.         Τα έγγραφα της του έργου: παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καταχωρήθηκαν στο
    -      σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με Συ  κατασκευής του έργου:στημικό Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςύξοντα

:   …….…  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμό [   ],εφόσον είναι γνωστός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων      και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr)   .του  κατασκευής του έργου: ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

3.      (Στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: www.pkm.gov.gr  ),   αναρτάται σχετική
,       2  ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: . 

4. Π        ερί σύμφωνα με: ληψη της του έργου: παρούσας του έργου: Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο101, σύμφωνα
   66 . 4412/2016     “ ” diavgeia.gov.gr., με το άρθρο ν και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια

          Τα έξοδα των εκ της του έργου: κεί σύμφωνα με: μενης του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: απαραί σύμφωνα με: τητων δημοσιεύσεων της του έργου:  περί σύμφωνα με: ληψης του έργου: της του έργου:
    ,      δημοπρασί σύμφωνα με: ας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α αναδεί σύμφωνα με: χθηκε ανάδοχος του έργου: β) τους όρους της παρούσαςαρύνου  κατασκευής του έργου:ν τον ί σύμφωνα με: διο και εισπράττονται με

     .       τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυ  κατασκευής του έργου:χόν
       ,      προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου: και τα έξοδα των μη

         απαραί σύμφωνα με: τητων εκ του  κατασκευής του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου: δημοσιεύσεων β) τους όρους της παρούσαςαρύνου  κατασκευής του έργου:ν την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και
     .καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται από τις του έργου: πιστώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:

 20A:       Άρθρο Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφωντης αξίας  403.225 σύμβασης αξίας  403.225102

1.  ,       ,    Προσκαλούνται οι κατά τα έγγραφα της του έργου: παρούσας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμενοι να λάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ν
      ,   μέρος του έργου: στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: προκειμένου  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα

            αρχή να προβ) τους όρους της παρούσαςεί σύμφωνα με: σε παρου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: αση του  κατασκευής του έργου: προς του έργου: ανάθεση έργου  κατασκευής του έργου: και σε σχετική διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευ  κατασκευής του έργου:ση
.................................. ( ),  ......................................(   )  στ τόπος του έργου: στις του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: α και ώρα

2.   (10)      ,  ,  Εντός του έργου: δέκα ημερών από την ως του έργου: άνω παρου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: αση κάθε ενδιαφερόμενος του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να
     ,       υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει τεύχος του έργου: παρατηρήσεων για το έργο την τεχνική μελέτη και τα τεύχη

,   .       δημοπράτησης του έργου: οικονομικά και συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά Με το τεύχος του έργου: παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η
  ,          ορθότητα της του έργου: λύσης του έργου: το εφικτό της του έργου: κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: και θα επισημαί σύμφωνα με: νονται σφάλματα των

    .        όρων των εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Η συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως του έργου: άνω
        ,  παρου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: αση και η υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: τεύχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: παρατηρήσεων εί σύμφωνα με: ναι προαιρετικές του έργου: δεν

          συ  κατασκευής του έργου:νεπάγονται την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: και δεν συ  κατασκευής του έργου:νιστούν κώλυ  κατασκευής του έργου:μα για τη
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   . συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στη διαδικασί σύμφωνα με: α
3.           Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αξιολογεί σύμφωνα με: τα συ  κατασκευής του έργου:μπεράσματα της του έργου: διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: και τα τεύχη

       : παρατηρήσεων που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςλήθηκαν και προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει στις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου: ενέργειες του έργου:
)            α εφόσον διαπιστωθεί σύμφωνα με: η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως του έργου: μη ορθές του έργου: οι

 ,    ,      υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σες του έργου: παρατηρήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεχί σύμφωνα με: ζει τη διαδικασί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
    έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή

)           β) τους όρους της παρούσας εφόσον διαπιστωθεί σύμφωνα με: η ύπαρξη επου  κατασκευής του έργου:σιωδών σφαλμάτων ή ελλεί σύμφωνα με: ψεων στα έγγραφα της του έργου:
   /       σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εκδί σύμφωνα με: δει τεύχος του έργου: τροποποιήσεων διορθώσεων της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ή και των λοιπών
  ,   (5)       εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εντός του έργου: πέντε ημερών από τη λήξη της του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου:

      .    των τευ  κατασκευής του έργου:χών παρατηρήσεων από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: Στο τεύχος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τό
    / .   περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται οι απαιτούμενες του έργου: επου  κατασκευής του έργου:σιώδεις του έργου: τροποποιήσεις του έργου: διορθώσεις του έργου: Το τεύχος του έργου:

,   ,          κοινοποιεί σύμφωνα με: ται με απόδειξη σε όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςαν τα έγγραφα
 ,     ,      της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου:

 ,   .         αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: εφόσον διαθέτει Στο ως του έργου: άνω τεύχος του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η
         διεξαγωγή της του έργου: δημοπρασί σύμφωνα με: ας του έργου: σε μεταγενέστερη ημερομηνί σύμφωνα με: α με τήρηση των διατυ  κατασκευής του έργου:πώσεων

      20    ,     δημοσιότητας του έργου: σύμφωνα με το άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: οι προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: των οποί σύμφωνα με: ων
 ’     (1/3)  ανέρχονται κατ ελάχιστον στο ένα τρί σύμφωνα με: το ή

)           γ εφόσον διαπιστωθεί σύμφωνα με: η ύπαρξη ου  κατασκευής του έργου:σιωδών σφαλμάτων ή ελλεί σύμφωνα με: ψεων σε οποιοδήποτε
    ,      .  στοιχεί σύμφωνα με: ο των εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ανακαλεί σύμφωνα με: τη διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού Στη
,         ,   συ  κατασκευής του έργου:νέχεια προβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει σε νέα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: διορθώνοντας του έργου: τα

   . σχετικά σφάλματα και ελλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου:
4.          Το τεύχος του έργου: τροποποιήσεων συ  κατασκευής του έργου:γκαταλέγεται στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και αποτελεί σύμφωνα με: 

       . ,   αναπόσπαστο μέρος του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μετά την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςντί σύμφωνα με: θετα τα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέντα από
         του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά στοιχεί σύμφωνα με: α και

     .δεν χρησιμοποιούνται για ερμηνεί σύμφωνα με: α της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
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        14  ,  Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση ανατί σύμφωνα με: θεται β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: κριτηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: σε προσφέροντα
         .    22  ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: δεν αποκλεί σύμφωνα με: εται από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

      . , ,      22  .και πληροί σύμφωνα με: τα κριτήρια επιλογής του έργου: των παρ Β Γ Δ και Ε του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

 21:    Άρθρο Δικαιούμενοι συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 στη διαδικασ   ία σύναψης αξίας  403.225 σύμβασης αξίας  403.225 

21.1       ,    Δικαί σύμφωνα με: ωμα συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν φυ  κατασκευής του έργου:σικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών  103   που  κατασκευής του έργου:
  /δραστηριοποιούνται στην κατηγορί σύμφωνα με: α ες του έργου:  έργου  κατασκευής του έργου: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ104   και που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι

 εγκατεστημένα σε105:
)  -   ,α σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: Ένωσης του έργου:
)  -      ( . . .),β) τους όρους της παρούσας σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  κατασκευής του έργου: ΕΟΧ
)           ,      γ σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πογράψει και κυ  κατασκευής του έργου:ρώσει τη ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςαθμό που  κατασκευής του έργου: η υ  κατασκευής του έργου:πό

       1, 2, 4 ,  5, 6  7ανάθεση δημόσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα και 106  και τις του έργου:
        γενικές του έργου: σημειώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος του έργου: I    ,της του έργου: ως του έργου: άνω Συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου:

 καθώς του έργου: και
)             δ σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εμπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν στην περί σύμφωνα με: πτωση γ΄ όλη τη διάρκεια της της του έργου: παρούσας του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: και

           έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νάψει διμερεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή πολυ  κατασκευής του έργου:μερεί σύμφωνα με: ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
  .ανάθεσης του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

       1,  2,  4,  5,  6   7   Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτή διαδικασία  για την επιλογή ματα και και τις αξίας  403.225
        I   ,γενικές αξίας  403.225 σημειώσεις αξίας  403.225 του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή διαδικασία  για την επιλογή ματος αξίας  403.225 της αξίας  403.225 Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

           ,καθώς αξίας  403.225 και τις αξίας  403.225 λοιπές αξίας  403.225 διεθνείς αξίας  403.225 συμφωνίες αξίας  403.225 από τις αξίας  403.225 οποίες αξίας  403.225 δεσμεύεται η Ένωση
      ,  ,   οι αναθέτουσες αξίας  403.225 αρχές αξίας  403.225 επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις αξίας  403.225 υπηρεσίες αξίας  403.225 και

          τους αξίας  403.225 οικονομικούς αξίας  403.225 φορείς αξίας  403.225 των χωρών που έχουν υπογράψει τις αξίας  403.225 εν λόγω
         συμφωνίες αξίας  403.225 μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή διαδικασία  για την επιλογή με αυτή διαδικασία  για την επιλογή ν που επιφυλάσσουν για τα

,  ,        έργα τααγαθά τις αξίας  403.225 υπηρεσίες αξίας  403.225 και τους αξίας  403.225 οικονομικούς αξίας  403.225 φορείς αξίας  403.225 της αξίας  403.225Ένωσης αξίας  403.225107.

21.2         Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει εί σύμφωνα με: τε μεμονωμένα εί σύμφωνα με: τε ως του έργου: μέλος του έργου: ένωσης του έργου:108,

21.3  Οι ενώσεις του έργου:        . 2, 3  4 οικονομικών φορέων συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: των παρ και του  κατασκευής του έργου:
 19   . 1 ( )  ( )    76   . 4412/2016.άρθρου  κατασκευής του έργου: και των παρ γ και ε του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

            Δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται από τις του έργου: εν λόγω ενώσεις του έργου: να περιβ) τους όρους της παρούσαςληθούν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη νομική μορφή για
  .           την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς του έργου: Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: η ένωση αναδειχθεί σύμφωνα με: ανάδοχος του έργου: η νομική της του έργου:

            μορφή πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι τέτοια που  κατασκευής του έργου: να εξασφαλί σύμφωνα με: ζεται η ύπαρξη ενός του έργου: και μοναδικού
     (  ).φορολογικού μητρώου  κατασκευής του έργου: για την ένωση πχ κοινοπραξί σύμφωνα με: α

 22:    Άρθρο Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια ποιοτική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225

         Οι μεμονωμένοι προσφέροντες του έργου: πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής του έργου:
. επιλογής του έργου:

    ,    :Στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων ισχύου  κατασκευής του έργου:ν τα εξής του έργου:

-        22    ,     αναφορικά με τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: θα πρέπει να
      ικανοποιούνται από κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου:

-       22.   ,     αναφορικά με τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Β της του έργου: παρούσας του έργου: κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου: θα
       πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο,   σύμφωνα με τα

    ειδικότερα στο ως του έργου: άνω άρθρο,          του  κατασκευής του έργου:λάχιστον σε μια από τις του έργου: κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορά στο υ  κατασκευής του έργου:πό
 .  ,         ανάθεση έργο Περαιτέρω αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες του έργου: οι κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου:

. έργου  κατασκευής του έργου:

22. .  Α Λόγοι αποκλεισμού
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  Κάθε προσφέρων αποκλείεται       από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στην παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου:
,       (      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εφόσον συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει στο πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: αν πρόκειται για μεμονωμένο φυ  κατασκευής του έργου:σικό ή

 )         (     νομικό πρόσωπο ή σε ένα από τα μέλη του  κατασκευής του έργου: αν πρόκειται περί σύμφωνα με: ένωσης του έργου: οικονομικών
)       :φορέων ένας του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: των παρακάτω περιπτώσεων

22.A.1.      Όταν υ  κατασκευής του έργου:πάρχει εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: αμετάκλητη109      καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
  :ακόλου  κατασκευής του έργου:θα εγκλήματα

)α     συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή σε εγκληματική διαδικασία  για την επιλογή οργάνωση,       2  όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου:
-  2008/841/     24   2008,   απόφασης του έργου: πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου: Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για την

   (  καταπολέμηση του  κατασκευής του έργου: οργανωμένου  κατασκευής του έργου: εγκλήματος του έργου: ΕΕ L 300   11.11.2008  .42),της του έργου: σ   και τα
   187    (  ),εγκλήματα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα εγκληματική οργάνωση

)β   ,  ενεργητική διαδικασία  για την επιλογή δωροδοκία     3     όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: περί σύμφωνα με: της του έργου:
  ,       καταπολέμησης του έργου: της του έργου: δωροδοκί σύμφωνα με: ας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α ενέχονται υ  κατασκευής του έργου:πάλληλοι των Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκών

   -    (  Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της του έργου: Ένωσης του έργου: ΕΕ C 195  25.6.1997, . 1)   . 1της του έργου: σ και στην παρ
  2  -  2003/568/     22   2003,του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: απόφασης του έργου: πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ας του έργου: Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
        (  για την καταπολέμηση της του έργου: δωροδοκί σύμφωνα με: ας του έργου: στον ιδιωτικό τομέα ΕΕ L 192  31.7.2003, . 54),της του έργου: σ

         ,καθώς του έργου: και όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο εθνικό δί σύμφωνα με: καιο του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα     και τα εγκλήματα των
 159  (   ), 236 (  ), 237 . 2-4άρθρων Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με: α πολιτικών προσώπων δωροδοκί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:παλλήλου  κατασκευής του έργου: παρ

(   ),  237  .  2 (   –  ),  396δωροδοκί σύμφωνα με: α δικαστικών λειτου  κατασκευής του έργου:ργών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας παρ εμπορί σύμφωνα με: α επιρροής του έργου: μεσάζοντες του έργου:
. 2 (    )   ,παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α στον ιδιωτικό τομέα του  κατασκευής του έργου:Ποινικού Κώδικα

) ,γ απάτη            εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: των οικονομικών συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ένωσης του έργου: κατά την έννοια των
 3   4    ( )  2017/1371      άρθρων και της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου:

  5Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου:  2017     ,    Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του  κατασκευής του έργου: ποινικού
,           (δικαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: απάτης του έργου: εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: των οικονομικών συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ένωσης του έργου: L

198/28.07.2017)      159  (   ), 216και τα εγκλήματα των άρθρων Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με: α πολιτικών προσώπων
( ),  236  (  ),  237  .  2-4  (  πλαστογραφί σύμφωνα με: α δωροδοκί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:παλλήλου  κατασκευής του έργου: παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α δικαστικών

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λειτου  κατασκευής του έργου:ργών ψευ  κατασκευής του έργου:δής του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση νόθευ  κατασκευής του έργου:ση κ λπ διακεκριμένη κλοπή
( ),  386  ( ),  386  (   ),  386  (    υ  κατασκευής του έργου:πεξαί σύμφωνα με: ρεση απάτη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας απάτη με υ  κατασκευής του έργου:πολογιστή Β απάτη σχετική με τις του έργου:

), 390 ( )       155 .  επιχορηγήσεις του έργου: απιστί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα και των άρθρων επ του  κατασκευής του έργου: Εθνικού
  ( . 2960/2001, ’ 265),      Τελωνειακού Κώδικα ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας όταν αυ  κατασκευής του έργου:τά στρέφονται κατά των οικονομικών

          συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: ή συ  κατασκευής του έργου:νδέονται με την προσβ) τους όρους της παρούσαςολή αυ  κατασκευής του έργου:τών των
,       23 (    συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων καθώς του έργου: και τα εγκλήματα των άρθρων διασυ  κατασκευής του έργου:νοριακή απάτη σχετικά με

 )   24  (        τον ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και επικου  κατασκευής του έργου:ρικές του έργου: διατάξεις του έργου: για την ποινική προστασί σύμφωνα με: α των οικονομικών
   )  . 4689/2020 ( ’ 103),συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:Ένωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)      δ τρομοκρατικά εγκλή διαδικασία  για την επιλογή ματα ή διαδικασία  για την επιλογή εγκλή διαδικασία  για την επιλογή ματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές του έργου:
,   ,  ,    3-4  5-12   ( )δραστηριότητες του έργου: όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται αντιστοί σύμφωνα με: χως του έργου: στα άρθρα και της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ

2017/541        15του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου:  2017, Μαρτί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για
        -την καταπολέμηση της του έργου: τρομοκρατί σύμφωνα με: ας του έργου: και την αντικατάσταση της του έργου: απόφασης του έργου: πλαισί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:

2002/475/          2005/671/  ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και για την τροποποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: απόφασης του έργου: ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου:
 (  Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΕΕ L 88/31.03.2017))        ή ηθική αυ  κατασκευής του έργου:του  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: α ή συ  κατασκευής του έργου:νέργεια ή απόπειρα διάπραξης του έργου:
,     14 ,εγκλήματος του έργου: όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:       187  και τα εγκλήματα των άρθρων Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

187    ,       32-35  . 4689/2020Β του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα καθώς του έργου: και τα εγκλήματα των άρθρων του  κατασκευής του έργου: ν
( ’103),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)       ε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες αξίας  403.225 δραστηριότητες αξίας  403.225   ή χρηματοδότηση της του έργου:
,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατί σύμφωνα με: ας του έργου: όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ του  κατασκευής του έργου:

      20    2015,    Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: ης του έργου: Μαΐου  κατασκευής του έργου: σχετικά με την
        πρόληψη της του έργου: χρησιμοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: χρηματοπιστωτικού συ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου: για τη νομιμοποί σύμφωνα με: ηση

         ,εσόδων από παράνομες του έργου: δραστηριότητες του έργου: ή για τη χρηματοδότηση της του έργου: τρομοκρατί σύμφωνα με: ας του έργου:  την
   ( ) . 648/2012     τροποποί σύμφωνα με: ηση του  κατασκευής του έργου: κανονισμού ΕΕ αριθμ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου:

,       2005/60/    Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και την κατάργηση της του έργου: οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΚ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
      2006/70/    (  και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και της του έργου: οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΚ της του έργου: Επιτροπής του έργου: ΕΕ L 141/05.06.2015) και

    2  39  . 4557/2018 ( ’ 139), ),τα εγκλήματα των άρθρων και του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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)       ,στ παιδική διαδικασία  για την επιλογή εργασία και άλλες αξίας  403.225 μορφές αξίας  403.225 εμπορίας αξίας  403.225 ανθρώπων    όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στο
 2   2011/36/        άρθρο της του έργου: Οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Κοινοβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου:

5   2011,          ης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπριλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για την πρόληψη και την καταπολέμηση της του έργου: εμπορί σύμφωνα με: ας του έργου: ανθρώπων και
     ,        -για την προστασί σύμφωνα με: α των θυ  κατασκευής του έργου:μάτων της του έργου: καθώς του έργου: και για την αντικατάσταση της του έργου: απόφασης του έργου:

 2002/629/    (  πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕΥ του  κατασκευής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΕΕ L 101  15.4.2011, . 1),    της του έργου: σ και τα εγκλήματα του  κατασκευής του έργου:
 323     (  ).    άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: Ποινικού Κώδικα εμπορί σύμφωνα με: α ανθρώπων Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

          αποκλεί σύμφωνα με: εται επί σύμφωνα με: σης του έργου: όταν το πρόσωπο εις του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εκδόθηκε αμετάκλητη
     ,    καταδικαστική απόφαση εί σύμφωνα με: ναι μέλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: διοικητικού διευ  κατασκευής του έργου:θυ  κατασκευής του έργου:ντικού ή εποπτικού οργάνου  κατασκευής του έργου:

        ,    του  κατασκευής του έργου: εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης του έργου: λήψης του έργου: αποφάσεων ή
  .ελέγχου  κατασκευής του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τό

     :Ηυ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση του  κατασκευής του έργου: προηγούμενου  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: αφορά

)       ( . . .),   α Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: εταιρειών περιορισμένης του έργου: ευ  κατασκευής του έργου:θύνης του έργου: ΕΠΕ προσωπικών εταιρειών
( . . . .) ΟΕ ΕΕ και    ( . .  ),  .Ιδιωτικών Κεφαλαιου  κατασκευής του έργου:χικών Εταιρειών Ι Κ Ε του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: διαχειριστές του έργου:

)     ( . .)   ,   β) τους όρους της παρούσας Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: ανωνύμων εταιρειών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ τον Διευ  κατασκευής του έργου:θύνοντα Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λο τα μέλη του  κατασκευής του έργου:
 ,          Διοικητικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου: και τα πρόσωπα στα οποί σύμφωνα με: α με απόφαση του  κατασκευής του έργου: Διοικητικού
          .Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: έχει ανατεθεί σύμφωνα με: το σύνολο της του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: και εκπροσώπησης του έργου: της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου:

)    ,     , γ Στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: των συ  κατασκευής του έργου:νεταιρισμών τα μέλη του  κατασκευής του έργου: Διοικητικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή

)      ,  ,   ,  δ στις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπες του έργου: περιπτώσεις του έργου: νομικών προσώπων τον κατά περί σύμφωνα με: πτωση νόμιμο
εκπρόσωπο110.

22.A.2

)α            Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή
           φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: και αυ  κατασκευής του έργου:τό έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με: από δικαστική ή

      ,     διοικητική απόφαση με τελεσί σύμφωνα με: δικη και δεσμευ  κατασκευής του έργου:τική ισχύ σύμφωνα με διατάξεις του έργου: της του έργου: χώρας του έργου:
        /  όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ή την εθνική νομοθεσί σύμφωνα με: α ή και

)β               η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να αποδεί σύμφωνα με: ξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
           αθετήσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: όσον αφορά την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου:

.ασφάλισης του έργου:

            ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο προσφέρων εί σύμφωνα με: ναι Έλληνας του έργου: πολί σύμφωνα με: της του έργου: ή έχει την εγκατάστασή του  κατασκευής του έργου: στην Ελλάδα οι
        ,  υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν τις του έργου: εισφορές του έργου: κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν τόσο την

,     .κύρια όσο και την επικου  κατασκευής του έργου:ρική ασφάλιση

   .  ’   ’         Οι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: των περ α και β) τους όρους της παρούσας θεωρεί σύμφωνα με: ται ότι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν αθετηθεί σύμφωνα με: εφόσον δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν
          καταστεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες του έργου: ή εφόσον αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικό διακανονισμό που  κατασκευής του έργου:

.τηρεί σύμφωνα με: ται

   ,       ,  Δεν αποκλεί σύμφωνα με: εται ο προσφέρων όταν έχει εκπληρώσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: τε
         ,καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή τις του έργου: εισφορές του έργου: κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: που  κατασκευής του έργου: οφεί σύμφωνα με: λει

,   ,       ,συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων κατά περί σύμφωνα με: πτωση των δεδου  κατασκευής του έργου:λευ  κατασκευής του έργου:μένων τόκων ή των προστί σύμφωνα με: μων
        ,εί σύμφωνα με: τε υ  κατασκευής του έργου:παγόμενος του έργου: σε δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικό διακανονισμό για την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:     στο μέτρο που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: 
    του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικού κανονισμού111

22.A.3  )  α ’  ,  Κατ εξαί σύμφωνα με: ρεση       για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πιο κάτω επιτακτικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δημόσιου  κατασκευής του έργου:
............συ  κατασκευής του έργου:μφέροντος του έργου: 112 (       ,   όπως του έργου: δημόσιας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:γεί σύμφωνα με: ας του έργου: ή προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: περιβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντος του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι

    )     συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και
22.A.2.

)β  ’ ,  Κατ εξαί σύμφωνα με: ρεση όταν   ο αποκλεισμός του έργου:  εί σύμφωνα με: ναι  ,    σαφώς του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:σανάλογος του έργου: ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: όταν μόνο μικρά
             ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν καταβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: ή όταν ο

 προσφέρων           ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβ) τους όρους της παρούσαςές του έργου: ποσό που  κατασκευής του έργου: οφεί σύμφωνα με: λεται λόγω αθέτησης του έργου: των
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          υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεών του  κατασκευής του έργου: όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου:
           ,    σε χρόνο κατά τον οποί σύμφωνα με: ο δεν εί σύμφωνα με: χε τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να λάβ) τους όρους της παρούσαςει μέτρα σύμφωνα με το τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο

  .  '   .  2    73  .  4412/2016,      εδάφιο της του έργου: περ β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν πριν από την εκπνοή της του έργου:
  προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου:   18   ,   του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: δεν εφαρμόζεται 113η
 22. .2.παράγραφος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

22. .4Α . Αποκλείεται       από τη συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή στην παρούσα διαδικασία σύναψης αξίας  403.225
         δημόσιας αξίας  403.225 σύμβασης αξίας  403.225 προσφέρων σε οποιαδή διαδικασία  για την επιλογή ποτε από τις αξίας  403.225 ακόλουθες αξίας  403.225

καταστάσεις αξίας  403.225:114

( )α         .  2   18  .έχει αθετήσει τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,        περί σύμφωνα με: αρχών που  κατασκευής του έργου: εφαρμόζονται στις του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: σύναψης του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων

,συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων                    

( )β               εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: τελεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πό πτώχευ  κατασκευής του έργου:ση ή έχει υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α ειδικής του έργου:
εκκαθάρισης του έργου:            ή τελεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πό αναγκαστική διαχεί σύμφωνα με: ριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

         έχει υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α πτωχευ  κατασκευής του έργου:τικού συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςασμού ή έχει αναστεί σύμφωνα με: λει τις του έργου:
          επιχειρηματικές του έργου: του  κατασκευής του έργου: δραστηριότητες του έργου: ή έχει υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α εξυ  κατασκευής του έργου:γί σύμφωνα με: ανσης του έργου: και δεν

          τηρεί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: ή εάν β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
   ,     . προκύπτου  κατασκευής του έργου:σα από παρόμοια διαδικασί σύμφωνα με: α προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενη σε εθνικές του έργου: διατάξεις του έργου: νόμου  κατασκευής του έργου:

         ,   Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να μην αποκλεί σύμφωνα με: ει έναν οικονομικό φορέα ο οποί σύμφωνα με: ος του έργου: β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται
         ,   σε μια εκ των καταστάσεων που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στην παρούσα περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:πό την

               προϋπόθεση ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή έχει αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι ο εν λόγω φορέας του έργου: εί σύμφωνα με: ναι σε θέση να
  ,          εκτελέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνοντας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόψη τις του έργου: ισχύου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: διατάξεις του έργου: και τα μέτρα για τη

     ( . 5  73  . 4412/2016), συ  κατασκευής του έργου:νέχιση της του έργου: επιχειρηματικής του έργου: του  κατασκευής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν 115

( )γ  ,      3    44  . 3959/2011( 93), εάν με την επιφύλαξη της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της περί σύμφωνα με: 
     ,     ποινικών κυ  κατασκευής του έργου:ρώσεων και άλλων διοικητικών συ  κατασκευής του έργου:νεπειών η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαθέτει

          επαρκώς του έργου: εύλογες του έργου: ενδεί σύμφωνα με: ξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: οδηγούν στο συ  κατασκευής του έργου:μπέρασμα ότι ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:
          συ  κατασκευής του έργου:νήψε συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με άλλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: με στόχο τη στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του  κατασκευής του έργου:

,ανταγωνισμού

( )δ            24  .εάν μί σύμφωνα με: α κατάσταση σύγκρου  κατασκευής του έργου:σης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφερόντων κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016        ,   ,δεν μπορεί σύμφωνα με: να θεραπευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβ) τους όρους της παρούσαςατικά

,μέσα

( )ε            εάν μί σύμφωνα με: α κατάσταση στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ανταγωνισμού από την πρότερη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή των
        ,οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασί σύμφωνα με: α της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

      48  .  4412/2016,     σύμφωνα με όσα ορί σύμφωνα με: ζονται στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν δεν μπορεί σύμφωνα με: να θεραπευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: με
,  , ,άλλα λιγότερο παρεμβ) τους όρους της παρούσαςατικά μέσα

( )στ           εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει επιδεί σύμφωνα με: ξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρή ή επαναλαμβ) τους όρους της παρούσαςανόμενη πλημμέλεια
         ,κατά την εκτέλεση ου  κατασκευής του έργου:σιώδου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: απαί σύμφωνα με: τησης του έργου: στο πλαί σύμφωνα με: σιο προηγούμενης του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

        προηγούμενης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: παραχώρησης του έργου:
         ,που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: χε ως του έργου: αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελί σύμφωνα με: α της του έργου: προηγούμενης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

    ,αποζημιώσεις του έργου: ή άλλες του έργου: παρόμοιες του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώσεις του έργου:

( )ζ             εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει κριθεί σύμφωνα με: ένοχος του έργου: εκ προθέσεως του έργου: σοβ) τους όρους της παρούσαςαρών απατηλών
,           δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: απαιτούνται για την εξακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςωση της του έργου:
         ,  απου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ας του έργου: των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρί σύμφωνα με: ων επιλογής του έργου: έχει
            αποκρύψει τις του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: ή δεν εί σύμφωνα με: ναι σε θέση να προσκομί σύμφωνα με: σει τα δικαιολογητικά

  ’    79  . 4412/2016,   που  κατασκευής του έργου: απαιτούνται κατ εφαρμογή του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν περί σύμφωνα με: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Ενιαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
 ,     23  ,Εγγράφου  κατασκευής του έργου: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καθώς του έργου: και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

( )η             εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασί σύμφωνα με: α
    ,     λήψης του έργου: αποφάσεων της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: να αποκτήσει εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:

          ενδέχεται να του  κατασκευής του έργου: αποφέρου  κατασκευής του έργου:ν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή
         να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: ενδέχεται να
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       ,     επηρεάσου  κατασκευής του έργου:ν ου  κατασκευής του έργου:σιωδώς του έργου: τις του έργου: αποφάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν τον αποκλεισμό την επιλογή ή την
,ανάθεση

( )θ          ,  εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει διαπράξει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποί σύμφωνα με: ο
θέτει     σε αμφιβ) τους όρους της παρούσαςολί σύμφωνα με: α την ακεραιότητά του  κατασκευής του έργου:.

22. .5Α .           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκλεί σύμφωνα με: εται από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
( ),         . 4διαγωνισμό οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: εάν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι προϋποθέσεις του έργου: εφαρμογής του έργου: της του έργου: παρ

  8  . 3310/2005 (του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν  εθνικός αξίας  403.225 λόγος αξίας  403.225 αποκλεισμού). 116

         Οι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: της του έργου: παρούσης του έργου: αφορούν στις του έργου: ανώνυ  κατασκευής του έργου:μες του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν
            προσφορά αυ  κατασκευής του έργου:τοτελώς του έργου: ή ως του έργου: μέλη ένωσης του έργου: ή που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχου  κατασκευής του έργου:ν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου  κατασκευής του έργου:

            νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της του έργου: αλλοδαπής του έργου: που  κατασκευής του έργου:
   .αντιστοιχούν σε ανώνυ  κατασκευής του έργου:μη εταιρεί σύμφωνα με: α

   : Εξαιρούνται της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου:

)α      -      οι εισηγμένες του έργου: στα χρηματιστήρια κρατών μελών της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου:
     ( . . . .) , Οργανισμού Οικονομικής του έργου: Συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ΟΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου:

)β   ,           οι εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: τα δικαιώματα ψήφου  κατασκευής του έργου: των οποί σύμφωνα με: ων ελέγχονται από μί σύμφωνα με: α ή περισσότερες του έργου:
  (investment firms),   /επιχειρήσεις του έργου: επενδύσεων εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: κεφαλαί σύμφωνα με: ων ενεργητικού

(asset/fund  managers)       ή εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: κεφαλαί σύμφωνα με: ων επιχειρηματικών συ  κατασκευής του έργου:μμετοχών
(private  equity  firms),          ,υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση ότι οι τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ες του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου:ν

         (75%)  συ  κατασκευής του έργου:νολικά ποσοστό που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει το εβ) τους όρους της παρούσαςδομήντα πέντε τοις του έργου: εκατό των δικαιωμάτων
         ψήφων και εί σύμφωνα με: ναι εποπτευ  κατασκευής του έργου:όμενες του έργου: από Επιτροπές του έργου: Κεφαλαιαγοράς του έργου: ή άλλες του έργου: αρμόδιες του έργου:

         . . . .χρηματοοικονομικές του έργου: αρχές του έργου: κρατών μελών της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: ή του  κατασκευής του έργου: ΟΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 117

22. .6.  Α          Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αποκλεί σύμφωνα με: ει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο
      ,     κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: όταν αποδεικνύεται ότι αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου:

           ,  β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται λόγω πράξεων ή παραλεί σύμφωνα με: ψεων αυ  κατασκευής του έργου:τού εί σύμφωνα με: τε πριν εί σύμφωνα με: τε κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α σε μί σύμφωνα με: α
     .από τις του έργου: περιπτώσεις του έργου: των προηγούμενων παραγράφων  118 

         ,Εάν η περίοδος αξίας  403.225 αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση
    22. .1      στις αξίας  403.225 περιπτώσεις αξίας  403.225 της αξίας  403.225 παραγράφου Α η περίοδος αξίας  403.225 αυτή διαδικασία  για την επιλογή ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από την ημερομηνία της αξίας  403.225 καταδίκης αξίας  403.225 με αμετάκλητη απόφαση και στις αξίας  403.225
    22. .4    (3)     περιπτώσεις αξίας  403.225 της αξίας  403.225 παραγράφου Α στα τρία έτη από την ημερομηνία

      .έκδοσης αξίας  403.225 πράξης αξίας  403.225 που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός αξίας  403.225 119

22. .7.Α            Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: που  κατασκευής του έργου: εμπί σύμφωνα με: πτει σε μια από τις του έργου: καταστάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται
  22. .1  22. .4στις του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 120,     ,εκτός του έργου: από την περί σύμφωνα με: πτωση β) τους όρους της παρούσας    μπορεί σύμφωνα με: να προσκομί σύμφωνα με: ζει

στοιχεί σύμφωνα με: α121            προκειμένου  κατασκευής του έργου: να αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι τα μέτρα που  κατασκευής του έργου: έλαβ) τους όρους της παρούσαςε επαρκούν για να αποδεί σύμφωνα με: ξου  κατασκευής του έργου:ν
  ,       .    την αξιοπιστί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: παρότι συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει ο σχετικός του έργου: λόγος του έργου: αποκλεισμού Για τον σκοπό

,            αυ  κατασκευής του έργου:τόν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αποδεικνύει ότι έχει καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει ή έχει δεσμευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να
           καταβ) τους όρους της παρούσαςάλει αποζημί σύμφωνα με: ωση για ζημί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: προκλήθηκαν από το ποινικό αδί σύμφωνα με: κημα ή το
,           παράπτωμα ότι έχει διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σει τα γεγονότα και τις του έργου: περιστάσεις του έργου: με ολοκληρωμένο

,       ,    τρόπο μέσω ενεργού συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: με τις του έργου: ερευ  κατασκευής του έργου:νητικές του έργου: αρχές του έργου: και έχει λάβ) τους όρους της παρούσαςει συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένα
   ,        τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς του έργου: και μέτρα σε επί σύμφωνα με: πεδο προσωπικού κατάλληλα για

      .την αποφυ  κατασκευής του έργου:γή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων  122   Τα μέτρα που  κατασκευής του έργου:
         λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: αξιολογούνται σε συ  κατασκευής του έργου:νάρτηση με τη

         σοβ) τους όρους της παρούσαςαρότητα και τις του έργου: ιδιαί σύμφωνα με: τερες του έργου: περιστάσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ποινικού αδικήματος του έργου: ή του  κατασκευής του έργου:
.      ,       παραπτώματος του έργου: Εάν τα στοιχεί σύμφωνα με: α κριθούν επαρκή ο εν λόγω οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δεν

     .      ,αποκλεί σύμφωνα με: εται από τη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή
        .  γνωστοποιεί σύμφωνα με: ται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της του έργου: απόφασης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: Οικονομικός του έργου:

   ,     ,   ,φορέας του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχει αποκλειστεί σύμφωνα με: σύμφωνα με τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου: με τελεσί σύμφωνα με: δικη απόφαση
          από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή σε διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου: σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή ανάθεσης του έργου: παραχώρησης του έργου: δεν

            μπορεί σύμφωνα με: να κάνει χρήση της του έργου: ανωτέρω δυ  κατασκευής του έργου:νατότητας του έργου: κατά την περί σύμφωνα με: οδο του  κατασκευής του έργου: αποκλεισμού που  κατασκευής του έργου:
    ορί σύμφωνα με: ζεται στην εν λόγω απόφαση
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22. .8.Α             Η απόφαση για την διαπί σύμφωνα με: στωση της του έργου: επάρκειας του έργου: ή μη των επανορθωτικών μέτρων
          . 8  9κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδί σύμφωνα με: δεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις του έργου: παρ και

  73  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν  123

22. .9.Α   ,          Οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: έχει επιβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: η κύρωση του  κατασκευής του έργου: οριζόντιου  κατασκευής του έργου:
     ,       αποκλεισμού σύμφωνα με τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου: και για το χρονικό διάστημα που  κατασκευής του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τή

        .ορί σύμφωνα με: ζει αποκλεί σύμφωνα με: εται από την παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

  (22.  – 22. )Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Β’ Δ  124

22. .       Β’ Καταλληλότητα για τηνάσκηση της αξίας  403.225 επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 δραστηριότητας αξίας  403.225

         ,Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της του έργου: επαγγελματικής του έργου: δραστηριότητας του έργου:
          απαιτεί σύμφωνα με: ται οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό

      .     μητρώο που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: ται στο κράτος του έργου: εγκατάστασής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: Ειδικά οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
        εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτεί σύμφωνα με: ται να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο

  ( . . .)        Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ για το χρονικό διάστημα που  κατασκευής του έργου: εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να
      65   . .  71/2019    ισχύου  κατασκευής του έργου:ν οι μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ ή στο Μητρώο

    ( . . . . .),     Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων ΜΗΕΕΔΕ από την έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:
   τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή στα   Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων125,  ,ανά περί σύμφωνα με: πτωση   /-στην κατηγορί σύμφωνα με: α

    21  ιες του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:126.      Οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι σε
          κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Ένωσης του έργου: απαιτεί σύμφωνα με: ται να εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα

       . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: παραρτήματος του έργου: ΧΙ του  κατασκευής του έργου:Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν

22. .    Γ Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή και χρηματοοικονομική διαδικασία  για την επιλογή επάρκεια127

          Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
 ( . . .),        Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ ισχύει η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια με

      100  .3669/2008  ταυ  κατασκευής του έργου:τόσημα δικαιολογητικά όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν ανά κατηγορί σύμφωνα με: α
         .και τάξηΜΕΕΠ αντί σύμφωνα με: στοιχη με την εκτιμώμενη αξί σύμφωνα με: α της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

   2   . . .      .Για κατάταξη στην Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τάξη του  κατασκευής του έργου:ΜΕΕΠ δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται νομική μορφή εταιρικού σχήματος του έργου:

        ,   Ειδικά οι εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στο ΜΕΕΠ δεν θα πρέπει
        να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών

,         20 .  4  .  3669/2008,συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
 .όπως του έργου: ισχύει

    ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων οι παραπάνω ελάχιστες του έργου: απαιτήσεις του έργου:
 καλύπτονται αθροιστικά     από τα μέλη της του έργου: ένωσης του έργου:. 

        ,  Ειδικά οι εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στο ΜΕΕΠ   για το χρονικό
          65  . .διάστημα που  κατασκευής του έργου: εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να ισχύου  κατασκευής του έργου:ν οι μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικές του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ

71/2019,           δεν θα πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου:
  ,        20υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο

. 4  . 3669/2008,  .παρ του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: ισχύει

              Μετά από τη λήξη των ως του έργου: άνω μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:
.  71/2019,        . . . . .,  π δ οι εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στο ΜΗΕΕΔΕ δεν

         θα πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου:
 ,        64 .εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυ  κατασκευής του έργου:τού

22. .    Δ Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή και επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ικανότητα128

….  …….Δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται
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    ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων οι παραπάνω ελάχιστες του έργου: απαιτήσεις του έργου:
 καλύπτονται αθροιστικά     από τα μέλη της του έργου: ένωσης του έργου:. 

22. .       Ε Πρότυπα διασφάλισης αξίας  403.225 ποιότητας αξίας  403.225 και πρότυπα περιβαλλοντική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225
διαχείρισης αξίας  403.225129

 Δεν απαιτούνται 

22. .      Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τή διαδικασία  για την επιλογή ριξη στις αξίας  403.225 ικανότητες αξίας  403.225 άλλωνφορέων (  )Δάνεια εμπειρία

          Όσον αφορά τα κριτήρια της του έργου: οικονομικής του έργου: και χρηματοοικονομικής του έργου: επάρκειας του έργου: και τα
       ,   κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ένας του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

,       ,      μπορεί σύμφωνα με: να στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου: ικανότητες του έργου: άλλων φορέων ασχέτως του έργου: της του έργου: νομικής του έργου: φύσης του έργου: των
   .δεσμών του  κατασκευής του έργου: με αυ  κατασκευής του έργου:τούς του έργου:    ,       Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή αποδεικνύου  κατασκευής του έργου:ν ότι θα έχου  κατασκευής του έργου:ν στη διάθεσή

   ,         του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αναγκαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με την προσκόμιση της του έργου: σχετικής του έργου: δέσμευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: των φορέων
    .στην ικανότητα των οποί σύμφωνα με: ων στηρί σύμφωνα με: ζονται

            Όσον αφορά τα κριτήρια που  κατασκευής του έργου: σχετί σύμφωνα με: ζονται με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τί σύμφωνα με: τλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σπου  κατασκευής του έργου:δών και τα επαγγελματικά
            προσόντα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται στην περί σύμφωνα με: πτωση στ του  κατασκευής του έργου: Μέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου:

  . 4412/2016      ,  Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρί σύμφωνα με: α οι οικονομικοί σύμφωνα με: 
,            φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: μπορούν να β) τους όρους της παρούσαςασί σύμφωνα με: ζονται στις του έργου: ικανότητες του έργου: άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: οι θα

           εκτελέσου  κατασκευής του έργου:ν τις του έργου: εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: ή τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: για τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: απαιτούνται οι συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου:
ικανότητες του έργου:.

           Όταν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου: ικανότητες του έργου: άλλων φορέων όσον αφορά τα
       κριτήρια που  κατασκευής του έργου: σχετί σύμφωνα με: ζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική ,  επάρκεια ο

         οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: και αυ  κατασκευής του έργου:τοί σύμφωνα με: οι φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: εί σύμφωνα με: ναι από κοινού υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νοι130   για την εκτέλεση
 .της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

    ,       Στην περί σύμφωνα με: πτωση ένωσης του έργου: οικονομικών φορέων η ένωση μπορεί σύμφωνα με: να στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου:
        (    ικανότητες του έργου: των συ  κατασκευής του έργου:μμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων για τα κριτήρια της του έργου:
          οικονομικής του έργου: και χρηματοοικονομικής του έργου: επάρκειας του έργου: και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική

  ).και επαγγελματική ικανότητα

   ,       23  ,  Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: εάν οι
,          ,   φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: στις του έργου: ικανότητες του έργου: των οποί σύμφωνα με: ων προτί σύμφωνα με: θεται να στηριχθεί σύμφωνα με: ο προσφέρων πληρούν τα

   ,        σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: και εάν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα
  . στην παρούσα διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη

           Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή απαιτεί σύμφωνα με: από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα
            που  κατασκευής του έργου: δεν πληροί σύμφωνα με: σχετικό κριτήριο επιλογής του έργου: ή για τον οποί σύμφωνα με: ο συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι λόγοι

   22.   .αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

   ,        Η αντικατάσταση του  κατασκευής του έργου: φορέα στις του έργου: ικανότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται ο οικονομικός του έργου:
             φορέας του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν πληροί σύμφωνα με: σχετικό κριτήριο επιλογής του έργου: ή για τον οποί σύμφωνα με: ον συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν λόγοι

  ,        ,αποκλεισμού της του έργου: παρούσας του έργου: γί σύμφωνα με: νεται κατόπιν πρόσκλησης του έργου: προς του έργου: τον οικονομικό φορέα
  (30)         εντός του έργου: τριάντα ημερών από την ημερομηνί σύμφωνα με: α κοινοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: πρόσκλησης του έργου: στον

 ,        ,   οικονομικό φορέα για κάθε τρί σύμφωνα με: το στις του έργου: ικανότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται στο πλαί σύμφωνα με: σιο της του έργου:
   .        παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Ο φορέας του έργου: με τον οποί σύμφωνα με: ο αντικαθί σύμφωνα με: σταται ο

         .φορέας του έργου: του  κατασκευής του έργου: προηγούμενου  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί σύμφωνα με: εκ νέου  κατασκευής του έργου:

   Η εκτέλεση των   εργασιών της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: 131     γί σύμφωνα με: νεται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά από τον προσφέροντα ,ή
       ,     αν η προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων από έναν από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

   .συ  κατασκευής του έργου:μμετέχοντες του έργου: στην ένωση αυ  κατασκευής του έργου:τή
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 23:   Άρθρο Αποδεικτικά μέσα  κριτηρίων  ποιοτική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225132

23.1          Κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφορών οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό
   ( ),       79  . 1  .Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν

4412/2016,        ,     .το οποί σύμφωνα με: ο ισοδυ  κατασκευής του έργου:ναμεί σύμφωνα με: με ενημερωμένη υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση με τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νέπειες του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
1599/1986  ( 75),   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της ως του έργου:  προκαταρκτική διαδικασία  για την επιλογή απόδειξη   προς του έργου: αντικατάσταση των

       ,     πιστοποιητικών που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δου  κατασκευής του έργου:ν δημόσιες του έργου: αρχές του έργου: ή τρί σύμφωνα με: τα μέρη επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνοντας του έργου: ότι ο εν
      :λόγω οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: πληροί σύμφωνα με: τις του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θες του έργου: προϋποθέσεις του έργου:

)           22    ,α δεν β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: σκεται σε μί σύμφωνα με: α από τις του έργου: καταστάσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:
)         ,    β) τους όρους της παρούσας πληροί σύμφωνα με: τα σχετικά κριτήρια επιλογής του έργου: τα οποί σύμφωνα με: α έχου  κατασκευής του έργου:ν καθορισθεί σύμφωνα με: σύμφωνα με το άρθρο

22 -   .Β Ε της του έργου: παρούσας του έργου:

        ,    Σε οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να ζητηθεί σύμφωνα με: από
         του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της του έργου: επόμενης του έργου:

,         .παραγράφου  κατασκευής του έργου: όταν αυ  κατασκευής του έργου:τό απαιτεί σύμφωνα με: ται για την ορθή διεξαγωγή της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υ  κατασκευής του έργου:πογραφή με ημερομηνί σύμφωνα με: α εντός του έργου: του  κατασκευής του έργου: χρονικού διαστήματος του έργου: κατά το οποί σύμφωνα με: ο
   . μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται προσφορές του έργου:

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν στο διάστημα που  κατασκευής του έργου: μεσολαβ) τους όρους της παρούσαςεί σύμφωνα με: μεταξύ της του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και της του έργου:
       καταληκτικής του έργου: ημερομηνί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών έχου  κατασκευής του έργου:ν επέλθει μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: στα

 ,    ,   ,      δηλωθέντα στοιχεί σύμφωνα με: α εκ μέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αποσύρει την
 ,        .   προσφορά του  κατασκευής του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: να απαιτεί σύμφωνα με: ται απόφαση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: Στη συ  κατασκευής του έργου:νέχεια

        .μπορεί σύμφωνα με: να την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ νέου  κατασκευής του έργου: με επί σύμφωνα με: καιρο ΕΕΕΣ 133.

           Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δύναται να διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: ζει τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: παρέχει
     ,       . στο ΕΕΕΣ με συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση την οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: με το ΕΕΕΣ

    ,       ,  Κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ καθώς του έργου: και της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τικής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι
,           , δυ  κατασκευής του έργου:νατή με μόνη την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή του  κατασκευής του έργου: κατά περί σύμφωνα με: πτωση εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα η

         22. .1 προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου:
,            ,παρούσας του έργου: για το σύνολο των φυ  κατασκευής του έργου:σικών προσώπων που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι μέλη του  κατασκευής του έργου: διοικητικού

        ,  διευ  κατασκευής του έργου:θυ  κατασκευής του έργου:ντικού ή εποπτικού οργάνου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ή έχου  κατασκευής του έργου:ν εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης του έργου: λήψης του έργου:
     αποφάσεων ή ελέγχου  κατασκευής του έργου: σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν 134.

    ,      ,   Ως του έργου: εκπρόσωπος του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: νοεί σύμφωνα με: ται ο
  ,          νόμιμος του έργου: εκπρόσωπος του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού όπως του έργου: προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό

          εκπροσώπησής του έργου: του  κατασκευής του έργου: κατά το χρόνο υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: ή το αρμοδί σύμφωνα με: ως του έργου:
         εξου  κατασκευής του έργου:σιοδοτημένο φυ  κατασκευής του έργου:σικό πρόσωπο να εκπροσωπεί σύμφωνα με: τον οικονομικό φορέα για διαδικασί σύμφωνα με: ες του έργου:

        σύναψης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων ή για τη συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:135.

     ,   ,    ,   Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: φέρει την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να δηλώσει μέσω του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ με ακρί σύμφωνα με: β) τους όρους της παρούσαςεια
  ,         στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ως του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:σα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου  κατασκευής του έργου: για την τυ  κατασκευής του έργου:χόν

  συ  κατασκευής του έργου:νδρομή λόγων αποκλεισμού136,          την κατάστασή του  κατασκευής του έργου: σε σχέση με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου:
   73   .  4412/2016     22.   προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσης του έργου:137 και

         ταυ  κατασκευής του έργου:τόχρονα να επικαλεσθεί σύμφωνα με: και τυ  κατασκευής του έργου:χόν ληφθέντα μέτρα προς του έργου: αποκατάσταση της του έργου:
 .αξιοπιστί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:

 ,           Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ ή
          άλλου  κατασκευής του έργου: αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: ή δήλωσης του έργου: για σύναψη συ  κατασκευής του έργου:μφωνιών με άλλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου:
      ,    ,   φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: με στόχο τη στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του  κατασκευής του έργου: ανταγωνισμού η συ  κατασκευής του έργου:νδρομή περιστάσεων όπως του έργου: η
   . 10   73,   ,    τριετής του έργου: παραγραφή της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: περί σύμφωνα με: λόγων αποκλεισμού ή η εφαρμογή της του έργου:

. 3    44  . 3959/2011 ( ’ 93),      παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αναλύεται στο σχετικό πεδί σύμφωνα με: ο που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςάλλει
  .κατόπιν θετικής του έργου: απάντησης του έργου:

          Οι προηγούμενες του έργου: αρνητικές του έργου: απαντήσεις του έργου: στο ανωτέρω ερώτημα του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ ή άλλου  κατασκευής του έργου:
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   ,        αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: ή δήλωσης του έργου: από οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: οι οποί σύμφωνα με: οι εμπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν στο πεδί σύμφωνα με: ο
  .  3    44   .  3959/2011,     εφαρμογής του έργου: της του έργου: παρ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν δεν στοιχειοθετούν τον λόγο

  .  ’  /   ’   .  4    73     αποκλεισμού των περ ζ ή και θ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: και δεν
           .απαιτεί σύμφωνα με: ται να δηλωθούν κατά τη συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και κάθε αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου:

           Όσον αφορά τις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: για την καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου:
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)   ασφάλισης του έργου: περ α και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: θεωρεί σύμφωνα με: ται ότι

            δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν αθετηθεί σύμφωνα με: εφόσον δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν καταστεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες του έργου: ή εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε
   .   ,    δεσμευ  κατασκευής του έργου:τικό διακανονισμό που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: ται Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δεν

        ,    υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδί σύμφωνα με: ο του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ με το οποί σύμφωνα με: ο
          ερωτάται εάν ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: έχει ανεκπλήρωτες του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: όσον αφορά στην
      ,  ,   καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: ή κατά περί σύμφωνα με: πτωση εάν έχει αθετήσει

   .τις του έργου: παραπάνω υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:  138

       ,   Στην περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφοράς του έργου: από ένωση οικονομικών φορέων το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό
   ( ),       .Ενιαί σύμφωνα με: οΈγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται χωριστά από κάθε μέλος του έργου: της του έργου: ένωσης του έργου:

         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δηλώνει στο Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο
  ( )      ,  Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ την πρόθεσή του  κατασκευής του έργου: για ανάθεση υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: 

          .με το δικό του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:
          Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου: ικανότητες του έργου: ενός του έργου: ή

             , περισσότερων φορέων υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: με το δικό του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα στις του έργου:
   .ικανότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στηρί σύμφωνα με: ζεται

,         Τέλος του έργου: επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι οι προσφέροντες του έργου: δηλώνου  κατασκευής του έργου:ν το ανεκτέλεστο υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπο
    εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων στο Μέρος του έργου: IV  ,    («  του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ Ενότητα Β Οικονομική και

 »),    «    Χρηματοοικονομική Επάρκεια στο πεδί σύμφωνα με: ο Λοιπές του έργου: οικονομικές του έργου: ή χρηματοοικονομικές του έργου:
».απαιτήσεις του έργου:

23.2.   (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικά μέσα

        ,   Το δικαί σύμφωνα με: ωμα συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και οι όροι και προϋποθέσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: όπως του έργου: ορί σύμφωνα με: στηκαν στα
 21  22  , :άρθρα και της του έργου: παρούσας του έργου: κρί σύμφωνα με: νονται

)     ,     , α κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ
)      ,     4.2 (   β) τους όρους της παρούσας κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: σύμφωνα με το άρθρο α έως του έργου:
)  δ και
)      ,     . ’  . 3  γ κατά την εξέταση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου: σύμφωνα με την περ γ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

105  .4412/16,    4.2  ( )  .του  κατασκευής του έργου: ν και στο άρθρο ε της του έργου: παρούσας του έργου:

         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: ή ένωση αυ  κατασκευής του έργου:τών  στηρί σύμφωνα με: ζεται στις του έργου:
ικανότητες του έργου:  ,      22.   ,    άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ της του έργου: παρούσας του έργου: οι φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: στην

          ,ικανότητα των οποί σύμφωνα με: ων στηρί σύμφωνα με: ζεται ο προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: ή ένωση αυ  κατασκευής του έργου:τών
         υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται στην υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών που  κατασκευής του έργου: αποδεικνύου  κατασκευής του έργου:ν ότι δεν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν

     22         οι λόγοι αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια
   (  22  – ).επιλογής του έργου: κατά περί σύμφωνα με: πτωση άρθρου  κατασκευής του έργου: Β Ε

         Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν δικαιολογητικά ή άλλα
 ,             αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α αν και στο μέτρο που  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή έχει τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να

          λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει τα πιστοποιητικά ή τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:ναφεί σύμφωνα με: ς του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: απευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ας του έργου: μέσω πρόσβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σε
      -   ,    εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: Ένωσης του έργου: η οποί σύμφωνα με: α διατί σύμφωνα με: θεται
,     ,    ,  δωρεάν όπως του έργου: εθνικό μητρώο συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων εικονικό φάκελο επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου: ηλεκτρονικό

     .      σύστημα αποθήκευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής του έργου: Η δήλωση για την πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε
         ( ).εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ

            Η δήλωση για την πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε εθνική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό
   ( ),        Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ στο οποί σύμφωνα με: ο περιέχονται επί σύμφωνα με: σης του έργου: οι πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:
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    ,       απαιτούνται για τον συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένο σκοπό όπως του έργου: η ηλεκτρονική διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση της του έργου: β) τους όρους της παρούσαςάσης του έργου:
,     ,   ,    δεδομένων τυ  κατασκευής του έργου:χόν δεδομένα αναγνώρισης του έργου: και κατά περί σύμφωνα με: πτωση η απαραί σύμφωνα με: τητη δήλωση
. συ  κατασκευής του έργου:ναί σύμφωνα με: νεσης του έργου:

       ,   Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούνται να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου  κατασκευής του έργου:ν δικαιολογητικά όταν η
           .αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή που  κατασκευής του έργου: έχει αναθέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά

      23.3  23.10  ,  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: έως του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται και
 ,        4.2 ( )  .γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά σύμφωνα με τα αναλυ  κατασκευής του έργου:τικά οριζόμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

         Τα αποδεικτικά έγγραφα συ  κατασκευής του έργου:ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από
          6  . επί σύμφωνα με: σημη μετάφρασή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: Η

      ,     αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να ζητεί σύμφωνα με: από προσφέροντες του έργου: σε οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο
    ,      , κατά τη διάρκεια της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν
       .αυ  κατασκευής του έργου:τό απαιτεί σύμφωνα με: ται για την ορθή διεξαγωγή της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

23.3        22 .  Δικαιολογητικά μησυνδρομή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 λόγωναποκλεισμού του άρθρου Α

  ,       Ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: κατόπιν σχετικής του έργου: ηλεκτρονικής του έργου: πρόσκλησης του έργου: από την
 ,    ,    αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα δικαιολογητικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα

  4.2  στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:139:

          Για την απόδειξη της του έργου: μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομής του έργου: των λόγων αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου:  22 ,  άρθρου Α ο
      προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει αντί σύμφωνα με: στοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογητικά

( )α    για την  .1   22  παράγραφοΑ του άρθρου της αξίας  403.225 παρούσας αξίας  403.225: 

    απόσπασμα του ποινικού μητρώου ,   ,    ή ελλεί σύμφωνα με: ψει αυ  κατασκευής του έργου:τού ισοδύναμου  κατασκευής του έργου: εγγράφου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου:
        -    εκδί σύμφωνα με: δεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου:

           ,  καταγωγής του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ο εν λόγω οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: από το
      οποί σύμφωνα με: ο προκύπτει ότι πληρούνται αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: οι προϋποθέσεις του έργου:,       (3)που  κατασκευής του έργου: να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου:
     μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:140.       Η υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση προσκόμισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω αποσπάσματος του έργου:
            .1  αφορά και τα πρόσωπα των τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ων τεσσάρων εδαφί σύμφωνα με: ων της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου:
 22.άρθρου  κατασκευής του έργου:

( )β     .2    22:για την παράγραφο Α του άρθρου      πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την
     -    ,       αρμόδια αρχή του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή χώρας του έργου: περί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ότι έχου  κατασκευής του έργου:ν εκπληρωθεί σύμφωνα με: οι

   ,       υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων (φορολογική διαδικασία  για την επιλογή 
)ενημερότητα        και στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή των εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου:

(  )ασφαλιστική διαδικασία  για την επιλογή ενημερότητα 141,       σύμφωνα με την ισχύου  κατασκευής του έργου:σα νομοθεσί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
     ,εγκατάστασης του έργου: ή την ελληνική νομοθεσί σύμφωνα με: α αντί σύμφωνα με: στοιχα         που  κατασκευής του έργου: να εί σύμφωνα με: ναι εν ισχύ κατά το χρόνο

 , ,         ,  υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άλλως του έργου: στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: δεν αναφέρεται σε αυ  κατασκευής του έργου:τό χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: που  κατασκευής του έργου: να
    (3)      έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:142.

   Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου:        που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα
    :σχετικά δικαιολογητικά που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται εί σύμφωνα με: ναι

1)β    ,  πιστοποιητικό φορολογική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 ενημερότητας αξίας  403.225     που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνεξάρτητη
   (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Δημοσί σύμφωνα με: ων Εσόδων . . . .),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΕ          για τον οικονομικό φορέα και για τις του έργου: κοινοπραξί σύμφωνα με: ες του έργου: στις του έργου:

         .   οποί σύμφωνα με: ες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει για τα δημόσια έργα που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι σε εξέλιξη Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: προσφέροντες του έργου:
   θα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση143        περί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ότι δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση καταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: φόρων

 .          στην Ελλάδα Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν τέτοια υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση θα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν σχετικό
   . . . .αποδεικτικό της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΕ

2)β    πιστοποιητικό ασφαλιστική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 ενημερότητας αξίας  403.225      που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον e- . ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Η
       ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις του έργου: ασφαλιστικές του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου:

  )            οικονομικού φορέα α ως του έργου: φυ  κατασκευής του έργου:σικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: με σχέση
 , )            )εξαρτημένης του έργου: εργασί σύμφωνα με: ας του έργου: β) τους όρους της παρούσας για έργα που  κατασκευής του έργου: εκτελεί σύμφωνα με: μόνος του έργου: του  κατασκευής του έργου: ή σε κοινοπραξί σύμφωνα με: α καθώς του έργου: και γ

  -        για τα στελέχη μηχανικούς του έργου: του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: στελεχώνου  κατασκευής του έργου:ν το πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ο της του έργου: εργοληπτικής του έργου:
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       επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου: και που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση ασφάλισης του έργου: στον e  (    –ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τομέας του έργου: πρώην ΕΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
).        ΤΜΕΔΕ Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν αποδεικτικό

  (    )    ασφαλιστικής του έργου: ενημερότητας του έργου: κύριας του έργου: και επικου  κατασκευής του έργου:ρικής του έργου: ασφάλισης του έργου: για το προσωπικό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
   .      με σχέση εξαρτημένης του έργου: εργασί σύμφωνα με: ας του έργου: Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας του έργου: της του έργου:

 ,       προσφέρου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: εταιρί σύμφωνα με: ας του έργου: αποδεικτικά ασφαλιστικής του έργου: ενημερότητας του έργου: των φυ  κατασκευής του έργου:σικών
        .   προσώπων που  κατασκευής του έργου: στελεχώνου  κατασκευής του έργου:ν το πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ο της του έργου: εταιρί σύμφωνα με: ας του έργου: ως του έργου: εταί σύμφωνα με: ροι Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: 

 (    ),       ,προσφέροντες του έργου: φυ  κατασκευής του έργου:σικά και νομικά πρόσωπα που  κατασκευής του έργου: δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου  κατασκευής του έργου:ν τα άνω αποδεικτικά
        ,    υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση περί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το οποί σύμφωνα με: ο

      .  υ  κατασκευής του έργου:πάρχει υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση ασφάλισης του έργου: σε ημεδαπούς του έργου: ασφαλιστικούς του έργου: οργανισμούς του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν
  ,      απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν σχετικό αποδεικτικό
     ασφαλιστικής του έργου: ενημερότητας του έργου: εκδιδόμενο από τον e . ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

3)  β υπεύθυνη δή διαδικασία  για την επιλογή λωση         του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με: δικαστική ή διοικητική
            απόφαση με τελεσί σύμφωνα με: δικη και δεσμευ  κατασκευής του έργου:τική ισχύ για την αθέτηση των υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεών του  κατασκευής του έργου: όσον

       . αφορά στην καταβ) τους όρους της παρούσαςολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου:

( )γ    για την  .4( )   22παράγραφο Α β του άρθρου 144:     πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την
        -   ,αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή χώρας του έργου:    που  κατασκευής του έργου: να έχει

   (3)      εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:145. 

           :Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα

1)γ  «    »Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Φερεγγυότητας αξίας  403.225 146,    με το οποί σύμφωνα με: ο
     ,   ,  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώνεται ότι δεν τελούν υ  κατασκευής του έργου:πό πτώχευ  κατασκευής του έργου:ση πτωχευ  κατασκευής του έργου:τικό συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςασμό αναγκαστική

,              διαχεί σύμφωνα με: ριση δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:παχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α εξυ  κατασκευής του έργου:γί σύμφωνα με: ανσης του έργου: καθώς του έργου: και ότι το νομικό
        .    πρόσωπο δεν έχει τεθεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:πό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση Το εν λόγω πιστοποιητικό
         . εκδί σύμφωνα με: δεται από το αρμόδιο πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο της του έργου: έδρας του έργου: του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα

2)γ  π   . . . .        ιστοποιητικό του Γ ΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο
          ,  δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων  σύμφωνα με

  ,     .       τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου: ως του έργου: κάθε φορά ισχύου  κατασκευής του έργου:ν Τα φυ  κατασκευής του έργου:σικά πρόσωπα δεν υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν
     . πιστοποιητικό περί σύμφωνα με: μη θέσης του έργου: σε εκκαθάριση

3)γ     “  /  ”εκτύπωση της αξίας  403.225 καρτέλας αξίας  403.225 Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία Μητρώου Επιχείρησης αξίας  403.225   από την
      ,ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή πλατφόρμα της αξίας  403.225 Ανεξάρτητης αξίας  403.225 Αρχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Δημοσίων Εσόδων   όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τά

  taxisnet,           εμφανί σύμφωνα με: ζονται στο από την οποί σύμφωνα με: α να προκύπτει η μη αναστολή της του έργου:
  .επιχειρηματικής του έργου: δραστηριότητάς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

      ,    Προκειμένου  κατασκευής του έργου: για τα σωματεί σύμφωνα με: α και του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεταιρισμούς του έργου: το Ενιαί σύμφωνα με: ο Πιστοποιητικό
         , Δικαστικής του έργου: Φερεγγυ  κατασκευής του έργου:ότητας του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται για τα σωματεί σύμφωνα με: α από το αρμόδιο Πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο και

         31.12.2019   για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεταιρισμούς του έργου: για το χρονικό διάστημα έως του έργου: τις του έργου: από το Ειρηνοδικεί σύμφωνα με: ο
       . . . .και μετά την παραπάνω ημερομηνί σύμφωνα με: α από το Γ ΕΜΗ

( )δ    -         . ( ), ( )  ( )  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν το κράτος του έργου: μέλος του έργου: ή χώρα δεν εκδί σύμφωνα με: δει τα υ  κατασκευής του έργου:πό των περ α β) τους όρους της παρούσας και γ πιστοποιητικά ή
           1  2  4 ( ) όπου  κατασκευής του έργου: τα πιστοποιητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά δεν καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν όλες του έργου: τις του έργου: περιπτώσεις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό και και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου:

 22  ,           άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: να αντικαθί σύμφωνα με: σταται από ένορκη
 ,   -         ,  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση ή στα κράτη μέλη ή στις του έργου: χώρες του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση από
        υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: ενδιαφερομένου  κατασκευής του έργου: ενώπιον αρμόδιας του έργου: δικαστικής του έργου: ή διοικητικής του έργου:

,         αρχής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογράφου  κατασκευής του έργου: ή αρμόδιου  κατασκευής του έργου: επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του  κατασκευής του έργου:
            κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: καταγωγής του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ο

 .οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

           Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή οι αρμόδιες του έργου: δημόσιες του έργου: αρχές του έργου: παρέχου  κατασκευής του έργου:ν επί σύμφωνα με: σημη δήλωση στην οποί σύμφωνα με: α
           αναφέρεται ότι δεν εκδί σύμφωνα με: δονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της του έργου: παρούσας του έργου:
             παραγράφου  κατασκευής του έργου: ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά δεν καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν όλες του έργου: τις του έργου:
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      1  2  4 ( )   22    περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στα υ  κατασκευής του έργου:πό και και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

        Οι επί σύμφωνα με: σημες του έργου: δηλώσεις του έργου: καθί σύμφωνα με: στανται διαθέσιμες του έργου: μέσω του  κατασκευής του έργου: επιγραμμικού αποθετηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
 (e-Certis)πιστοποιητικών  147   81  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

( )ε       Για τις του έργου: λοιπές του έργου: περιπτώσεις του έργου: της του έργου:  .4    22παραγράφου Α του άρθρου 148,  υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται
           υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι δεν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν στο πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: οι οριζόμενοι

 λόγοι αποκλεισμού149.

   Ειδικά για την     .4    22περίπτωση θ της αξίας  403.225 παραγράφου Α του άρθρου 150,   για τις του έργου:
      . . .  εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένες του έργου: στο ΜΕΕΠ υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται
        ( ,  ,πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ

), ΕΕΤΕΜ     όπως του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στη με . 15/ /24298/28.07.2005 (  1105) αριθ Δ οικ Β΄ όλη τη διάρκεια της , απόφαση περί σύμφωνα με: 
 ,   ,ενημερότητας του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: όπως του έργου: ισχύει         από τα οποί σύμφωνα με: α αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με

  . . .     ,   β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση του  κατασκευής του έργου: ΜΕΚ που  κατασκευής του έργου: στελεχώνου  κατασκευής του έργου:ν την εργοληπτική επιχεί σύμφωνα με: ρηση δεν έχου  κατασκευής του έργου:ν διαπράξει
  .σοβ) τους όρους της παρούσαςαρό επαγγελματικό παράπτωμα

         65  . . 71/2019  Μετά τη λήξη ισχύος του έργου: των μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικών διατάξεων του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ και την
      ,     πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: των διατάξεών του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: στο

. . . . . .   ,         ΜΗΕΕΔΕ εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: η μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομή του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω λόγου  κατασκευής του έργου: αποκλεισμού
   ,      περί σύμφωνα με: σοβ) τους όρους της παρούσαςαρού επαγγελματικού παραπτώματος του έργου: αποδεικνύεται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:

           ,πιστοποιητικού του  κατασκευής του έργου: Τμήματος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: εν λόγω μητρώου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νιστά επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο
       47    . .σύμφωνα με τα ειδικότερα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω π δ

( ) στ Δικαιολογητικά      . .5   22 της αξίας  403.225 παρ Α τουΆρθρου  

(        1.000.000,00 , μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως εκτιμώμενης εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως α συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωςξία συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωςς εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως α συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωςνώτερης εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως το για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωςυ ευρώ άλλως εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως
)δια συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωςγράφετα συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλωςι

           .5  Για την απόδειξη της του έργου: μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομής του έργου: του  κατασκευής του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου: αποκλεισμού της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου:
 22  ,       :άρθρου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται εφόσον ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ανώνυ  κατασκευής του έργου:μη εταιρί σύμφωνα με: α

  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης αξίας  403.225 μετοχών 151,     εφόσον ο προσωρινός του έργου: ανάδοχος του έργου:
           εί σύμφωνα με: ναι ανώνυ  κατασκευής του έργου:μη εταιρί σύμφωνα με: α ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει

           ανώνυ  κατασκευής του έργου:μη εταιρεί σύμφωνα με: α ή νομικό πρόσωπο της του έργου: αλλοδαπής του έργου: που  κατασκευής του έργου: αντιστοιχεί σύμφωνα με: σε ανώνυ  κατασκευής του έργου:μη
 εταιρεί σύμφωνα με: α 152 (        22. .  5  πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο άρθρο Α της αξίας  403.225

 )παρούσας αξίας  403.225 ανωτέρω :

i)            Για την απόδειξη της του έργου: εξαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: από την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση ονομαστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: των μετοχών
   . )   22. .5, του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κατά την περ α του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας    βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii)       . )   ,      Όσον αφορά την εξαί σύμφωνα με: ρεση της του έργου: περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: για την απόδειξη του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου:
 ,  δικαιωμάτων ψήφου  κατασκευής του έργου:  υπεύθυνη δή διαδικασία  για την επιλογή λωση    ,   της του έργου: ελεγχόμενης του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: και εάν αυ  κατασκευής του έργου:τή εί σύμφωνα με: ναι

   ,      , διαφορετική του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: πρόσθετη υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στις του έργου:
    ,    οποί σύμφωνα με: ες του έργου: αναφέρονται οι επιχειρήσεις του έργου: επενδύσεων οι εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου:

/     ,   κεφαλαί σύμφωνα με: ων ενεργητικού ή κεφαλαί σύμφωνα με: ων επιχειρηματικών συ  κατασκευής του έργου:μμετοχών ανά περί σύμφωνα με: πτωση και
           το συ  κατασκευής του έργου:νολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου:ν στην ελεγχόμενη από αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου:

.  εταιρεί σύμφωνα με: α       Οι υπεύθυνες αξίας  403.225 αυτές αξίας  403.225 δηλώσεις αξίας  403.225 συνοδεύονται υποχρεωτικά από
           βεβαίωση ή διαδικασία  για την επιλογή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες αξίας  403.225 τα

        δικαιώματα ψή διαδικασία  για την επιλογή φου εταιρείες αξίας  403.225 είναι εποπτευόμενες αξίας  403.225 κατά τα οριζόμενα στην
  22. .5.παράγραφο Α  153

    :Οι ημεδαπές αξίας  403.225 ανώνυμες αξίας  403.225 εταιρίες αξίας  403.225
-  ,          Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει ότι οι μετοχές του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ονομαστικές του έργου: που  κατασκευής του έργου:

     (30)       .να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: 154

-              Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναλυ  κατασκευής του έργου:τική κατάσταση με τα στοιχεί σύμφωνα με: α των μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: και τον αριθμό των
   ( ),        μετοχών κάθε μετόχου  κατασκευής του έργου: μετοχολόγιο όπως του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι καταχωρημένα στο

   ,    (30)       β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: το πολύ τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την ημέρα
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  .υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου:

Ειδικότερα:

)        . . .α Οι επιχειρή διαδικασία  για την επιλογή σεις αξίας  403.225 που είναι εγγεγραμμένες αξίας  403.225 στο ΜΕΕΠ   και διαθέτουν
 ενημερότητα πτυχίου,        προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν μόνο την αναλυ  κατασκευής του έργου:τική κατάσταση με τα στοιχεί σύμφωνα με: α

           ( ),των μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου  κατασκευής του έργου: μετοχολόγιο
          ,   όπως του έργου: τα στοιχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι καταχωρημένα στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: το πολύ

 (30)            τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την ημέρα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: καθώς του έργου: η
             απαί σύμφωνα με: τηση για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: πιστοποιητικού από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει ότι οι μετοχές του έργου:

 ,        23.9  .εί σύμφωνα με: ναι ονομαστικές του έργου: καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

)     ,β Οι αλλοδαπές αξίας  403.225 ανώνυμες αξίας  403.225 εταιρίες αξίας  403.225      ή διαδικασία  για την επιλογή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
   αντιστοιχούν σε ανώνυμες αξίας  403.225 εταιρείες αξίας  403.225 ,      ,εφόσον κατά το δί σύμφωνα με: καιο της του έργου: έδρας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:  ,:

)Α    έχουν ονομαστικές αξίας  403.225 μετοχές αξίας  403.225, :προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν
i)       ,     Πιστοποιητικό αρμόδιας του έργου: αρχής του έργου: του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: έδρας του έργου: από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει

    ,ότι οι μετοχές του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ονομαστικές του έργου:
ii)   ,       , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναλυ  κατασκευής του έργου:τική κατάσταση μετόχων με αριθμό των μετοχών του  κατασκευής του έργου: κάθε μετόχου  κατασκευής του έργου: όπως του έργου:

           τα στοιχεί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι καταχωρημένα στο β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ο μετόχων της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: με ημερομηνί σύμφωνα με: α
  30      ,το πολύ εργάσιμες του έργου: μέρες του έργου: πριν την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς του έργου:

iii)           Κάθε άλλο στοιχεί σύμφωνα με: ο από το οποί σύμφωνα με: ο να προκύπτει η ονομαστικοποί σύμφωνα με: ηση μέχρι
   ,     φυ  κατασκευής του έργου:σικού προσώπου  κατασκευής του έργου: των μετοχών που  κατασκευής του έργου: έχει συ  κατασκευής του έργου:ντελεστεί σύμφωνα με:   30  ( )τις του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ες του έργου: τριάντα

  εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου:     . πριν την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου:

)Β’     δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης αξίας  403.225 μετοχών    ή διαδικασία  για την επιλογή δεν προβλέπεται η
  ονομαστικοποίηση τωνμετοχών, :προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν

i) Βεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση        περί σύμφωνα με: μη υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: ονομαστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: των μετοχών από αρμόδια
,     ,     αρχή εφόσον υ  κατασκευής του έργου:πάρχει σχετική πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη διαφορετικά προσκομί σύμφωνα με: ζεται υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση

 ,του  κατασκευής του έργου: διαγωνιζόμενου  κατασκευής του έργου:
ii)         1%Έγκυ  κατασκευής του έργου:ρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που  κατασκευής του έργου: κατέχου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:λάχιστον

    ,των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου  κατασκευής του έργου:
iii)     ,    Εάν δεν τηρεί σύμφωνα με: ται τέτοια κατάσταση προσκομί σύμφωνα με: ζεται σχετική κατάσταση

,       (1%)    προσώπων που  κατασκευής του έργου: κατέχου  κατασκευής του έργου:ν του  κατασκευής του έργου:λάχιστον ένα τοις του έργου: εκατό των μετοχών ή δικαιωμάτων
,      ,      ψήφου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με την τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: α Γενική Συ  κατασκευής του έργου:νέλευ  κατασκευής του έργου:ση αν τα πρόσωπα αυ  κατασκευής του έργου:τά εί σύμφωνα με: ναι γνωστά

 .    ,         στην εταιρεί σύμφωνα με: α Σε αντί σύμφωνα με: θετη περί σύμφωνα με: πτωση η εταιρεί σύμφωνα με: α αιτιολογεί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι
    ,γνωστά τα ως του έργου: άνω πρόσωπα         η δε αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια

     .      κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: αιτιολογί σύμφωνα με: ας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: Εναπόκειται στην αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή να αποδεί σύμφωνα με: ξει
        , τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα της του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση διαφορετικά

            η μη υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: σχετικής του έργου: κατάστασης του έργου: δεν επιφέρει έννομες του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νέπειες του έργου: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: της του έργου:
. εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου:

             Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι επικυ  κατασκευής του έργου:ρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή
            του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: έδρας του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποψηφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: και να συ  κατασκευής του έργου:νοδεύονται από επί σύμφωνα με: σημη μετάφραση στην

.ελληνική
      

      , Ελλεί σύμφωνα με: ψεις του έργου: στα δικαιολογητικά ονομαστικοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: των μετοχών συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται κατά
  9  .το άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου:

,  Περαιτέρω πριν    την υπογραφή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων      υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται η υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση της του έργου: κοινής του έργου:
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)απόφασης του έργου: των Υπου  κατασκευής του έργου:ργών Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: και Επικρατεί σύμφωνα με: ας του έργου: Β

«        . 3310/2005    Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων τροποποιήθηκε με το
. 3414/2005ν »,      79υ  κατασκευής του έργου:πογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο   . 4412/2016.Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν

( )ζ       22. .9.   ,   Για την περί σύμφωνα με: πτωση του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου:
         προσφέροντος του έργου: ότι δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: του  κατασκευής του έργου: απόφαση αποκλεισμού.

23.4        Δικαιολογητικά απόδειξης αξίας  403.225 καταλληλότητας αξίας  403.225 για την άσκηση της αξίας  403.225
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    22.επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 δραστηριότητας αξίας  403.225 του άρθρου Β’ 

( )α          Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της του έργου: επαγγελματικής του έργου:
,         δραστηριότητας του έργου: οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν

   . .  β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στοΜΕΕΠ       , μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: σύμφωνα
   65  . . 71/2019,         με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση

         εγγραφής του έργου: στο Τμήμα Ι του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ων Έργων
( . . . . .)ΜΗΕΕΔΕ 155,        ,  ή β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων ανά

,περί σύμφωνα με: πτωση    στην κατηγορί σύμφωνα με: α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΥΔΡ) 1ης αξίας  403.225     τάξης αξίας  403.225 και άνω ή διαδικασία  για την επιλογή σε
  2ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΒ’ ΑΘΜΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α  τάξης αξίας  403.225  και άνω.

( )β            Οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:
        Ένωσης του έργου: προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πιστοποιητικά που  κατασκευής του έργου: περιγράφονται στο

 Παράρτημα XI     . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν

( )γ           Οι προσφέροντες του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένοι σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού
  ( . . )           ,Οικονομικού Χώρου  κατασκευής του έργου: ΕΟΧ ή σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν υ  κατασκευής του έργου:πογράψει και κυ  κατασκευής του έργου:ρώσει τη ΣΔΣ

            1, 2, 4 , 5,στο β) τους όρους της παρούσαςαθμό που  κατασκευής του έργου: η υ  κατασκευής του έργου:πό ανάθεση δημόσια σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση καλύπτεται από ταΠαραρτήματα
6  7           και και τις του έργου: γενικές του έργου: σημειώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος του έργου: I  της του έργου: ως του έργου:

 ,            άνω Συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ας του έργου: ή σε τρί σύμφωνα με: τες του έργου: χώρες του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εμπί σύμφωνα με: πτου  κατασκευής του έργου:ν στην προηγούμενη περί σύμφωνα με: πτωση και
           έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νάψει διμερεί σύμφωνα με: ς του έργου: ή πολυ  κατασκευής του έργου:μερεί σύμφωνα με: ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

  ,    ανάθεσης του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου:
   .        επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου  κατασκευής του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: χώρα δεν τηρεί σύμφωνα με: τέτοιο

,            ,μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: να αντικαθί σύμφωνα με: σταται από ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση ή
  -          ,   στα κράτη μέλη ή στις του έργου: χώρες του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: δεν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ένορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη

        ,δήλωση του  κατασκευής του έργου: ενδιαφερομένου  κατασκευής του έργου: ενώπιον αρμόδιας του έργου: δικαστικής του έργου: ή διοικητικής του έργου: αρχής του έργου:
        συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςολαιογράφου  κατασκευής του έργου: ή αρμόδιου  κατασκευής του έργου: επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της του έργου: χώρας του έργου:

         ,   καταγωγής του έργου: ή της του έργου: χώρας του έργου: όπου  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγκατεστημένος του έργου: ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: ότι δεν
          21  .τηρεί σύμφωνα με: ται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί σύμφωνα με: τη δραστηριότητα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου:

      ), )  )  ,    Τα ως του έργου: άνω δικαιολογητικά υ  κατασκευής του έργου:πό α β) τους όρους της παρούσας και γ γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου:
 (30)        ,      τριάντα εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εκτός του έργου: αν σύμφωνα με τις του έργου:

        ειδικότερες του έργου: διατάξεις του έργου: έκδοσης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένος του έργου: χρόνος του έργου: ισχύος του έργου: και
      εί σύμφωνα με: ναι σε ισχύ κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:156

23.5        Δικαιολογητικά Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 και Χρηματοοικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Επάρκειας αξίας  403.225 του
 22.άρθρου Γ

        :Ηοικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται

( )α        . .    . . . . .:για τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: στοΜΕΕΠ ή στοΜΗΕΕΔΕ

       . . . ,      εί σύμφωνα με: τε από τη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο ΜΕΕΠ η οποί σύμφωνα με: α αποτελεί σύμφωνα με: τεκμήριο των
  ,       , πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: περιέχει μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: σύμφωνα

   65   . .  71/2019,         ,με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
        β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο Τμήμα ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
  ( . . . . .)Δημοσί σύμφωνα με: ωνΈργων ΜΗΕΕΔΕ

 ,        22.       εί σύμφωνα με: τε στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Γ δεν καλύπτονται από την ως του έργου:
   ,          άνω β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από τα αποδεικτικά

μέσα         (    που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα
 )     . 4412/2016.κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν  

  ,           Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται για την απόδειξη μόνο
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        22. ,ορισμένων απαιτήσεων οικονομικής του έργου: και χρηματοοικονομικής του έργου: επάρκειας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Γ
            ενώ για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομί σύμφωνα με: ζονται ένα ή

    περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα       που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου:
  . 4412/2016,        22.  .ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο Γ απαί σύμφωνα με: τηση

,          Ειδικά για την απόδειξη της του έργου: απαί σύμφωνα με: τησης του έργου: της του έργου: μη υ  κατασκευής του έργου:πέρβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: των  ανώτατων επιτρεπτών
    :ορί σύμφωνα με: ων ανεκτέλεστου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πολοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςικών συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων

       ,  ,   ,με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενημερότητας του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εν ισχύει συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενης του έργου: ανά περί σύμφωνα με: πτωση
       (      από πί σύμφωνα με: νακα όλων των υ  κατασκευής του έργου:πό εκτέλεση έργων εί σύμφωνα με: τε ως του έργου: μεμονωμένος του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: τε στο

   )      πλαί σύμφωνα με: σιο κοινοπραξί σύμφωνα με: ας του έργου: ή υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: και αναφορά για το ανεκτέλεστο υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπο
     ,         ανά έργο και το συ  κατασκευής του έργου:νολικό ανεκτέλεστο για τα έργα που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι υ  κατασκευής του έργου:πό εξέλιξη και δεν

    συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται στην ενημερότητα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή
        ,  με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νης του έργου: δήλωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσωρινού αναδόχου  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενης του έργου: από

      (      πί σύμφωνα με: νακα όλων των υ  κατασκευής του έργου:πό εκτέλεση έργων εί σύμφωνα με: τε ως του έργου: μεμονωμένος του έργου: ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: τε στο
   )      πλαί σύμφωνα με: σιο κοινοπραξί σύμφωνα με: ας του έργου: ή υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: και αναφορά για το ανεκτέλεστο υ  κατασκευής του έργου:πόλοιπο

     ,      ανά έργο και το συ  κατασκευής του έργου:νολικό ανεκτέλεστο για τις του έργου: εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν
  ,    . διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν ενημερότητα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κατά τις του έργου: κεί σύμφωνα με: μενες του έργου: διατάξεις του έργου:

   Ειδικά για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εγγεγραμμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    ,στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων    οι απαιτήσεις του έργου:
  22.           του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Γ αποδεικνύονται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από τα αποδεικτικά

         (    μέσα που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα
 )     . 4412/2016.κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν

 
( )β          Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους αξίας  403.225
καταλόγου        ς του έργου: ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: που  κατασκευής του έργου:

     ,     συ  κατασκευής του έργου:μμορφώνονται με τα ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκά πρότυ  κατασκευής του έργου:πα πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου:
 Παραρτήματος του έργου: VII     . 4412/2016,    του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της του  κατασκευής του έργου: ν μπορούν να προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν στις του έργου:

          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
       ,   πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

   83 . 4412/2016    9   οριζόμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: .

( )γ           Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
        καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

,     ανωτέρω υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν ως του έργου: δικαιολογητικά       ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016. που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος του έργου: Ι του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν

23.6         Δικαιολογητικά Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 και Επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Ικανότητας αξίας  403.225 του άρθρου
22.Δ

        :Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται

( )α        . .    . . . . :για τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: εργοληπτικές του έργου: επιχειρήσεις του έργου: στο Μ Ε ΕΠ ή στο ΜΗ Ε Ε Δ Ε

       . . . ,      εί σύμφωνα με: τε από τη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο ΜΕΕΠ η οποί σύμφωνα με: α αποτελεί σύμφωνα με: τεκμήριο των
         , πληροφοριών που  κατασκευής του έργου: περιέχει μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: σύμφωνα

   65   . .  71/2019,         ,με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
        β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: στο Τμήμα ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
  ( . . . . .)Δημοσί σύμφωνα με: ωνΈργων ΜΗΕΕΔΕ

 ,εί σύμφωνα με: τε         22.    στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Δ δεν καλύπτονται από
    ,        την ως του έργου: άνω β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από τα

 αποδεικτικά μέσα        που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ
(      )      .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,       22.  .ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο Δ απαί σύμφωνα με: τηση
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  ,           Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλεται για την απόδειξη μόνο
        22. ,  ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής του έργου: και επαγγελματικής του έργου: ικανότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Δ ενώ

           για την απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομί σύμφωνα με: ζονται ένα ή
    περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα       που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου:

  . 4412/2016.ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν

   Ειδικά για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εγγεγραμμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:    ,στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων     οι απαιτήσεις του έργου:
  22.           του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Δ αποδεικνύονται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ενός του έργου: ή περισσότερων από τα αποδεικτικά

         (    μέσα που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο Μέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα
 )     . 4412/2016.κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν

 
( )β          Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους αξίας  403.225
καταλόγους αξίας  403.225       ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: που  κατασκευής του έργου:

     ,     συ  κατασκευής του έργου:μμορφώνονται με τα ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκά πρότυ  κατασκευής του έργου:πα πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου:
 Παραρτήματος του έργου: VII     . 4412/2016,   του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της του  κατασκευής του έργου: ν μπορούν να προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν

          στις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή
        ,   το πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

   83 . 4412/2016    9    οριζόμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: .

( )γ      Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:      που  κατασκευής του έργου: δεν εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
        καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποιητικό από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά τα

,ανωτέρω  υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν   ως του έργου: δικαιολογητικά       ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016.που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στοΜέρος του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν

       Οικονομικοί φορείς αξίας  403.225 που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια
   22.    22. ,   ,   επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 του άρθρου Γ και Δ της αξίας  403.225 παρούσας αξίας  403.225 συμμετέχουν στην
  ,      παρούσα διαδικασία ανάθεσης αξίας  403.225 ανεξαρτή διαδικασία  για την επιλογή τως αξίας  403.225 της αξίας  403.225 εγγραφή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 και της αξίας  403.225

       κατάταξή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 τους αξίας  403.225 σε συγκεκριμένες αξίας  403.225 τάξεις αξίας  403.225 των οικείων μητρώων .157

23.7         Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης αξίας  403.225 ποιότητας αξίας  403.225 και πρότυπα
    22.περιβαλλοντική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 διαχείρισης αξίας  403.225 του άρθρου Ε158

 Δεν απαιτούνται 

23.8         :Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ χετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης αξίας  403.225 του προσωρινούαναδόχου

   ,   ,   Σε περί σύμφωνα με: πτωση νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της του έργου:
 « »,   :  “   -λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α με θέμα Δικαιολογητικά Προσωρινού Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναδόχου  κατασκευής του έργου:

’’,          Κατακύρωση τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποί σύμφωνα με: α προκύπτει η εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου:
  του  κατασκευής του έργου: νομί σύμφωνα με: μου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: και         (30)τα οποί σύμφωνα με: α πρέπει να έχου  κατασκευής του έργου:ν εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τριάντα

      εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:159,       εκτός του έργου: αν σύμφωνα με τις του έργου: ειδικότερες του έργου:
      διατάξεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τών φέρου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένο χρόνο ισχύος του έργου:

:Ειδικότερα

.Α       :Για τους αξίας  403.225 ημεδαπούς αξίας  403.225 οικονομικούς αξίας  403.225φορείς αξίας  403.225 υποβάλλονται

1)        στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: εί σύμφωνα με: ναι  νομικό πρόσωπο  και εγγράφεται
           υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου:

  :της του έργου: στο ΓΕΜΗ 160
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)    α για την    απόδειξη της αξίας  403.225 νόμιμης αξίας  403.225 εκπροσώπησης αξίας  403.225,   υποβάλλει σχετικό
  ,       πιστοποιητικό ισχύουσας αξίας  403.225 εκπροσώπησης αξίας  403.225 το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως αξίας  403.225

 (30)       τριάντα εργάσιμες αξίας  403.225 ημέρες αξίας  403.225 πριν από την υποβολή διαδικασία  για την επιλογή του 161.  

)             ,β) τους όρους της παρούσας Για την απόδειξη της του έργου: νόμιμης του έργου: σύστασης του έργου: και των μεταβ) τους όρους της παρούσαςολών του  κατασκευής του έργου: νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου:
  Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών  ,        του  κατασκευής του έργου: ΓΕΜΗ το οποί σύμφωνα με: ο πρέπει να έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως του έργου:

 (3)      .τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:
2)    ,   ,     Στις του έργου: λοιπές του έργου: περιπτώσεις του έργου: τα κατά περί σύμφωνα με: πτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης του έργου: και

  (  ,  ,  ,νόμιμης του έργου: εκπροσώπησης του έργου: όπως του έργου: καταστατικά πιστοποιητικά μεταβ) τους όρους της παρούσαςολών αντί σύμφωνα με: στοιχα ΦΕΚ
     , .,     αποφάσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκρότησης του έργου: οργάνων διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: σε σώμα κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή

  ),       του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:όμενα από υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: νόμιμου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου:
       .ότι εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να ισχύου  κατασκευής του έργου:ν κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

          Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: για τη διενέργεια της του έργου: παρούσας του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: ανάθεσης του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν
          ,χορηγηθεί σύμφωνα με: εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ες του έργου: σε πρόσωπο πλέον αυ  κατασκευής του έργου:τών που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα

  -      προσκομί σύμφωνα με: ζεται επιπλέον απόφαση πρακτικό του  κατασκευής του έργου: αρμοδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: καταστατικού οργάνου  κατασκευής του έργου:
        . διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου: χορηγήθηκαν οι σχετικές του έργου: εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ες του έργου:

.Β’   Οι   αλλοδαποί οικονομικοί φορείς αξίας  403.225   ,   προσκομί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα κατά τη
   ,   ,    νομοθεσί σύμφωνα με: α της του έργου: χώρας του έργου: εγκατάστασης του έργου: αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν

,       ,    προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: νόμιμου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου: από την οποί σύμφωνα με: α
       ,    αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως του έργου: προς του έργου: τη νόμιμη σύσταση μεταβ) τους όρους της παρούσαςολές του έργου: και εκπροσώπηση

  .του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα
      ,      Οι ως του έργου: άνω υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νες του έργου: δηλώσεις του έργου: γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτές του έργου: εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: μετά την

       .κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: πρόσκλησης του έργου: για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών
            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτου  κατασκευής του έργου:ν η νόμιμη σύσταση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού

,       ,  /  /  φορέα όλες του έργου: οι σχετικές του έργου: τροποποιήσεις του έργου: των καταστατικών το τα πρόσωπο α που  κατασκευής του έργου:
/          δεσμεύει ου  κατασκευής του έργου:ν νόμιμα την εταιρί σύμφωνα με: α κατά την ημερομηνί σύμφωνα με: α διενέργειας του έργου: του  κατασκευής του έργου: διαγωνισμού

(  ,    .),   ,    νόμιμος του έργου: εκπρόσωπος του έργου: δικαί σύμφωνα με: ωμα υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: κλπ τυ  κατασκευής του έργου:χόν τρί σύμφωνα με: τοι στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: έχει
  ,      /  /    χορηγηθεί σύμφωνα με: εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης του έργου: καθώς του έργου: και η θητεί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: των ή και των μελών του  κατασκευής του έργου:

 /  .οργάνου  κατασκευής του έργου: διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: νόμιμου  κατασκευής του έργου: εκπροσώπου  κατασκευής του έργου:

.Γ         ,   Οι ενώσεις του έργου: οικονομικών φορέων που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν κοινή προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν τα
,   ,      παραπάνω κατά περί σύμφωνα με: πτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετέχει

 ,         19  .  2   .στην ένωση σύμφωνα με τα ειδικότερα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016.

.Δ         /  ,  ,Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: ο προσφέρων εί σύμφωνα με: ναι φυ  κατασκευής του έργου:σικό πρόσωπο ατομική επιχεί σύμφωνα με: ρηση τα φυ  κατασκευής του έργου:σικά
       ,  εφόσον έχει χορηγήσει εξου  κατασκευής του έργου:σί σύμφωνα με: ες του έργου: εκπροσώπησης του έργου: σε τρί σύμφωνα με: τα πρόσωπα προσκομί σύμφωνα με: ζεται

   .εξου  κατασκευής του έργου:σιοδότηση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

( )α          Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή
        διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν πιστοποί σύμφωνα με: ηση από οργανισμούς του έργου: πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: που  κατασκευής του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμορφώνονται με τα

  ,       ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκά πρότυ  κατασκευής του έργου:πα πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: VII του  κατασκευής του έργου:
 '  . 4412/2016,       Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν στις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου:

          πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου:
     .εκδί σύμφωνα με: δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:

          Στα πιστοποιητικά αυ  κατασκευής του έργου:τά αναφέρονται τα δικαιολογητικά β) τους όρους της παρούσαςάσει των οποί σύμφωνα με: ων έγινε η
           εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο ή η πιστοποί σύμφωνα με: ηση

      .και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο
        Η πιστοποιούμενη εγγραφή στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αρμόδιου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
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   ,       ,οργανισμούς του έργου: ή το πιστοποιητικό που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από τον οργανισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης του έργου:
        ,συ  κατασκευής του έργου:νιστά τεκμήριο καταλληλότητας του έργου: όσον αφορά τις του έργου: απαιτήσεις του έργου: ποιοτικής του έργου: επιλογής του έργου:

        .τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: καλύπτει ο επί σύμφωνα με: σημος του έργου: κατάλογος του έργου: ή το πιστοποιητικό
        Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι σε επί σύμφωνα με: σημου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καταλόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

        απαλλάσσονται από την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται
   .στο πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

( )β         . . .  Οι οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι εγγεγραμμένοι στο Μ Ε ΕΠ   3στις του έργου: τάξεις του έργου: η έως του έργου:
 7 ,  και η       ,      65 μέχρι τη λήξη της του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικής του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου:

. .  71/2019,   «  »π δ υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλοντας του έργου: Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:      εν ισχύ απαλλάσσονται από την
    υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των δικαιολογητικών 162:

-      23.3.( )      απόσπασμα ποινικού μητρώου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: α της του έργου: παρούσας του έργου: για τον Πρόεδρο και
   .       .  Διευ  κατασκευής του έργου:θύνοντα Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λο εργοληπτικής του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου: Για τα λοιπά μέλη του  κατασκευής του έργου: Δ Σ της του έργου:

,         ,εταιρεί σύμφωνα με: ας του έργου: θα πρέπει να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: αυ  κατασκευής του έργου:τοτελώς του έργου: απόσπασμα ποινικού μητρώου  κατασκευής του έργου:
         . καθόσον τα πρόσωπα αυ  κατασκευής του έργου:τά δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:

-       23.3.( )  .φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου: 163

-            23.3.( ) τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο και το ΓΕΜΗ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: γ της του έργου:
         (  παρούσας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό την προϋπόθεση όμως του έργου: ότι καλύπτονται πλήρως του έργου: όλες του έργου: οι

 )    .προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενες του έργου: περιπτώσεις του έργου: από την Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
-            το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου:

 22. .4. ( ).άρθρου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας θ 164

-            το πιστοποιητικό της του έργου: αρμόδιας του έργου: αρχής του έργου: για την ονομαστικοποί σύμφωνα με: ηση των μετοχών του  κατασκευής του έργου:
 23.3. ( ).άρθρου  κατασκευής του έργου: στ

-         .τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποί σύμφωνα με: ησης του έργου: της του έργου: εργοληπτικής του έργου: επιχεί σύμφωνα με: ρησης του έργου:

         ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει προσκομί σύμφωνα με: ζεται
    .      το σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: δεν

          αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του  κατασκευής του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσφέροντα εί σύμφωνα με: ναι ασφαλιστικώς του έργου:
  ενήμερα στον e  (   -  )ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τομέας του έργου: πρώην ΕΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΤΜΕΔΕ ,    ο προσφέρων προσκομί σύμφωνα με: ζει
   ,      .επιπλέον της του έργου: ενημερότητας του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυ  κατασκευής του έργου:τά

      . /  71/2019     Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ τος του έργου: το πιστοποιητικό εγγραφής του έργου: στο
        ( . . . . .),Τμήμα ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου: Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ων Έργων ΜΗ Ε Ε Δ Ε

       αποτελεί σύμφωνα με: επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο και απαλλάσσει τις του έργου: εγγεγραμμένες του έργου: εργοληπτικές του έργου:
         επιχειρήσεις του έργου: από την προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων που  κατασκευής του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στα

 47 .άρθρα επόμενα

23.10          Δικαιολογητικά για την απόδειξη της αξίας  403.225 στή διαδικασία  για την επιλογή ριξης αξίας  403.225 σε ικανότητες αξίας  403.225 άλλων
 (  )   22.φορέων δάνειας αξίας  403.225 εμπειρίας αξίας  403.225 τουάρθρου Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ

 
         Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: να στηριχθεί σύμφωνα με: στις του έργου: ικανότητες του έργου:

 ,            ,άλλων φορέων η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αναγκαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
            γί σύμφωνα με: νεται με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή σχετικού συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικού των φορέων αυ  κατασκευής του έργου:τών για τον σκοπό

.αυ  κατασκευής του έργου:τό

,    (      Ειδικότερα προσκομί σύμφωνα με: ζεται έγγραφο συ  κατασκευής του έργου:μφωνητικό ή σε περί σύμφωνα με: πτωση νομικού προσώπου  κατασκευής του έργου:
          απόφαση του  κατασκευής του έργου: αρμοδί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: οργάνου  κατασκευής του έργου: διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τού ή σε περί σύμφωνα με: πτωση φυ  κατασκευής του έργου:σικού προσώπου  κατασκευής του έργου:
 ),    ,    υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση δυ  κατασκευής του έργου:νάμει του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: αμφότεροι διαγωνιζόμενος του έργου: οικονομικός του έργου: φορέας του έργου:

  ,          και τρί σύμφωνα με: τος του έργου: φορέας του έργου: εγκρί σύμφωνα με: νου  κατασκευής του έργου:ν τη μεταξύ του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:νεργασί σύμφωνα με: α για την κατά περί σύμφωνα με: πτωση παροχή
     /   /  προς του έργου: τον διαγωνιζόμενο της του έργου: χρηματοοικονομικής του έργου: ή και τεχνικής του έργου: ή και επαγγελματικής του έργου:

  ,            ικανότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου: φορέα ώστε αυ  κατασκευής του έργου:τή να εί σύμφωνα με: ναι στη διάθεση του  κατασκευής του έργου: διαγωνιζόμενου  κατασκευής του έργου: για την
  .           εκτέλεση της του έργου: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Η σχετική αναφορά θα πρέπει να εί σύμφωνα με: ναι λεπτομερής του έργου: και να
 ’           αναφέρει κατ ελάχιστον του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: θα εί σύμφωνα με: ναι διαθέσιμοι για την
             εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και τον τρόπο δια του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: θα χρησιμοποιηθούν αυ  κατασκευής του έργου:τοί σύμφωνα με: για την
  .          εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Ο τρί σύμφωνα με: τος του έργου: θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο
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            του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κατά τη διάρκεια της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και ο διαγωνιζόμενος του έργου: ότι
          .     θα κάνει χρήση αυ  κατασκευής του έργου:τών σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ανατεθεί σύμφωνα με: η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: ο

   ,       τρί σύμφωνα με: τος του έργου: διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια θα δηλώνει επί σύμφωνα με: σης του έργου: ότι καθί σύμφωνα με: σταται από
         .   κοινού με τον διαγωνιζόμενο υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νος του έργου: για την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Σε περί σύμφωνα με: πτωση

         που  κατασκευής του έργου: ο τρί σύμφωνα με: τος του έργου: διαθέτει στοιχεί σύμφωνα με: α τεχνικής του έργου: ή επαγγελματικής του έργου: καταλληλότητας του έργου: που  κατασκευής του έργου:
          σχετί σύμφωνα με: ζονται με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: τί σύμφωνα με: τλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: σπου  κατασκευής του έργου:δών και τα επαγγελματικά προσόντα που  κατασκευής του έργου: ορί σύμφωνα με: ζονται

  ’            .στην περί σύμφωνα με: πτωση στ του  κατασκευής του έργου: Μέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: ΧΙΙ του  κατασκευής του έργου: Προσαρτήματος του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016      ,      ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρί σύμφωνα με: α θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις του έργου:

         ,εργασί σύμφωνα με: ες του έργου: ή υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ες του έργου: για τις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: απαιτούνται οι συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου: ικανότητες του έργου:
       .δηλώνοντας του έργου: το τμήμα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: που  κατασκευής του έργου: θα εκτελέσει

23. 11    :Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτές του έργου:
•        ,   οι ένορκες του έργου: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαιώσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν

   (3)      , συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: έως του έργου: τρεις του έργου: μήνες του έργου: πριν από την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
•   ,        οι υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νες του έργου: δηλώσεις του έργου: εφόσον έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: μετά την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: πρόσκλησης του έργου:

    για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των δικαιολογητικών165      Σημειώνεται ότι δεν απαιτεί σύμφωνα με: ται θεώρηση του  κατασκευής του έργου:
   .γνησί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογραφής του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

 24 :    Άρθρο ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφοράς αξίας  403.225

24.1        Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ακόλου  κατασκευής του έργου:θου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ηλεκτρονικούς του έργου:
:υ  κατασκευής του έργου:ποφακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

( )      «  »α υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:
 ( )      «  »β) τους όρους της παρούσας υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά

   :σύμφωνα με τα κατωτέρω

24.2    «  »  ,   Ο ηλεκτρονικός του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελος του έργου: Δικαιολογητικά Συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: πρέπει επί σύμφωνα με: ποινή
,    αποκλεισμού να περιέχει τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα  ( )  ( ) :υ  κατασκευής του έργου:πό α και β) τους όρους της παρούσας στοιχεί σύμφωνα με: α :

)      ( ). α το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύμβασης αξίας  403.225 ΕΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
       ,     Επί σύμφωνα με: σης του έργου: δύναται να περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει και συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση με την οποί σύμφωνα με: α ο

          οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: ζει τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: παρέχει
 .      ,    στο ΕΕΕΣ Η συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται σύμφωνα με όσα

   79προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας   . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου: ν
)   ,   15  .β την εγγύηση συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 του άρθρου της αξίας  403.225 παρούσας αξίας  403.225

…………………………………………..   166

24.3    «  »     Ο ηλεκτρονικός του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποφάκελος του έργου: Οικονομική Προσφορά περιέχει το αρχεί σύμφωνα με: ο pdf,  το
    ,      οποί σύμφωνα με: ο παράγεται από το υ  κατασκευής του έργου:ποσύστημα αφού συ  κατασκευής του έργου:μπληρωθούν καταλλήλως του έργου: οι σχετικές του έργου:

φόρμες του έργου:  και υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται,      ,   του  κατασκευής του έργου:λάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πογραφή η οποί σύμφωνα με: α
   ( ) .υ  κατασκευής του έργου:ποστηρί σύμφωνα με: ζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό

24.4         /   Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: με την προσφορά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται δημόσια ή και ιδιωτικά
,   ,        4.2έγγραφα αυ  κατασκευής του έργου:τά γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτά σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο

  .β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:

24.5     ,   ,  Επισημαίνεται ότι οικονομικός αξίας  403.225 φορέας αξίας  403.225 παράγει κατά περίπτωση από
  -     το Υποσύστημα ΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία

(« »)   ,   εκτυπώσεις αξίας  403.225 των Δικαιολογητικών Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Προσφοράς αξίας  403.225 και
      Portable Document Format (PDF),της αξίας  403.225 Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Προσφοράς αξίας  403.225 σε μορφή διαδικασία  για την επιλογή αρχείου
     ,  ,τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά υπογεγραμμένα

,τουλάχιστον      ,    με προηγμένη ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή υπογραφή διαδικασία  για την επιλογή η οποία υποστηρίζεται
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  ( )    από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
   ( )   .στους αξίας  403.225 αντίστοιχους αξίας  403.225 ηλεκτρονικούς αξίας  403.225 υπο φακέλους αξίας  403.225 της αξίας  403.225 προσφοράς αξίας  403.225
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 25:  Άρθρο Υπεργολαβία

25.1           Ο προσφέρων οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αναφέρει στην προσφορά του  κατασκευής του έργου: το τμήμα της του έργου:
         ,   σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: που  κατασκευής του έργου: προτί σύμφωνα με: θεται να αναθέσει υ  κατασκευής του έργου:πό μορφή υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: σε τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: καθώς του έργου: και

   .      του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: προτεί σύμφωνα με: νει Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο ανάδοχος του έργου: πρότεινε συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
      ,  ,    υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κατά την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεούται κατά την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή

  ,      .   της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: εκτέλεσης του έργου: να προσκομί σύμφωνα με: σει την υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςική σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση Η Διευ  κατασκευής του έργου:θύνου  κατασκευής του έργου:σα
       ’   ,   Υπηρεσί σύμφωνα με: α μπορεί σύμφωνα με: να χορηγήσει προθεσμί σύμφωνα με: α στον ανάδοχο κατ αί σύμφωνα με: τησή του  κατασκευής του έργου: για την

         προσκόμιση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: με τον αρχικώς του έργου: προταθέντα υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςο ή
,    ,      , , άλλον που  κατασκευής του έργου: διαθέτει τα αναγκαί σύμφωνα με: α κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: προσόντα εφόσον

  .συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει σοβ) τους όρους της παρούσαςαρός του έργου: λόγος του έργου:  167 

25.2      .  2    18    4412/2016  Η τήρηση των υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεων της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν από
       .υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δεν αί σύμφωνα με: ρει την ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου:

25.3 .................................................................... 168

25.4    :Ηαναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή

)α           ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: να εκτελέσει το προς του έργου:
 ,      22.  (  75 . 1 . ’  2 . 4412/2016)ανάθεση τμήμα κατά την έννοια του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Β άρθρο παρ περ α και ν

    ,    ,      και επαληθεύει τη μη συ  κατασκευής του έργου:νδρομή στο πρόσωπό του  κατασκευής του έργου: των λόγω αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:
22. .1,  22. .2  22. .9 (  73 .  1  2  74 .  4412.2016),     Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας άρθρα παρ και και ν σύμφωνα με τα κατά

     23    (  79   81  .περί σύμφωνα με: πτωση ειδικώς του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο άρθρο της του έργου: παρούσας του έργου: άρθρα έως του έργου: ν
4412/2016). 169

)β           ,απαιτεί σύμφωνα με: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςο
           ( ),όταν κατόπιν του  κατασκευής του έργου: ελέγχου  κατασκευής του έργου: και της του έργου: επαλήθευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: της του έργου: ως του έργου: άνω περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: α

        διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι όροι επαγγελματικής του έργου: καταλληλότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου:
         .υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: ή όταν συ  κατασκευής του έργου:ντρέχου  κατασκευής του έργου:ν οι ως του έργου: άνω λόγοι αποκλεισμού του  κατασκευής του έργου:

  25  :   -  Άρθρο Α Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ των συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενων μερών που  κατασκευής του έργου: προκύπτει ή σχετί σύμφωνα με: ζεται με την
 /    /    /       ερμηνεί σύμφωνα με: α και ή το κύρος του έργου: και ή την εφαρμογή και ή την εκτέλεση της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσης του έργου: επιλύεται

          ,  με την άσκηση προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: ή αγωγής του έργου: στο διοικητικό εφετεί σύμφωνα με: ο της του έργου: περιφέρειας του έργου: στην οποί σύμφωνα με: α
          175 . 4412/2016. έχει υ  κατασκευής του έργου:πογράφει η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ν

[ ( )  ,      Η΄ Εναλλακτικά Ρή διαδικασία  για την επιλογή τρα διαιτησίας αξίας  403.225 κατόπιν σύμφωνης αξίας  403.225 γνώμης αξίας  403.225 του οικείου
 Τεχνικού Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμβουλίου 170

          Τα συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςαλλόμενα μέρη συ  κατασκευής του έργου:μφωνούν και συ  κατασκευής του έργου:ναποδέχονται ότι όλες του έργου: οι διαφορές του έργου: που  κατασκευής του έργου:
       /    /    /  προκύπτου  κατασκευής του έργου:ν ή σχετί σύμφωνα με: ζονται με την ερμηνεί σύμφωνα με: α και ή το κύρος του έργου: και ή την εφαρμογή και ή την

    ,       /   εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο όργανο το
           οποί σύμφωνα με: ο διορί σύμφωνα με: ζεται και διεξάγει τη διαιτησί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκάστοτε

     .  (      ισχύου  κατασκευής του έργου:ν για τις του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: Δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Κατά παρέκκλιση από τις του έργου: διατάξεις του έργου: που  κατασκευής του έργου:
     ,         ισχύου  κατασκευής του έργου:ν για τις του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: Δημοσί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να καθορί σύμφωνα με: σει στο

 ,   ,         σημεί σύμφωνα με: ο αυ  κατασκευής του έργου:τό κατά περί σύμφωνα με: πτωση το περιεχόμενο της του έργου: διαιτητικής του έργου: ρήτρας του έργου: σύμφωνα με τον
  ,    ,      επιλεγέντα φορέα διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: περιέχον μεταξύ άλλων του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κανόνες του έργου: που  κατασκευής του έργου: διέπου  κατασκευής του έργου:ν τον

  ,    ,    ορισμό των διαιτητών του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: εφαρμοστέου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κανόνες του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: την έδρα του  κατασκευής του έργου: διαιτητικού
 (  ),      (     δικαστηρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ή οργάνου  κατασκευής του έργου: τις του έργου: αμοιβ) τους όρους της παρούσαςές του έργου: των διαιτητών εφόσον δεν ορί σύμφωνα με: ζονται από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

  ),         εφαρμοστέου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: κανόνες του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: τη γλώσσα στην οποί σύμφωνα με: α θα διεξαχθεί σύμφωνα με: η διαιτησί σύμφωνα με: α και
51





   ).κάθε άλλο σχετικό θέμα
 

      «    Η διεξαγωγή της του έργου: διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πόκειται στον Κανονισμό Διαφάνειας του έργου: στις του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει
  - » (Συ  κατασκευής του έργου:νθήκης του έργου: Διαιτησί σύμφωνα με: ες του έργου: Επενδυ  κατασκευής του έργου:τών Κρατών Rules on Transparency in Treaty based Investor-State

Arbitration)           της του έργου: Επιτροπής του έργου: των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές του έργου: Εμπορικό Δί σύμφωνα με: καιο
(UNCITRAL),          οι διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: κατισχύου  κατασκευής του έργου:ν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησί σύμφωνα με: ας του έργου:

     . 3   175 . 4412/2016,που  κατασκευής του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται σύμφωνα με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν  

    /     Της του έργου: προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: στο διαιτητικό δικαστήριο όργανο προηγεί σύμφωνα με: ται στάδιο συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστικής του έργου:
 .        επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: διαφορών Για τη συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστική επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:ση της του έργου: διαφοράς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γκροτεί σύμφωνα με: ται Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςούλιο
  ( ).           Επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: Διαφορών ΣΕΔ Η αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή κάθε μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΣΕΔ καθορί σύμφωνα με: ζεται σύμφωνα με το

 18 . 4640/2019 ( ’ 190),   .    άρθρο ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας περί σύμφωνα με: αμοιβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: διαμεσολαβ) τους όρους της παρούσαςητή Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
 . 7  8   176 . 4412/2016   . 4640/2019.οι παρ και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν και ο ν

 26 :    Άρθρο Διάφορες αξίας  403.225 ρυθμίσεις αξίας  403.225

26.1      ,    Η έγκριση κατασκευ  κατασκευής του έργου:ής του έργου: του  κατασκευής του έργου: δημοπρατούμενου  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: αποφασί σύμφωνα με: στηκε με την
. .αρ πρωτ  267076 (2092)/13-04-2022 ( /  2Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 222) ( :6Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 7 -ΣΠΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με ΛΛ ΓΒΙ)   απόφαση έγκρισης του έργου:

    ,    διάθεσης του έργου: πί σύμφωνα με: στωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Τμήματος του έργου: Προϋπολογισμού Λογιστικής του έργου: και Ταμειακής του έργου:
        , Διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: της του έργου: Υποδιεύθυ  κατασκευής του έργου:νσης του έργου: Οικονομικού και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνθρωπί σύμφωνα με: νων Πόρων ΠΕ Σερρών της του έργου:

/   ,        Δ νσης του έργου: Οικονομικού ΠΚΜ σε β) τους όρους της παρούσαςάρος του έργου: των πιστώσεων του  κατασκευής του έργου: ενάριθμου  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:
1122 001ΣΕΡ 22ΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΠ   . . . - . . της του έργου: Π ΚΜ Π Ε ΣΕΡΡΩΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με,   ’ .24/2022 κατόπιν της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασης του έργου:

    . .του  κατασκευής του έργου: Περιφερειακού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: Π ΚΜ . ( . . 7Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρ Συ  κατασκευής του έργου:νεδρ η /28-3-2022)   «με θέμα Έγκριση
1ης του έργου:      . . .  2022».Τροποποί σύμφωνα με: ησης του έργου: Τεχνικού Προγράμματος του έργου: Επενδυ  κατασκευής του έργου:τικών Δαπανών Π ΚΜ έτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

26.2              .Ο Κύριος του έργου: του  κατασκευής του έργου: Έργου  κατασκευής του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να εγκαταστήσει για το έργο αυ  κατασκευής του έργου:τό Τεχνικό Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λο
   ,         Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςνάδοχος του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: έχει την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να διευ  κατασκευής του έργου:κολύνει τις του έργου: δραστηριότητες του έργου: του  κατασκευής του έργου:

 ,          .Τεχνικού Συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςούλου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: πηγάζου  κατασκευής του έργου:ν από τη συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατική σχέση της του έργου: Υπηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: με αυ  κατασκευής του έργου:τόν

26.3  ,       ,  Οι προσφέροντες του έργου: με την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της του έργου: προσφοράς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποδέχονται
      ανεπιφύλακτα του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: παρούσας του έργου: Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:

26.  4          Η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ενημερώνει το φυ  κατασκευής του έργου:σικό πρόσωπο που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφει την
       ,      προσφορά ως του έργου: προσφέρων ή ως του έργου: νόμιμος του έργου: εκπρόσωπος του έργου: προσφέροντος του έργου: ότι η ί σύμφωνα με: δια ή και

,  ’      ,     τρί σύμφωνα με: τοι κατ εντολή και για λογαριασμό της του έργου: θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα
           που  κατασκευής του έργου: περιέχονται στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φακέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: και τα αποδεικτικά μέσα τα οποί σύμφωνα με: α

  ,      ,     υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται σε αυ  κατασκευής του έργου:τήν στο πλαί σύμφωνα με: σιο του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: Διαγωνισμού για το σκοπό της του έργου:
         ,αξιολόγησης του έργου: των προσφορών και της του έργου: ενημέρωσης του έργου: έτερων συ  κατασκευής του έργου:μμετεχόντων σε αυ  κατασκευής του έργου:τόν
           λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνοντας του έργου: κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του  κατασκευής του έργου: απόρρητου  κατασκευής του έργου: και της του έργου: ασφάλειας του έργου:

           της του έργου: επεξεργασί σύμφωνα με: ας του έργου: των δεδομένων και της του έργου: προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: από κάθε μορφής του έργου: αθέμιτη
,          επεξεργασί σύμφωνα με: α σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: της του έργου: κεί σύμφωνα με: μενης του έργου: νομοθεσί σύμφωνα με: ας του έργου: περί σύμφωνα με: προστασί σύμφωνα με: ας του έργου:
 .προσωπικών δεδομένων

26. 5 ,         ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν μετά από την τυ  κατασκευής του έργου:χόν οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: έκπτωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με
     160   .  4412/2016,     τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν η Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή

    ,       αποφασί σύμφωνα με: σει την ολοκλήρωση του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: προσκαλεί σύμφωνα με: τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη
           του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: διαγωνισμού και του  κατασκευής του έργου: προτεί σύμφωνα με: νει να αναλάβ) τους όρους της παρούσαςει αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: το έργο

   ,        ολοκλήρωσης του έργου: της του έργου: έκπτωτης του έργου: εργολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: με του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και προϋποθέσεις του έργου: και
      .    β) τους όρους της παρούσαςάσει της του έργου: προσφοράς του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πέβ) τους όρους της παρούσαςαλε στον διαγωνισμό Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση εκτέλεσης του έργου:

,     (15)      συ  κατασκευής του έργου:νάπτεται εφόσον εντός του έργου: δεκαπέντε ημερών από την κοινοποί σύμφωνα με: ηση της του έργου: πρότασης του έργου:
        .  περιέλθει στην Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της του έργου: Η

        .   άπρακτη πάροδος του έργου: της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: θεωρεί σύμφωνα με: ται ως του έργου: απόρριψη της του έργου: πρότασης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο
       ,    ανωτέρω μειοδότης του έργου: δεν δεχθεί σύμφωνα με: την πρόταση σύναψης του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: η Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή

     ,       προσκαλεί σύμφωνα με: τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη ακολου  κατασκευής του έργου:θώντας του έργου: κατά τα λοιπά την ί σύμφωνα με: δια
.       ,      διαδικασί σύμφωνα με: α Εφόσον και αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: απορρί σύμφωνα με: ψει την πρόταση η Προϊσταμένη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή για την
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           ανάδειξη αναδόχου  κατασκευής του έργου: στο έργο προσφεύγει κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: εί σύμφωνα με: τε στην ανοικτή
     ,      .δημοπρασί σύμφωνα με: α εί σύμφωνα με: τε στη διαδικασί σύμφωνα με: α με διαπραγμάτευ  κατασκευής του έργου:ση κατά τις του έργου: οικεί σύμφωνα με: ες του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

4412/2016.

Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει,
ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν επέλθει λόγω
εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται
αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης
κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες
διατάξεις.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  ' . . .Με την υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ πρωτ ..818/2022…. απόφαση171

     Της του έργου: ΟΙΚΟΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΚΕΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΤΡΙΚΗΣΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚΕΔΟΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ
    ΗΠρόεδρος του έργου: της του έργου: Οικονομικής του έργου: Επιτροπής του έργου:

 . –Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΘΗΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΘΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΟΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΗΔΟΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

    Ταμέλη της αξίας  403.225Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 Επιτροπή διαδικασία  για την επιλογή ς αξίας  403.225 

 ΘΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΕΞΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΔΡΟΣ  ΜΠΙΛΛΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΡΙΣΗΣ

 ΜΗΤΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΚΩΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΣΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΤΙΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΟΣ

 ΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΖΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΤΖΙΔΗΣΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΤΕΛΕΗΜΩΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με  ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 ΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΛΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΡΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΘΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΙΟΣ ΤΖ  ΟΛΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΙΚΟΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΟΣ

  ΘΩΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΔΗΜΗΤΡΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΧΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΒΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΖΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΡΥΣΟΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΛΗΣΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΙΚΟΛΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΟΣ
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1        Για την έννοια  των “κάτω  ”  των ορί σύμφωνα με: ων δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων, .  2 . 1 .πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ περ
29   . του  κατασκευής του έργου: ν   4412/2016. 

2
       /  Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται τα στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: αναθέτοντος του έργου: φορέα ( ,επωνυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: α

  ,       ,αριθμός του έργου: φορολογικού μητρώου  κατασκευής του έργου: κωδικός του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
        όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου: προσδιορί σύμφωνα με: ζεται στον επί σύμφωνα με: σημο ιστότοπο της του έργου: Γενικής του έργου: Γραμματεί σύμφωνα με: ας του έργου:

    ( . . . . . .)   Πληροφοριακών Συ  κατασκευής του έργου:στημάτων Δημόσιας του έργου: Διοί σύμφωνα με: κησης του έργου: Γ ΓΠΣΔΔ του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
 ) . . 2 .   53  . 4412/2016. Ψηφιακής του έργου: Διακυ  κατασκευής του έργου:β) τους όρους της παρούσαςέρνησης του έργου: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ περ α άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται

        ( . . ) ότι οι αναθέτοντες του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: που  κατασκευής του έργου: αποτελούν αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: π χ ΔΕΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εφαρμόζου  κατασκευής του έργου:ν
   (  )   ,  ’   τις του έργου: κανονιστικές του έργου: διατάξεις του έργου: πρότυ  κατασκευής του έργου:πα τεύχη που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται κατ εξου  κατασκευής του έργου:σιοδότηση του  κατασκευής του έργου:

 53  .4412/2016,    . 2 .    315  .4412/2016,άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν σύμφωνα με την παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
,           ,και συ  κατασκευής του έργου:νεπώς του έργου: χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος του έργου: για τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: έργων που  κατασκευής του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:ν

        . 4412/2016.    σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: Βιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν Οι λοιποί σύμφωνα με: αναθέτοντες του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου:
          δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: για τις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου:

         . 4412/2016.αναθέτου  κατασκευής του έργου:ν σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: Βιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΙΙ του  κατασκευής του έργου: ν
3

           ,  Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: πηγή χρηματοδότησης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι ο τακτικός του έργου: προϋπολογισμός του έργου: η
          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογί σύμφωνα με: α της του έργου: απόφασης του έργου: ανάληψης του έργου:
,          υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να β) τους όρους της παρούσαςαρύνει το τρέχον

 ,          ,οικονομικό έτος του έργου: τον αριθμό καταχώρισής του έργου: της του έργου: στα λογιστικά β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: οικεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: φορέα
           καθώς του έργου: και τον αριθμό της του έργου: απόφασης του έργου: έγκρισης του έργου: της του έργου: πολυ  κατασκευής του έργου:ετούς του έργου: ανάληψης του έργου: σε περί σύμφωνα με: πτωση

         ,    που  κατασκευής του έργου: η δαπάνη εκτεί σύμφωνα με: νεται σε περισσότερα του  κατασκευής του έργου: ενός του έργου: οικονομικά έτη σύμφωνα με όσα
  .  4   4  . .  80/2016 ( ’ 145),   προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται στην παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας περί σύμφωνα με: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: για

     .     την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: ανάληψης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωσης του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: πηγή
     ,   χρηματοδότησης του έργου: εί σύμφωνα με: ναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων αναγράφει τη Συ  κατασκευής του έργου:λλογική

    .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασηΈνταξης του έργου: και τον ενάριθμο  ( .  53 . 2 .   . 4412/2016). Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ ζ του  κατασκευής του έργου: ν
4      Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται η επωνυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: α της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου:/  αναθέτοντος του έργου: φορέα
5              Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται ο κωδικός του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τός του έργου:

     . .    προσδιορί σύμφωνα με: ζεται στον επί σύμφωνα με: σημο ιστότοπο της του έργου: Γ Γ Πληροφοριακών Συ  κατασκευής του έργου:στημάτων του  κατασκευής του έργου:
   Υπου  κατασκευής του έργου:ργεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Ψηφιακής του έργου: Διακυ  κατασκευής του έργου:β) τους όρους της παρούσαςέρνησης του έργου:

      ( .  53 . 2 .   . 4412/2016).Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν
6      M    '' ''  έσω της του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργικότητας του έργου: Επικοινωνί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσυ  κατασκευής του έργου:στήματος του έργου:
7            2  Το ΕΕΕΣ καταρτί σύμφωνα με: ζεται β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Παραρτήματος του έργου: του  κατασκευής του έργου:

  ( ) 2016/7    5Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ της του έργου: Επιτροπής του έργου: της του έργου: ης του έργου:  2016  Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: για την
         (καθιέρωση του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: για το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας του έργου: L 3)

     . και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
         ,   Το ΕΕΕΣ φέρει υ  κατασκευής του έργου:πογραφή με ημερομηνί σύμφωνα με: α εντός του έργου: του  κατασκευής του έργου: χρονικού διαστήματος του έργου: κατά το

    .οποί σύμφωνα με: ο μπορούν να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται προσφορές του έργου:
          Ο οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: δύναται να διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: ζει τις του έργου: δηλώσεις του έργου: και πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου:

      ,       παρέχει στο ΕΕΕΣ με συ  κατασκευής του έργου:νοδευ  κατασκευής του έργου:τική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση την οποί σύμφωνα με: α υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μαζί σύμφωνα με: με το
 ΕΕΕΣ A   2-5-2019,     πό τις του έργου: παρέχεται η ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α P), εκείνα ταromitheus

ESP), εκείνα ταDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)      που  κατασκευής του έργου: προσφέρει τη δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα ηλεκτρονικής του έργου:
        ( ).σύνταξης του έργου: και διαχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκού Ενιαί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Εγγράφου  κατασκευής του έργου: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ΕΕΕΣ
        Μπορεί σύμφωνα με: τε να δεί σύμφωνα με: τε τη σχετική ανακοί σύμφωνα με: νωση στη Διαδικτυ  κατασκευής του έργου:ακή Πύλη  του  κατασκευής του έργου: ΕΣΗΔΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .     (    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ και το Διορθωτικό Επί σύμφωνα με: σημη Εφημερί σύμφωνα με: δα της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:
 L 17/65  23   2018)    ( ) 2016/7 Ένωσης του έργου: της του έργου: ης του έργου: Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: στον Εκτελεστικό Κανονισμό ΕΕ για

         την καθιέρωση του  κατασκευής του έργου: τυ  κατασκευής του έργου:ποποιημένου  κατασκευής του έργου: εντύπου  κατασκευής του έργου: για το Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκό Ενιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο
 ,           Προμήθειας του έργου: με το οποί σύμφωνα με: ο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογί σύμφωνα με: ας του έργου: που  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πήρχαν στο

       ,    αρχικό επί σύμφωνα με: σημο ελληνικό κεί σύμφωνα με: μενο του  κατασκευής του έργου: Εκτελεστικού Κανονισμού Μπορεί σύμφωνα με: τε να δεί σύμφωνα με: τε το
    σχετικό Διορθωτικό στην ακόλου  κατασκευής του έργου:θη διαδρομή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
8  Η π  )      ,   ερί σύμφωνα με: πτωση ι συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται και περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στη Διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη εφόσον η

        αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπει υ  κατασκευής του έργου:ποδεί σύμφωνα με: γματα εγγράφων προς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
 , .   .οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: π χ εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικών επιστολών

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




9            Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνονται τυ  κατασκευής του έργου:χόν άλλα έγγραφα σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή τεύχη που  κατασκευής του έργου: η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή κρί σύμφωνα με: νει
    αναγκαί σύμφωνα με: α με σκοπό να περιγράψει   ή να προσδιορί σύμφωνα με: σει     στοιχεί σύμφωνα με: α της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ή της του έργου:

 διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: σύναψης του έργου:.
10  .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ   67  . 4412/2016.άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
11       , ,    Όταν εί σύμφωνα με: ναι αδύνατο να παρασχεθεί σύμφωνα με: ελεύθερη πλήρης του έργου: άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική

           πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε ορισμένα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να περιληφθεί σύμφωνα με: στο παρόν άρθρο
            της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: θα διατεθούν με μέσα

    (        άλλα πλην των ηλεκτρονικών όπως του έργου: το ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομεί σύμφωνα με: ο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή
        )συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμός του έργου: ταχυ  κατασκευής του έργου:δρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων

(   .  1   67   .  4412/2016).        τρί σύμφωνα με: το εδάφιο παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: ν Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή προτεί σύμφωνα με: νεται η
 :  «      ...........................  ακόλου  κατασκευής του έργου:θη διατύπωση Τα ακόλου  κατασκευής του έργου:θα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: διατί σύμφωνα με: θενται

 ………………………….,   …………………,   ………………….  .:……………..:…..  από οδός του έργου: πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: τηλ Οι
  ,        ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ν γνώση των παρακάτω εγγράφων της του έργου:

 ……,           σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: στα γραφεί σύμφωνα με: α της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: κατά τις του έργου: εργάσιμες του έργου: ημέρες του έργου: και
.»ώρες του έργου:

12        ,  ,     Όταν δεν μπορεί σύμφωνα με: να προσφερθεί σύμφωνα με: ελεύθερη πλήρης του έργου: άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
     ,      πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση σε ορισμένα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: διότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή προτί σύμφωνα με: θεται να
  . 2   21  . 4412/2016, ,    εφαρμόσει την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αναφέρονται στο παρόν άρθρο της του έργου:

,        , διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: τα μέτρα προστασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα
 ,             οποί σύμφωνα με: α απαιτούνται και τον τρόπο με τον οποί σύμφωνα με: ο εί σύμφωνα με: ναι δυ  κατασκευής του έργου:νατή η πρόσβ) τους όρους της παρούσαςαση στα σχετικά

.   ,  . .,         :  “έγγραφα Ενδεικτικά λ χ η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι Ο
          οικονομικός του έργου: φορέας του έργου: αναλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να τηρήσει εμπιστευ  κατασκευής του έργου:τικά και να μη

   (      γνωστοποιήσει σε τρί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπεριλαμβ) τους όρους της παρούσαςανομένων των εκπροσώπων του  κατασκευής του έργου: ελληνικού και
 ),        διεθνούς του έργου: Τύπου  κατασκευής του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: την προηγούμενη έγγραφη συ  κατασκευής του έργου:γκατάθεση της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:

,         .  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορί σύμφωνα με: ες του έργου: που  κατασκευής του έργου: προκύπτου  κατασκευής του έργου:ν από αυ  κατασκευής του έργου:τά Οι οικονομικοί σύμφωνα με: 
          , φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: διασφαλί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν την τήρηση των απαιτήσεων αυ  κατασκευής του έργου:τών από το προσωπικό του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

           υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και κάθε άλλο τρί σύμφωνα με: το πρόσωπο που  κατασκευής του έργου: χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση
   .    ,      ή εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Για τον σκοπό αυ  κατασκευής του έργου:τό κατά την παραλαβ) τους όρους της παρούσαςή των εγγράφων της του έργου:

,      .  1599/1986      σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση του  κατασκευής του έργου: ν με την οποί σύμφωνα με: α δηλώνει τα
ανωτέρω”.

13          Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή με σαφήνεια συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένη ημερομηνί σύμφωνα με: α
( ,   ... ),      .εγκαί σύμφωνα με: ρως του έργου: ήτοι ως του έργου: την προς του έργου: αποφυ  κατασκευής του έργου:γή οιασδήποτε σύγχυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: και αμφιβ) τους όρους της παρούσαςολί σύμφωνα με: ας του έργου:

14               18 Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: της του έργου:
. παρούσας του έργου:

15      . . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ έγγραφο ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ με α π 4121/30-07-2020 «      Διευ  κατασκευής του έργου:κρινί σύμφωνα με: σεις του έργου: ως του έργου: προς του έργου: την τήρηση των
       διατυ  κατασκευής του έργου:πώσεων δημοσιότητας του έργου: στη διαγωνιστική διαδικασί σύμφωνα με: α σε περί σύμφωνα με: πτωση τροποποί σύμφωνα με: ησης του έργου:

  » ( : 9 -2 )όρων της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΩΡΗ ΟΞΤΒ ΧΖ
16  .  18 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
17  .  12 . 1.2     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
18              Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν η διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: που  κατασκευής του έργου: τηρεί σύμφωνα με: το πρωτόκολλο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι

      1,      διαφορετική από την αναφερόμενη στο άρθρο αναγράφεται στο παρόν σημεί σύμφωνα με: ο η
 .σχετική διεύθυ  κατασκευής του έργου:νση

19  .  72 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
20          Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται ενιαί σύμφωνα με: ο ποσοστό έκπτωσης του έργου: απαλεί σύμφωνα με: φεται η

   . 3.5. .  95 . 2 .   . 4412/2016,   περί σύμφωνα με: πτωση δ της του έργου: παρ Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν σύμφωνα με το
 «οποί σύμφωνα με: ο          αν κριτήριο ανάθεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

   ,        προσφορά μόνο βάσει τιμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων οι οικονομικοί φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων προσφέρουν είτε συνολικό και
         ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων επί της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων προϋπολογιζόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δαπάνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων για το συνολικό

      ’     αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
           ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του

,         (%),   προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων μονάδες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων επί τοις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εκατό ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων όταν
      ,       ». είναι μεγάλο το πλήθος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων των τιμών μονάδας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων με τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων θα καταρτισθεί η σύμβαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true




21        95 .  2 .   .    .Σε περί σύμφωνα με: πτωση εφαρμογής του έργου: της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ περ β) τους όρους της παρούσας υ  κατασκευής του έργου:ποπ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςα του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016 “   ”,     Ελεύθερη συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωση τιμολογί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν

     ( )       .στην εν λόγω περί σύμφωνα με: πτωση στ αναφορά για την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του  κατασκευής του έργου: σχετικού τιμολογί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
22  .  12 . 1.2.1    . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
23  .  12 . 1.2.2    . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
24  .  12 . 2     . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
25   .  12 .2.     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
26   ,            Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι ως του έργου: προς του έργου: τις του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ες του έργου: για την ολοκλήρωση των ενεργειών της του έργου:

        221   .Επιτροπής του έργου: Διενέργειας του έργου: Διαγωνισμού ισχύου  κατασκευής του έργου:ν τα οριζόμενα στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016. 

27  .  13 . 2     . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
28  .  72 . 1   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ όγδοο εδάφιο ν
29  .  221  . 1 .   . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
30 .   72 . 13 .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
31 .  88 . 5Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ  .   . 4412/2016περ α του  κατασκευής του έργου: ν
32             Ως του έργου: προς του έργου: τη γνωμοδότηση της του έργου: Επιτροπής του έργου: Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων

    .   184/2020    15-21 των ασυ  κατασκευής του έργου:νήθιστα χαμηλών προσφορών πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ΣτΕ ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: σκέψεις του έργου:
33 .  103 . 1 .   . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ εδ α του  κατασκευής του έργου: ν
34 .  103 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
35   .              Βλ σχετικά με την ηλεκτρονική υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νη δήλωση το άρθρο εικοστό έβ) τους όρους της παρούσαςδομο της του έργου: από

20.3.2020 . . .,  (  68) -      1  .  4683/2020 ( 83)-  ΠΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΠ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας που  κατασκευής του έργου: κυ  κατασκευής του έργου:ρώθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της κατά τις του έργου:
 1  2   :" παραγράφου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: και του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:      8  . 1599/1986 ( `Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-

75)           μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του
 52  . 4635/2019,     «e-Dilosi».  άρθρου του ν μέσω της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Η ηλεκτρονική

          υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
    .  2.     εικοστό τέταρτο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για

      . 1        τη χρήση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων παρ του παρόντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έχει την ίδια ισχύ με τη
     11  . 2690/1999 ( ` 45).   βεβαίωση γνήσιου υπογραφής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- Η ημερομηνία που

        αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
       Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

 .        ,  υπεύθυνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων δήλωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου η
  ,         ,ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τόσο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ηλεκτρονικό όσο και ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έντυπο έγγραφο

   ".συνιστά έγγραφο βέβαιης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων χρονολογίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
36        . 2   259  .4412/2016Για του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: του  κατασκευής του έργου: Βιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: ΙΙ της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
37        ,     92Ομοί σύμφωνα με: ως του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται και στην περί σύμφωνα με: πτωση υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: προσφορών σύμφωνα με το άρθρο

. 8  .4412/201παρ του  κατασκευής του έργου: ν
38 .  12 . 1.2.1     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
39  .  14 . 1.2     .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ της του έργου: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
40  .  103 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
41  .  103 . 3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
42      .  7   8    78   .  4412/2016  (Με την επιφύλαξη των παρ και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν λήψη

 ).επανορθωτικών μέσων
43   .  104 . 2  3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ και ν
44  .  103 . 6  . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
45  .  103 . 6 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
46  .  105 . 1 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
47  .  105 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
48  .  105 . 3 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
49    «Η φράση         έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ο προσυμβατικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων από το Ελεγκτικό

,      324  327  .  4700/2020 ( ` 127)»Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-   προστί σύμφωνα με: θεται στη
    ,     διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη μόνο στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: εκεί σύμφωνα με: νες του έργου: στις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση





 .προσυ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικού ελέγχου  κατασκευής του έργου:
50  .  105 . 4 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
51 .  105 . 5 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
52  .  105 . 5  . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
53  .  105 . 7 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
54  .  105 . 8 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
55  .  360 . 1  . 4412/2016  3 . 1  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν και παρ του  κατασκευής του έργου: π δ  

56   .  361  . 4412/2016  4  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν και του  κατασκευής του έργου: π δ
57  .  15    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
58  .  363  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
59  .  364 . 1 . 4412/2016  6  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με και του  κατασκευής του έργου: π δ
60  .  364 . 2  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
61  . . 1   365  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου:Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με
62  .  360 . 2  . 4412/2016  3 . 2  . . 39/2017, .  367 .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρα παρ του  κατασκευής του έργου: ν και παρ του  κατασκευής του έργου: π δ πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ

4 . 4412/2016.Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με
63    .  372 . 3 . 4412/2016 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
64   .  372 . 1  2 . 4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ και Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με
65    Πρβ) τους όρους της παρούσας .λ   372 . 4  . 4412/2016.άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
66    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθ  372 . 6  . 4412/2016.ρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
67   .   53 . 3 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
68 .  80 . 10 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
69  .  92 . 4  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
70  .  92 . 4   . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
71   Τί σύμφωνα με: θεται μ         όνο εφόσον πρόκειται για συ  κατασκευής του έργου:γχρηματοδοτούμενο έργο από πόρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου:

 .Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου:Ένωσης του έργου:
72  1-1-2017     .  80/2016 ( ' 145 ),      13 Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τέθηκε σε ισχύ το π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας το οποί σύμφωνα με: ο με το άρθρο κατάργησε

 .  113/2010.το π δ
73 ,           Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεόμοι ΠΔ και υ  κατασκευής του έργου:που  κατασκευής του έργου:ργικές του έργου: αποφάσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δονται μετά την έναρξη της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:

       61  . 4412/2016,   σύναψης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν δεν αποτελούν μέρος του έργου:
     .του  κατασκευής του έργου: εφαρμοστέου  κατασκευής του έργου: θεσμικού πλαισί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:

74          .Οι κρατήσεις του έργου: προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου:
75   .  4 . 3    . 4013/2011,   Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ έβ) τους όρους της παρούσαςδομο εδάφιο του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: αντικαταστάθηκε από

  44  . 4605/2019.το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
76  /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & ‘  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της και η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά περί σύμφωνα με: πτωση πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ γ δ της του έργου:

 -  ).ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
77  . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ά  102ρθρο  . 4412/2016ν ,       42  . 4782/2021.όπως του έργου: αντικαταστάθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

           42 . 4781/2021 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ και έκθεση συ  κατασκευής του έργου:νεπειών ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεων επί σύμφωνα με: του  κατασκευής του έργου: ως του έργου: άνω άρθρου  κατασκευής του έργου: ν
78        ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνονται τυ  κατασκευής του έργου:χόν δικαιώματα προαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: διαμορφώνεται

      (  )   αναλόγως του έργου: η εκτιμώμενη αξί σύμφωνα με: α της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: προϋπολογισμός του έργου: δημοπράτησης του έργου: και το
  ( .  6 . 1  132  . 1 . '  . 4412/2016).παρόν άρθρο πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρα παρ και παρ περ α του  κατασκευής του έργου: ν

79          Το ποσό των απρόβ) τους όρους της παρούσαςλεπτων δαπανών επαναϋπολογί σύμφωνα με: ζεται κατά την υ  κατασκευής του έργου:πογραφή της του έργου:
,      ,       σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ανάλογα με την προσφερθεί σύμφωνα με: σα έκπτωση ώστε να διατηρεί σύμφωνα με: ται η εν λόγω

   15%      & ,   ποσοστιαί σύμφωνα με: α αναλογί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: επί σύμφωνα με: της του έργου: δαπάνης του έργου: εργασιών με ΓΕ ΟΕ σύμφωνα με την
 3 .     156 . 4412/2016. παράγραφο περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ν

80 .  6 . 7  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
81          ,    Η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαμορφώνει το παρόν σημεί σύμφωνα με: ο της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: ανάλογα με το αν

       /αποφασί σύμφωνα με: σει να υ  κατασκευής του έργου:ποδιαιρέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση σε περισσότερα τμήματα έργα  ,   ή όχι ήτοι να
τα    .         αναθέσει ως του έργου: ενιαί σύμφωνα με: ο σύνολο Στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: επιλέξει να μην υ  κατασκευής του έργου:ποδιαιρέσει σε

,  ,      ,     τμήματα αναφέρει στο παρόν σημεί σύμφωνα με: ο της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: β) τους όρους της παρούσαςασικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου:
   ( .  59  . 4412/2016).απόφασής του έργου: της του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

82        43 . 21  . 4605/2019όπως του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μπληρώθηκε με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν





83        ,      Μπορεί σύμφωνα με: η έναρξη της του έργου: προθεσμί σύμφωνα με: ας του έργου: να ορί σύμφωνα με: ζεται διαφορετικά αν λόγου  κατασκευής του έργου: χάρη δεν
      ( .  147 .2 . 4412/2016).προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν

84      .Με την επιφύλαξη της του έργου: επόμενης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποσημεί σύμφωνα με: ωσης του έργου:
85           Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορεί σύμφωνα με: να επιτρέπου  κατασκευής του έργου:ν την υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή εναλλακτικών προσφορών

       13.4. (   57   .και στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή προσαρμόζεται αντιστοί σύμφωνα με: χως του έργου: το πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016 ).

86            2%  Το ποσοστό της του έργου: εγγύησης του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: δεν μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει το της του έργου: εκτιμώμενης του έργου:
  ,   . . .,      ,αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: το ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας με στρογγυ  κατασκευής του έργου:λοποί σύμφωνα με: ηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφί σύμφωνα με: ο

        μη συ  κατασκευής του έργου:νυ  κατασκευής του έργου:πολογιζομένων των δικαιωμάτων προαί σύμφωνα με: ρεσης του έργου: και παράτασης του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
( .  72 . 1  . 4412/2016),.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν

87 .  88 . 1 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
88 .  72 . 3  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
89           ,  Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται ανάλογα με το εάν προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: η

         (15%)    οποί σύμφωνα με: α μπορεί σύμφωνα με: να ανέρχεται μέχρι του  κατασκευής του έργου: δεκαπέντε τοις του έργου: εκατό της του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου:
,     . . .      10  .   σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: αναθεώρηση και ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Σύμφωνα με την παράγραφο εδ α του  κατασκευής του έργου:

 25   .  3614/2007  (     .  3    242   .άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: προστέθηκε με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4072/2012),       στις του έργου: περιπτώσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:γχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις του έργου:

     .  διακηρύξεις του έργου: υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα χορήγησης του έργου: προκαταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: Η
           2014-2020υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση αυ  κατασκευής του έργου:τή εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να ισχύει και για τα προγράμματα της του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου:

  . 15   59  . 4314/2014.δυ  κατασκευής του έργου:νάμει της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
90            Με απόφαση του  κατασκευής του έργου: Υπου  κατασκευής του έργου:ργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί σύμφωνα με: να καθορί σύμφωνα με: ζεται όριο

 ,          ποσοστού έκπτωσης του έργου: πάνω από το οποί σύμφωνα με: ο ο ανάδοχος του έργου: εί σύμφωνα με: ναι υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωμένος του έργου: να
,      ,   ,  προσκομί σύμφωνα με: ζει επιπλέον της του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: πρόσθετη εγγύηση κλιμακωτά
    . .  72 . 4   .αυ  κατασκευής του έργου:ξανόμενη β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: ποσοστού έκπτωσης του έργου: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο ν

4412/2016.
91   .  72 . 17  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
92 .  160 . 9 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
93 .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ν
94            Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να ζητούν από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: προσφέροντες του έργου: να παράσχου  κατασκευής του έργου:ν

«   »       Εγγύηση καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που  κατασκευής του έργου:
           ανακύπτου  κατασκευής του έργου:ν ή των ζημιών που  κατασκευής του έργου: προκαλούνται από δυ  κατασκευής του έργου:σλειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: α των έργων κατά την

   ,      .περί σύμφωνα με: οδο εγγύησης του έργου: καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: εφόσον προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
           Το ύψος του έργου: της του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζεται στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: και

        (5%)     δεν μπορεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:περβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: νει το πέντε τοις του έργου: εκατό της του έργου: εκτιμώμενης του έργου: αξί σύμφωνα με: ας του έργου: της του έργου:
.           σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Η επιστροφή της του έργου: ανωτέρω εγγύησης του έργου: λαμβ) τους όρους της παρούσαςάνει χώρα μετά από την

     ..     ολοκλήρωση της του έργου: περιόδου  κατασκευής του έργου: εγγύησης του έργου: καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: Οι εγγυ  κατασκευής του έργου:ητικές του έργου: επιστολές του έργου:
   ’      καλής του έργου: λειτου  κατασκευής του έργου:ργί σύμφωνα με: ας του έργου: περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνου  κατασκευής του έργου:ν κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο

15.2    ,        .της του έργου: παρούσας του έργου: και επιπρόσθετα τον αριθμό και τον τί σύμφωνα με: τλο της του έργου: σχετικής του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
.  72 . 10  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν

95  .  72 . 14 .   . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ περ α ν
96         Τα γραμμάτια σύστασης του έργου: χρηματικής του έργου: παρακαταθήκης του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ταμεί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Παρακαταθηκών και

,          (Δανεί σύμφωνα με: ων για την παροχή εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεων συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου: και καλής του έργου: εκτέλεσης του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:οδοτική
)           παρακαταθήκη συ  κατασκευής του έργου:στήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: διέπει αυ  κατασκευής του έργου:τό και

    4  .   30  1926/3  1927 (“ειδικότερα β) τους όρους της παρούσαςάσει του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ της του έργου: Δεκεμβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Περί σύμφωνα με: 
        συ  κατασκευής του έργου:στάσεως του έργου: και αποδόσεως του έργου: παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμεί σύμφωνα με: ω

  ”).  .    .  .  2756/23-5-2017   Παρακαταθηκών και Δανεί σύμφωνα με: ων Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Το με αρ πρωτ έγγραφο της του έργου:
. . . . . ( : 7 -975).ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος μεΣΡΟΞΤΒ

97 .   72  .  13,         4.1. .  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ καθώς του έργου: και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο ζ της του έργου:
,     .παρούσας του έργου: ως του έργου: προς του έργου: τις του έργου: εγγυ  κατασκευής του έργου:ήσεις του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

98            Η ελάχιστη προθεσμί σύμφωνα με: α παραλαβ) τους όρους της παρούσαςής του έργου: των προσφορών καθορί σύμφωνα με: ζεται σύμφωνα με το άρθρο
121  . 4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν

99            Ορί σύμφωνα με: ζεται ο χρόνος του έργου: από την Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή κατ΄ όλη τη διάρκεια της εκτί σύμφωνα με: μηση των ιδιαιτεροτήτων της του έργου:





.        , .  97 . 3διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: Για τον καθορισμό του  κατασκευής του έργου: χρόνου  κατασκευής του έργου: ισχύος του έργου: της του έργου: προσφοράς του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσας Άρθρο παρ
 .  4412/2016.του  κατασκευής του έργου: ν       :σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: οποί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:  «   Στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

  ….,       δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων έργων οι προσφορές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ισχύουν και δεσμεύουν τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων οικονομικούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
           φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και ανέρχεται

’     (10)  ,         .κατ ελάχιστον σε δέκα μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση
,        Ειδικότερα στους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων διαγωνισμούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο

   ,        νομιμότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων άνω χρόνος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ισχύος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων των προσφορών
   (3)   ».προσαυξάνεται κατά τρεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων επιπλέον μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων αντίστοιχα  

100  .  97 . 1 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
101     . (31)  (35) . 1   . 3  377    . 11Σύμφωνα με τις του έργου: περ και παρ και την παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: καθώς του έργου: και τις του έργου: παρ

 12   379  .  4412/2016,      και άρθρου  κατασκευής του έργου: ν εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: η υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση δημοσί σύμφωνα με: ευ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: προκήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:
   . 7  8  15 . 3669/2008,       .σύμφωνα με τις του έργου: παρ και άρθρου  κατασκευής του έργου: ν σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν

3548/2007,      στον περιφερειακό και τοπικό τύπο  31/12/2023μέχρι .
102  .   68 . 4412/2016.        Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή επιλέξει τη διαβ) τους όρους της παρούσαςούλευ  κατασκευής του έργου:ση επί σύμφωνα με: 

           68των δημοσιευ  κατασκευής του έργου:μένων εγγράφων της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: σύμφωνα προς του έργου: τα οριζόμενα στο άρθρο
. 4412/2016,    20ν συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται το άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας,  .άλλως του έργου: διαγράφεται

103 .  25  . 4412/2016.       Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: δεν μπορούν
   /      . . . . .να καλούν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου: τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου:ΜΕΕΠ ή του  κατασκευής του έργου:ΜΗΕΕΔΕ

104  ’            11 Κατ αντιστοιχί σύμφωνα με: α με τα ου  κατασκευής του έργου:σιώδη χαρακτηριστικά του  κατασκευής του έργου: έργου  κατασκευής του έργου: σύμφωνα με το άρθρο της του έργου:
 (           παρούσας του έργου: αναφέρεται η κατηγορί σύμφωνα με: α ή οι κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: στις του έργου: οποί σύμφωνα με: ες του έργου: εμπί σύμφωνα με: πτει το έργο

       45    . /  71/2019 ).σύμφωνα με τις του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ τος του έργου:
105      ,       Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: κατά την εξέταση της του έργου: συ  κατασκευής του έργου:μμετοχής του έργου:

   ,  .   «     τρί σύμφωνα με: των χωρών σε διαγωνισμούς του έργου: β) τους όρους της παρούσαςλ τις του έργου: Κατευ  κατασκευής του έργου:θυ  κατασκευής του έργου:ντήριες του έργου: γραμμές του έργου: για τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή
       », , 24.7.2019  τρί σύμφωνα με: των χωρών στην αγορά δημοσί σύμφωνα με: ων συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων της του έργου: ΕΕ Βρυ  κατασκευής του έργου:ξέλλες του έργου: C(2019)

5494 final. 
106        Σύμφωνα με το ισχύον κεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm  
107               Για το έλεγχο των χωρών που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νάψει συ  κατασκευής του έργου:μφωνί σύμφωνα με: ες του έργου: με την Ένωση δες του έργου: την

  ιστοσελί σύμφωνα με: δα της του έργου: Επιτροπής του έργου:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

108   .  . 1  91 . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ περ ε παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: ν
109 .  73 . 1 .   . 4412/2016      107 . 6Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ εδ α του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: τροποποιήθηκε με το άρθρο περ

 .  4497/2017.   ,   ,     του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι στο ΕΕΕΣ η αναφορά σε “τελεσί σύμφωνα με: δικη
 ”καταδικαστική απόφαση  ,       ,  νοεί σύμφωνα με: ται δεδομένης του έργου: της του έργου: ως του έργου: άνω νομοθετικής του έργου: μεταβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: ως του έργου:

“   ”,αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση         η δε σχετική δήλωση του  κατασκευής του έργου: οικονομικού φορέα στο
 . .        .Μέρος του έργου: ΙΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες του έργου: καταδικαστικές του έργου: αποφάσεις του έργου:

110 .  73 . 1  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
111  .   73  .  2     .  4412/2016.    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο του  κατασκευής του έργου: ν Σχετική δήλωση του  κατασκευής του έργου:

      προσφέροντος του έργου: οικονομικού φορέα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ΕΕΕΣ
112            Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η εν λόγω πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για παρέκκλιση από τον υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικό

      ( .  73 . 3  .αποκλεισμό αποτελεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016).           ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: δεν επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςλέψει τη σχετική δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα η

     αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαγράφει την παράγραφο .αυ  κατασκευής του έργου:τή
113             Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η εν λόγω πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη για παρέκκλιση από τον υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικό

        ( .  73 .  3αποκλεισμό της του έργου: αποτελεί σύμφωνα με: δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρο παρ
 . 4412/2016).          ,του  κατασκευής του έργου: ν Σε περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: δεν επιθυ  κατασκευής του έργου:μεί σύμφωνα με: να προβ) τους όρους της παρούσαςλέψει τη σχετική δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα

       .η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυ  κατασκευής του έργου:τή
114      22. .4.     Οι λόγοι της του έργου: παραγράφου  κατασκευής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αποτελούν δυ  κατασκευής του έργου:νητικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποκλεισμού σύμφωνα

   73  .  4  .  4412/2016.   ,      με το άρθρο παρ ν Κατά συ  κατασκευής του έργου:νέπεια η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται να
 ,  ,         επιλέξει έναν περισσότερου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: όλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ή ενδεχομένως του έργου: και κανέναν από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

        αποκλεισμού συ  κατασκευής του έργου:νεκτιμώντας του έργου: τα ιδιαί σύμφωνα με: τερα χαρακτηριστικά της του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πό ανάθεση σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:
(   ,    ),      εκτιμώμενη αξί σύμφωνα με: α αυ  κατασκευής του έργου:τής του έργου: ειδικές του έργου: περιστάσεις του έργου: κλπ με σχετική πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη στο παρόν

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm




  . .σημεί σύμφωνα με: ο της του έργου: διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου:
115          Σχετική δήλωση του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: οικονομικού φορέα περιλαμβ) τους όρους της παρούσαςάνεται στο ΕΕΕΣ
116            Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός του έργου: λόγος του έργου: αποκλεισμού συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται στο Μέρος του έργου: ΙΙΙ

   ( Δ του  κατασκευής του έργου: ΕΕΕΣ          Άλλοι Λόγοι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκλεισμού που  κατασκευής του έργου: ενδέχεται να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπονται από την εθνική
     .    .  νομοθεσί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: κράτου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: μέλου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: της του έργου: α α ή του  κατασκευής του έργου: α φ ).

117 . . 3  8  . 3310/2005,      239  . 4782/2Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: τροποποιήθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
118 .  73 . 6 . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
119  .  73 . 10 . 4412/2016, , . ’ . . 6271/30-11-2018 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν Επί σύμφωνα με: σης του έργου: β) τους όρους της παρούσαςλ υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ πρωτ έγγραφο

  (  3 8 -09 )       24  2018της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ψ Κ ΟΞΤΒ Β σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της του έργου: Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:
  C-124/2017στην υ  κατασκευής του έργου:πόθεση  Vossloh,   38-41,  ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: σκέψεις του έργου:   ΣτΕ ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 40/2019. 

120        22. .4      Υπενθυ  κατασκευής του έργου:μί σύμφωνα με: ζεται ότι αναφορά στην παράγραφο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας θα γί σύμφωνα με: νει μόνο στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου:
         .η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή επιλέξει κάποιον από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νητικούς του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: αποκλεισμού

121           .   Σχετικά με την προσκόμιση αποδεί σύμφωνα με: ξεων για τα επανορθωτικά μέτρα β) τους όρους της παρούσαςλ την απόφαση
 14   2021     Cτης του έργου: ης του έργου: Ιανου  κατασκευής του έργου:αρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΔΕΕ στην υ  κατασκευής του έργου:πόθεση -387/19

122   73 . 7 . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ ν
123  .  ’ . 49341 -19/05/2020 (  385  , 25-05-2020),  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ απόφαση υ  κατασκευής του έργου:π αριθμ ΦΕΚ τεύχος του έργου: ΥΟΔΔ η οποί σύμφωνα με: α

          .  9   73  .εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να ισχύει έως του έργου: την έκδοση της του έργου: απόφασης του έργου: της του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016.

124        ,    Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής του έργου: επιλογής του έργου: πλην της του έργου: καταλληλότητας του έργου: για
    ( . 75 . 2     .  76την άσκηση επαγγελματικής του έργου: δραστηριότητας του έργου: αρ παρ σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με το αρ
 .  4412/2016),          του  κατασκευής του έργου: ν εί σύμφωνα με: ναι προαιρετικά για την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή και πρέπει να

          (  75 . 1 σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι ανάλογα με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:
. 4412/2016).   ,     ,   ν Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο ώστε να μην

       περιορί σύμφωνα με: ζεται δυ  κατασκευής του έργου:σανάλογα η συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων
 .        στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: διαγωνισμούς του έργου: Κατά το στάδιο του  κατασκευής του έργου: προσδιορισμού των κριτηρί σύμφωνα με: ων

  ,        καταλληλότητας του έργου: των υ  κατασκευής του έργου:ποψηφί σύμφωνα με: ων εί σύμφωνα με: ναι αναγκαί σύμφωνα με: ο να τηρούνται από τις του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου:
,     ,        αρχές του έργου: οι θεμελιώδεις του έργου: ενωσιακές του έργου: αρχές του έργου: ιδί σύμφωνα με: ως του έργου: η αρχή της του έργου: ί σύμφωνα με: σης του έργου: μεταχεί σύμφωνα με: ρισης του έργου: των

,    ,      συ  κατασκευής του έργου:μμετεχόντων της του έργου: αποφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: των διακρί σύμφωνα με: σεων της του έργου: διαφάνειας του έργου: και της του έργου: ανάπτυ  κατασκευής του έργου:ξης του έργου: του  κατασκευής του έργου:
 .       22.  –  22.  ελεύθερου  κατασκευής του έργου: ανταγωνισμού Τα κριτήρια επιλογής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: Β Ε εξετάζονται

          κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α ελέγχου  κατασκευής του έργου: της του έργου: καταλληλότητας του έργου: του  κατασκευής του έργου: προσφέροντος του έργου: να εκτελέσει τη
 (  “on/off”). σύμβ) τους όρους της παρούσαςαση κριτήρια

125   .  188 . 1  . 4635/2019,         105Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν με το οποί σύμφωνα με: ο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα
 106  . 3669/2008,     . .   και του  κατασκευής του έργου: ν μέχρι την έκδοση του  κατασκευής του έργου: π δ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου:

126           Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: δεν μπορούν να καλούν συ  κατασκευής του έργου:γκεκριμένες του έργου:
/     ,τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ ή       . .  71/2019,   από την έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ του  κατασκευής του έργου: Μητρώου  κατασκευής του έργου:

    ( . . . .).  . .   76 .  4,Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσί σύμφωνα με: ων Έργων ΜΗΕΕΔΕ Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ
 . 4412/2016. του  κατασκευής του έργου: ν

127             Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν απαιτήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: να διασφαλί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν ότι οι
        οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν την αναγκαί σύμφωνα με: α οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα

    .         για την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Όλες του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: πρέπει να σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι
      ( .  75 . 1   ανάλογες του έργου: με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο και

.  75 .  3  .  4412/2016)αρ παρ του  κατασκευής του έργου: ν .        Οι εν λόγω απαιτήσεις του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται περιγραφικά στο
 ,    /      . . . . .  παρόν σημεί σύμφωνα με: ο χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: παραπομπή σε τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ ή του  κατασκευής του έργου: ΜΗΕΕΔΕ Σε κάθε

          80  110 περί σύμφωνα με: πτωση και για το μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικό χρονικό διάστημα ισχύος του έργου: των άρθρων έως του έργου: του  κατασκευής του έργου:
.  3669/2008,        65   . .  71/2019    ν όπως του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τό προκύπτει από το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και την πλήρη

    ,   ,      έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου: τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να
         . .  71/2019,περιγράφει τις του έργου: σχετικές του έργου: απαιτήσεις του έργου: ανάλογα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο π δ
      76  . 4412/2016  τηρου  κατασκευής του έργου:μένων των ειδικότερων ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεων του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αναφορικά με

            τις του έργου: πέραν των προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των
   .  71/2019 (  112),    οικεί σύμφωνα με: ων μητρώων του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: προϋπολογισμού ανά κατηγορί σύμφωνα με: α

.έργου  κατασκευής του έργου:
128  Ο            ι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν απαιτήσεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: να διασφαλί σύμφωνα με: ζου  κατασκευής του έργου:ν ότι οι





         οικονομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: διαθέτου  κατασκευής του έργου:ν την αναγκαί σύμφωνα με: α τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για
   .          την εκτέλεση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: Όλες του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: πρέπει να σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι

      ( .  75 . 1   ανάλογες του έργου: με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο και
.  75  .  4   .  4412/2016)αρ παρ του  κατασκευής του έργου: ν .       Οι εν λόγω απαιτήσεις του έργου: καταρχάς του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται

   ,     /     περιγραφικά στο παρόν σημεί σύμφωνα με: ο χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: παραπομπή σε τάξεις του έργου: πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ ή του  κατασκευής του έργου:
. . . .    /   .       ΜΗΕΕΔΕ ούτε σε β) τους όρους της παρούσαςαθμί σύμφωνα με: δες του έργου: κατηγορί σύμφωνα με: ες του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΜΕΚ Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση και για το

      80  110  .  3669/2008,  μεταβ) τους όρους της παρούσαςατικό χρονικό διάστημα ισχύος του έργου: των άρθρων έως του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου:
     65   . .  71/2019       αυ  κατασκευής του έργου:τό προκύπτει από το άρθρο του  κατασκευής του έργου: π δ και την πλήρη έναρξη ισχύος του έργου: του  κατασκευής του έργου:

,  ,         τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή μπορεί σύμφωνα με: να περιγράφει τις του έργου: σχετικές του έργου:
      . . 71/2019,απαιτήσεις του έργου: ανάλογα με τα προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενα στο π δ    τηρου  κατασκευής του έργου:μένων των ειδικότερων
   76  . 4412/2016      ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεων του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν αναφορικά με τις του έργου: πέραν των προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμενων

            .απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικεί σύμφωνα με: ων μητρώων του  κατασκευής του έργου: π δ
71/2019 (  112),     .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της αντί σύμφωνα με: στοιχου  κατασκευής του έργου: προϋπολογισμού ανά κατηγορί σύμφωνα με: α έργου  κατασκευής του έργου: . 

129   :  Προαιρετική επιλογή  .  22.       Η παρ Ε τί σύμφωνα με: θεται κατά διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου:
       82  . 4412/2016.  αρχής του έργου: και συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι

             όλες του έργου: οι απαιτήσεις του έργου: πρέπει να σχετί σύμφωνα με: ζονται και να εί σύμφωνα με: ναι ανάλογες του έργου: με το αντικεί σύμφωνα με: μενο της του έργου:
 (  75 . 1 . 4412/2016).σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: άρθρο παρ ν

130              Το εδάφιο αυ  κατασκευής του έργου:τό προστί σύμφωνα με: θεται κατά την κρί σύμφωνα με: ση της του έργου: αναθέτου  κατασκευής του έργου:σας του έργου: αρχής του έργου: σύμφωνα με το
 78 . 1  . 4412/2016,  .άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν άλλως του έργου: διαγράφεται

131      . Προαιρετική επιλογή συ  κατασκευής του έργου:μπλήρωσης του έργου: του  κατασκευής του έργου: εδαφί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου:      78 . 2  .Σύμφωνα με το άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
4412/2016,          στην περί σύμφωνα με: πτωση συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων έργων οι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχές του έργου: μπορούν να

          απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρί σύμφωνα με: σιμων καθηκόντων απευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ας του έργου: από τον ί σύμφωνα με: διο τον
.προσφέροντα

132           ,  Ως του έργου: προς του έργου: τον τρόπο υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςολής του έργου: των αποδεικτικών μέσων του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: τα οποί σύμφωνα με: α
 /         .  έχου  κατασκευής του έργου:ν συ  κατασκευής του έργου:νταχθεί σύμφωνα με: παραχθεί σύμφωνα με: από του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: ί σύμφωνα με: διου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: του  κατασκευής του έργου:ς του έργου: οικονομικούς του έργου: φορεί σύμφωνα με: ς του έργου: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ά  8ρθρο

. 3  . . παρ της του έργου: με αρ 117384/26-10-2017 . . .ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
133    79Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας . 4 . 4412/2016, παρ ν
134           Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η ανωτέρω δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευ  κατασκευής του έργου:χέρεια του  κατασκευής του έργου:

 .         οικονομικού φορέα Εξακολου  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: να υ  κατασκευής του έργου:φί σύμφωνα με: σταται η δυ  κατασκευής του έργου:νατότητα να υ  κατασκευής του έργου:πογράφεται το ΕΕΕΣ
         από το σύνολο των φυ  κατασκευής του έργου:σικών προσώπων που  κατασκευής του έργου: αναφέρονται στα    τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: α δύο εδάφια του  κατασκευής του έργου:

 73 . 1   . 4412/2016.άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν
135  .  79  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν
136 . . . .   19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, . 28Βλ ΔΕΕ απόφαση της του έργου: σκ
137  .   754/2020, 753/2020 (  )Βλ ενδεικτικά ΣτΕ Δ Τμήμα
138  .  79 . 8,       73  2  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν
139            Εφιστάται η προσοχή των αναθετου  κατασκευής του έργου:σών αρχών στο ότι πρέπει να ζητεί σύμφωνα με: ται η

    προσκόμιση δικαιολογητικών προς του έργου: απόδειξη μόνο     των λόγων αποκλεισμού και των
       .  ,κριτηρί σύμφωνα με: ων επιλογής του έργου: που  κατασκευής του έργου: έχου  κατασκευής του έργου:ν τεθεί σύμφωνα με: στην παρούσα διακήρυ  κατασκευής του έργου:ξη Επισημαί σύμφωνα με: νεται
,  ,     ,    .  79 . 5  . 4412/2016,  περαιτέρω ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή δύναται κατά το αρ παρ του  κατασκευής του έργου: ν να

  ,         ζητεί σύμφωνα με: από προσφέροντες του έργου: σε οποιοδήποτε χρονικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της του έργου:
,      ,    διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου: να υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου  κατασκευής του έργου:ν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν αυ  κατασκευής του έργου:τό απαιτεί σύμφωνα με: ται για

    .την ορθή διεξαγωγή της του έργου: διαδικασί σύμφωνα με: ας του έργου:
140  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
141      73 . 2    . 4412/2016 : “Σύμφωνα με το άρθρο παρ τελευ  κατασκευής του έργου:ταί σύμφωνα με: ο εδάφιο του  κατασκευής του έργου: ν   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ο οικονομικός του έργου:

          ,  φορέας του έργου: εί σύμφωνα με: ναι Έλληνας του έργου: πολί σύμφωνα με: της του έργου: ή έχει την εγκατάστασή του  κατασκευής του έργου: στην Ελλάδα οι
          υ  κατασκευής του έργου:ποχρεώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν τις του έργου: εισφορές του έργου: κοινωνικής του έργου: ασφάλισης του έργου: καλύπτου  κατασκευής του έργου:ν τόσο την

     κύρια όσο και την επικου  κατασκευής του έργου:ρική ασφάλιση."
142  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
143           Οι υ  κατασκευής του έργου:πεύθυ  κατασκευής του έργου:νες του έργου: δηλώσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: παρόντος του έργου: τεύχου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πογράφονται και γί σύμφωνα με: νονται αποδεκτές του έργου:

      4.2. )   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο β) τους όρους της παρούσας της του έργου: παρούσας του έργου:
144          .Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή την επιλέξει ως του έργου: λόγο αποκλεισμού





145  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
146  .   . .  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με α π 2440/22-04-2021    «   έγγραφο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: Ενιαί σύμφωνα με: ο Πιστοποιητικό Δικαστικής του έργου:

» ( : 9 -7 6).Φερεγγυ  κατασκευής του έργου:ότητας του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΒΚΩΟΞΤΒ Δ
147        Η πλατφόρμα της του έργου: Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκής του έργου: Επιτροπής του έργου: eCertis    για την αναζήτηση ισοδύναμων

  -   .   ,   ,  πιστοποιητικών άλλων κρατών μελών της του έργου: ΕΕ εί σύμφωνα με: ναι διαθέσιμη χωρί σύμφωνα με: ς του έργου: κόστος του έργου: στη
.  διαδρομή https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  .       Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ εί σύμφωνα με: ναι ο
           αρμόδιος του έργου: εθνικός του έργου: φορέας του έργου: για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχεί σύμφωνα με: ων του  κατασκευής του έργου: eCertis για

 .  .    .  .  2282/25-4-2018     την Ελλάδα Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με αριθμ πρωτ σχετικό έγγραφο της του έργου: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής του έργου: στον
  ακόλου  κατασκευής του έργου:θο σύνδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
148       ,    /   ,   Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή τις του έργου: επιλέξει όλες του έργου: ή κάποια ες του έργου: εξ αυ  κατασκευής του έργου:τών ως του έργου: λόγου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:

.αποκλεισμού
149      ,     ,   Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή εφόσον μπορέσει να αποδεί σύμφωνα με: ξει με κατάλληλα

,        ,   μέσα ότι συ  κατασκευής του έργου:ντρέχει κάποια από τις του έργου: περιπτώσεις του έργου: αυ  κατασκευής του έργου:τές του έργου: αποκλεί σύμφωνα με: ει οποιονδήποτε
          . οικονομικό φορέα από τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύναψης του έργου: της του έργου: δημόσιας του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:

150         .Εφόσον η αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή την επιλέξει ως του έργου: λόγο αποκλεισμού
151 .  8 . 3310/2005  . . 82/1996.  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν και π δ
152              Για τις του έργου: αλλοδαπές του έργου: ανώνυ  κατασκευής του έργου:μες του έργου: εταιρεί σύμφωνα με: ες του έργου: ιδρυ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: σες του έργου: σε κράτος του έργου: μέλος του έργου: της του έργου: ΕΕ σχετικό

      2012/30/  (εί σύμφωνα με: ναι το Παράρτημα Ι της του έργου: οδηγί σύμφωνα με: ας του έργου: ΕΕ L315/91)     με την οποί σύμφωνα με: α αναδιατυ  κατασκευής του έργου:πώθηκε η
 77/91/  (       26/1). .Οδηγί σύμφωνα με: α ΕΟΚ Επί σύμφωνα με: σημη Εφημερί σύμφωνα με: δα των Ευ  κατασκευής του έργου:ρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ

 303/2020 ( ).ΣτΕ επταμελής του έργου:
153  .  .  3   8   .  3310/2005,       239  .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παρ άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν όπως του έργου: τροποποιήθηκε με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν

4782/21.
154  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
155           . .  71/2019  (  112).η οποί σύμφωνα με: α εκδί σύμφωνα με: δεται σύμφωνα με τις του έργου: ειδικές του έργου: διατάξεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

        Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι τα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: α των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών
 ( . . . .),       3Επιχειρήσεων ΜΕΕΠ που  κατασκευής του έργου: εί σύμφωνα με: ναι σε ισχύ κατά την η  2019  Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εξακολου  κατασκευής του έργου:θούν να

   1ισχύου  κατασκευής του έργου:ν ως του έργου: την η  2021,      Σεπτεμβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου:
       2νομοθετικού πλαισί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: που  κατασκευής του έργου: ί σύμφωνα με: σχυ  κατασκευής του έργου:ε έως του έργου: και την α  2019 ( .  65 . 1 Ιου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου:

.  71/2019 (  112)     . 5   144  . 4764/2020π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της ως του έργου: αντικαταστάθηκε με την παρ του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
(  256). Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

156  .  12  80  .4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
157  .  76 . 4  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
158         22.   Εφόσον έχει αναφερθεί σύμφωνα με: σχετική απαί σύμφωνα με: τηση στο άρθρο Ε συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται αναλόγως του έργου:

    82  . 4412/2016.σύμφωνα με το άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
159  .  12  80  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
160     86 . 4635/2019    : Σύμφωνα με το άρθρο ν στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υ  κατασκευής του έργου:ποχρεωτικά

.       . 4548/2018 ( ` 104),α η Α ΕΣΗΔΗΣ-νώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-
.        . 3190/1955 ( ` 91),β η Εταιρεία Περιορισμένης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ευθύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-
.        . 4072/2012 ( ` 86),γ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-
.      (    )    δ η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη απλή ή κατά μετοχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Εταιρεία που προβλέπονται

 . 4072/2012 ( ` 86),      ,στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ- καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
.      .  1667/1986 ( `  196)  (    ε ο Α ΕΣΗΔΗΣ-στικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων του ν Α ΕΣΗΔΗΣ- στον οποίο περιλαμβάνονται ο

,      ),αλληλασφαλιστικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ο πιστωτικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων και ο οικοδομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
    .   . . .      .  4430/2016 ( ` 205)  .   . . . .  στ η Κοιν ΣΕΠ που συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ- και ζ η Κοι ΣΠΕ που

   . 2716/1999 ( ` 96),συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-
     .       (  784   270  . 4072/2012) η η Α ΕΣΗΔΗΣ-στική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό άρθρο Α ΕΣΗΔΗΣ-Κ και του ν
    .          θ ο Ευρωπαϊκός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Όμιλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό

2137/1985/  (  ΕΟΚ ΕΕΕΚ L. 199,  διορθωτικό L. 247)       ,και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
     .        2157/2001/  (  ι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ ΕΕΕΚ L. 294)

      ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων στην ημεδαπή

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true




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

      .           ιβ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
     29   ( ) 2017/1132 (  εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων που αναφέρονται στο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ ΕΕ L 169/30.6.2017)

     -     ( . .),και έχουν έδρα σε κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων μέλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των ΔημοσίωνΈνωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ
 .           ιγ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

             εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων 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 τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων πράξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων
             στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων προσώπων που έχουν την κύρια

            `εγκατάσταση ή την έδρα τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων περιπτώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων ιβ
 `,και ιγ

 .          293  3  .ιε η Κοινοπραξί σύμφωνα με: α που  κατασκευής του έργου: καταχωρί σύμφωνα με: ζεται σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
4072/2012

161 .  12  80  .4412/2016. Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
162        20 .  5  .  3669/2008Σύμφωνα με τη διάταξη του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: παρ του  κατασκευής του έργου: ν : “    Για τη συ  κατασκευής του έργου:μμετοχή σε

       διαγωνισμούς του έργου: δημοσί σύμφωνα με: ων έργων χορηγεί σύμφωνα με: ται σε κάθε εργοληπτική επιχεί σύμφωνα με: ρηση
  . . .  «  »,   ,     εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ ενημερότητα πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: η οποί σύμφωνα με: α σε συ  κατασκευής του έργου:νδυ  κατασκευής του έργου:ασμό με τη

         . . .,β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής του έργου: που  κατασκευής του έργου: εκδί σύμφωνα με: δεται από την υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: α τήρησης του έργου: του  κατασκευής του έργου: ΜΕΕΠ  συ  κατασκευής του έργου:νιστά
«    επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών [...]    και απαλλάσσει τις του έργου: εργοληπτικές του έργου:

         επιχειρήσεις του έργου: από την υ  κατασκευής του έργου:ποχρέωση να καταθέτου  κατασκευής του έργου:ν τα επιμέρου  κατασκευής του έργου:ς του έργου: δικαιολογητικά στου  κατασκευής του έργου:ς του έργου:
.”  διαγωνισμούς του έργου:  ,      22   (   .Επισημαί σύμφωνα με: νεται ότι σύμφωνα με το άρθρο Τροποποιήσεις του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με

4412/2016 ) . 66  . 4441/2016 (  227 ] “περ του  κατασκευής του έργου: ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της .      31 α Το πρώτο εδάφιο της του έργου: περί σύμφωνα με: πτωσης του έργου: της του έργου:
 1   377   : «31)  . 3669/2008 (  116),παραγράφου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: αντικαθί σύμφωνα με: σταται ως του έργου: εξής του έργου: του  κατασκευής του έργου: Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

   80   110,          πλην των άρθρων έως του έργου: τα οποί σύμφωνα με: α παραμένου  κατασκευής του έργου:ν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του  κατασκευής του έργου:
    83,   4  5   20  προεδρικού διατάγματος του έργου: του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: των παραγράφων και του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: και της του έργου:

 1    176παραγράφου  κατασκευής του έργου: α του  κατασκευής του έργου: άρθρου  κατασκευής του έργου: ».
163            Στην περί σύμφωνα με: πτωση όμως του έργου: που  κατασκευής του έργου: η Ενημερότητα Πτυ  κατασκευής του έργου:χί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: δεν καλύπτει τις του έργου: εισφορές του έργου:

 ,     .επικου  κατασκευής του έργου:ρικής του έργου: ασφάλισης του έργου: τα σχετικά δικαιολογητικά υ  κατασκευής του έργου:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλονται ξεχωριστά
164             Μόνο στην περί σύμφωνα με: πτωση που  κατασκευής του έργου: έχει επιλεγεί σύμφωνα με: από την αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή ως του έργου: λόγος του έργου:

.αποκλεισμού
165  .  12  80  .4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσας παράγραφο άρθρου  κατασκευής του έργου: του  κατασκευής του έργου: ν
166 .  93  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
167 .  165 . 3  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο παρ του  κατασκευής του έργου: ν
168           , Οι αναθέτου  κατασκευής του έργου:σες του έργου: αρχές του έργου: μπορούν να προβ) τους όρους της παρούσαςλέπου  κατασκευής του έργου:ν στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: ότι κατόπιν

          ,  αιτήματος του έργου: του  κατασκευής του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου: και εφόσον η φύση της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: το επιτρέπει η
          αναθέτου  κατασκευής του έργου:σα αρχή καταβ) τους όρους της παρούσαςάλλει απευ  κατασκευής του έργου:θεί σύμφωνα με: ας του έργου: στον υ  κατασκευής του έργου:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςο την αμοιβ) τους όρους της παρούσαςή του  κατασκευής του έργου: για την

 ,    ,      εκτέλεση προμήθειας του έργου: υ  κατασκευής του έργου:πηρεσί σύμφωνα με: ας του έργου: ή έργου  κατασκευής του έργου: δυ  κατασκευής του έργου:νάμει σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: υ  κατασκευής του έργου:περγολαβ) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με: ας του έργου: με τον
.   ,       ανάδοχο Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: καθορί σύμφωνα με: ζονται τα ειδικότερα

            μέτρα ή οι μηχανισμοί σύμφωνα με: που  κατασκευής του έργου: επιτρέπου  κατασκευής του έργου:ν στον κύριο ανάδοχο να εγεί σύμφωνα με: ρει αντιρρήσεις του έργου: ως του έργου:
  ,         προς του έργου: αδικαιολόγητες του έργου: πληρωμές του έργου: καθώς του έργου: και οι ρυ  κατασκευής του έργου:θμί σύμφωνα με: σεις του έργου: που  κατασκευής του έργου: αφορούν αυ  κατασκευής του έργου:τόν τον τρόπο

.           .πληρωμής του έργου: Στην περί σύμφωνα με: πτωση αυ  κατασκευής του έργου:τή δεν αί σύμφωνα με: ρεται η ευ  κατασκευής του έργου:θύνη του  κατασκευής του έργου: κύριου  κατασκευής του έργου: αναδόχου  κατασκευής του έργου:
 .Συ  κατασκευής του έργου:μπληρώνεται αναλόγως του έργου:

169   .  58  . 4412/2016 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του  κατασκευής του έργου: ν
170    176 .  4412/2016.     ,    Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο ν Στα έγγραφα της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου: για έργα προϋπολογισμού

    (10.000.000)  ,      ανώτερου  κατασκευής του έργου: των δέκα εκατομμυ  κατασκευής του έργου:ρί σύμφωνα με: ων ευ  κατασκευής του έργου:ρώ μπορεί σύμφωνα με: να εγκριθεί σύμφωνα με: και να
          περιληφθεί σύμφωνα με: ρήτρα περί σύμφωνα με: διαιτητικής του έργου: επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: κάθε διαφοράς του έργου: που  κατασκευής του έργου: προκύπτει σχετικά με

 ,        .την εφαρμογή την ερμηνεί σύμφωνα με: α ή το κύρος του έργου: της του έργου: σύμβ) τους όρους της παρούσαςασης του έργου:    Για έργα κατώτερου  κατασκευής του έργου:
,         προϋπολογισμού απαιτεί σύμφωνα με: ται για τη συ  κατασκευής του έργου:μπερί σύμφωνα με: ληψη αντί σύμφωνα με: στοιχης του έργου: ρήτρας του έργου: η σύμφωνη γνώμη

   .         .  του  κατασκευής του έργου: αρμόδιου  κατασκευής του έργου: τεχνικού συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςου  κατασκευής του έργου:λί σύμφωνα με: ου  κατασκευής του έργου: Μπορεί σύμφωνα με: να τεθεί σύμφωνα με: στο σημεί σύμφωνα με: ο αυ  κατασκευής του έργου:τό ή στην ΕΣΥ Στα
        ,   συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςατικά τεύχη που  κατασκευής του έργου: έχει περιληφθεί σύμφωνα με: ρήτρα περί σύμφωνα με: διαιτητικής του έργου: επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: δύναται να

     ,    προβ) τους όρους της παρούσαςλέπεται στάδιο συ  κατασκευής του έργου:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςαστικής του έργου: επί σύμφωνα με: λυ  κατασκευής του έργου:σης του έργου: κάθε διαφοράς του έργου: που  κατασκευής του έργου: προηγεί σύμφωνα με: ται της του έργου:





   προσφυ  κατασκευής του έργου:γής του έργου: στη διαιτησί σύμφωνα με: α
171 Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016).
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