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ΚΔΦΑΛΑΙΟ A΄
Άπθπο 1 Κύπιορ τος Έπγος – Αναθέτοςσα Απσή - Στοισεία επικοινωνίαρ
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Οδφο
: ΛΑΓΟΠΑΣΗ 45 & ΑΣΑΛΑΝΣΗ
Σαρ.Κσδ.
: 22132
Σει.
: 2713 600491
Telefax
: 2710 222430
E-mail
: dimos@tripolis.gr
Πιεξνθνξίεο: : Αγγειηθά Κξέθα
Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Πξντζηάκελε Αξρή : ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία : Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Πνιενδνκέαο ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο

&

Η δεκνπξαζέα ζα δηελεξγεζεέ ζην Γεκαξρεέν Σξέπνιεο , ΛαγνπΪηε 45 & ΑηαιΪληεο
αέζνπζα ζπλεδξηΪζεσλ, 1νο όξνθνο ζηηο 06 / 11 /2018 εκΫξα Σξέηε θαη ώξα ιάμεο ηεο
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξώλ 10:00π.κ. απν ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνύ5
1.6

Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην : Σερληθό πκβνύιην Γεκνζέσλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθάο
Δλόηεηαο Αξθαδέαο.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο
ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα
θαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή
απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ
ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο.

Άξζξν 2: Παξαιαβά εγγξΪθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ
2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα :
α) ε κε αξ.
/ - -2018 πεξίιεςε δηαθήξπμεο
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
γ) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ.
4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016),
δ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,
ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,
δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
ε) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξέσζεσλ
ζ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο,
η) ε ηερληθή κειέηε,
ηα) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ θαη ζα αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ
Σξέπνιεο www.tripolis.gr
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2.2 Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο
ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 5,00 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη
επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 30 / 10 /2018. νη αλαζέηνπζεο αξρέο
παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο 01 / 11 /2018.
Άξζξν 3 Τπνβνιά θαθΫινπ πξνζθνξΪο
3.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α)
κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο Σξίπνιεο). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ
έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18
ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο.
Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα,
αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
3.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνύ
ΠξνζθνξΪ
ηνπ ………………………………….……………………….
γηα ην Ϋξγν : «ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ»
με αναθέτοςσα απσή το Δήμο Τπίποληρ και ημεπομηνία λήξηρ πποθεσμίαρ ςποβολήρ
πποσυοπών 06 / 11 /2018
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ
πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή
έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ
πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax,
e-mail ).
3.3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 θαη
β) μερσξηζηφο σφραγισμένος θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα
θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.3 ηεο
παξνχζαο .
Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
ηεο παξ. 2.
3.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο.
3.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα,6 ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη
ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε
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πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο..
3.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
3.7. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άξζξν 4: Γηαδηθαζέα ππνβνιάο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ - Καηαθύξσζε ύλαςε ζύκβαζεο- ΔλζηΪζεηο
4.1
Τπνβνιά θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ - Έγθξηζε πξαθηηθνύ
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα
πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα
ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη
ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η
ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε
πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη, ηφζν ζην πξσηφθνιιν, φζν θαη ζηνλ θπξίσο θάθειν
αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε
επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο,
θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξν 24.2 ηεο παξνύζαο Όινη νη θάθεινη
αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη
κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη
θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη
ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθΫξνπλ εληαέα Ϋθπησζε ζηηο ηηκΫο ηνπ ηηκνινγένπ ηεο
ππεξεζέαο, πνπ εθθξΪδεηαη ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηό (%), ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν
125 ηνπ Ν.4412/2016. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπκπιεξώλνπλ νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθώο
ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζε κνξθόηππν ν νπνένο δηαηέζεηαη ζε ειεθηξνληθά ά Ϋληππε
κνξθά από ηελ αλαζΫηνπζα αξρά.
δ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζε Ϋιεγρν ηνπ πνζνζηνύ Ϋθπησζεο ηεο
νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο θαη αλ ππΪξρνπλ δηαθνξΫο κεηαμύ ηεο νιόγξαθεο θαη ηεο
αξηζκεηηθάο ηηκάο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνύ δηνξζώλεη ηα ζθΪικαηα. Η νιόγξαθε
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αλαγξαθά ηνπ εληαένπ πνζνζηνύ Ϋθπησζεο ππεξηζρύεη ηεο αληέζηνηρεο αξηζκεηηθάο.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα
θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2
ηεο παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε.
Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ
ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10)
πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο
επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα
θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
εθφζνλ δηαζέηεη. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο.
ζη) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο,
επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ. 3669/2008.
δ) Η πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε
παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε
καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη7.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν
κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
4.3 ηεο παξνχζεο.
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
4.2

Πξόζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα
ππνγξαθά ζύκβαζεο

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο, 15 εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο
παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη
απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. Σα δηθαηνινγεηηθά
πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ
επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
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i)
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή,
ή
ii)
αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii)
αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο
παξνχζαο, 8
ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ
δηαδηθαζίαο.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15
ηεο παξνχζαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ
άξζξνπ 22, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ
Γάκνπ (απνθαηλφκελν φξγαλν αλαζέηνπζαο αξρήο) γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα γξαθεέα ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ θαη
Πνιενδνκέαο, εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο επί
απνδείμεη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο. 9
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/201310εθφζνλ απαηηείηαη (δελ αθνξΪ ην παξόλ Ϋξγν), ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.3-23.10 ηεο
παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 21, ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22 θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ
ιφγνη απνθιεηζκνχ, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη
λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
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Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε
ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016.
4.3 ΔλζηΪζεηο
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη
κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ
άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη χζη εξα απφ
γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ, εληφο πξνζεζκίαο
δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο
έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ λ.
4412/2016. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη
κεηά ηελ 31.3.2017, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξα 345
έσο 374).
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο εθηΫιεζεο – πκθσλεηηθό– εηξΪ
ηζρύνο
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 105
θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο
θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1.
Σν ζπκθσλεηηθφ.
2.
Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
3.
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4.
Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
5.
Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6.
Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα
Παξαξηήκαηα ηνπο,
7.
Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
8.
Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο.
9.
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
10.
Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζέαο
6.1.

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.

6.2.

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά
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έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'
188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη
πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα
επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε
κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο πεξί
Γηθεγφξσλ), είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα
απηή ηέηνηα ππεξεζία.
6.3.

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ
πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο
είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ
πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε
ηελ πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ
δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο
πεξί Γηθεγφξσλ).

6.4.

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή

6.5.

Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.

Άξζξν 7: ΔθαξκνζηΫα λνκνζεζέα
7.1.
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Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή
ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), φπσο έρεη δηνξζσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ
άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ
καηαζκεςήρ δημοζίυν έπγυν» (ΚΓΔ),
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή
αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α’ 297) και
άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή
αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», και ηος ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην
ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 11
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ
επγοληπηικών επισειπήζευν ζε δημόζια έπγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟
52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο»,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
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(εθφζνλ απαηηείηαη)
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ
και οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη»,12
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…» ,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν
και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο
"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ»,
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο”,
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”
φπσο ηζρχεη ,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”,
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν
ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος
Γημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών,
Μεηαθοπών και Γικηύυν »,
- ηος π.δ 80/2016 “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ” ( Α΄ 145 ).13
Ο λ. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή
καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ην π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη υν
μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν
ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟ αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟
1673 ) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος Ν.3310/2005,
όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3414/2005‟‟, 14 θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ
συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ”.

7.2

7.3

Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».

7.4

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο15, θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.)
θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο
άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο
πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.

Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνέ, θ.ι.π.- Πιεξσκά Αλαδόρνπ

8.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο: ΑΣΑ (68.973,11 επξώ), Κ.Α.: 30.73.33.0002 ηνπ
ηαθηηθνύ Π/Τ ηνπ Γάκνπ
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο16 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ.
4013/2011.
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8.2.

Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο,
δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ
Κχξην ηνπ Έξγνπ.

8.3.

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν
άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.

Άξζξν 9: πκπιάξσζε – απνζαθάληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 θαη 103 ηνπ λ.
4412/2016.
Άξζξν 10: Απόθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο - Έγθξηζε δΫζκεπζεο πέζησζεο
Απφθαζε κε Α.Α.Τ.: 898-14/9/2018 γηα ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο/Ϋγθξηζε δΫζκεπζεο
πέζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό Ϋηνο 2018 θαηαρσξεκέλε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ
πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ. ( ζπκπιεξψλεηαη θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο
αλάιεςεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016).
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άξζξν 11: Σέηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθά θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ
Ϋξγνπ
Σέηινο ηνπ Ϋξγνπ
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:
«ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ»
11.1.

Πξνϋπνινγηζκόο ΓεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 68.973,11 Δπξψ θαη
αλαιχεηαη ζε:
Γαπάλε Δξγαζηψλ
40.817,27€
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 18%
7.347,11€
Απξφβιεπηα17 (πνζνζηνχ 15 επί ηεο δαπάλεο
εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.)πνπ
αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
7.224,66€
156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.
Aλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 153 παξ. 3.(α) ηνπ λ.
234,44€
4412/2016.
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 24%
13.349,63€

Σόπνο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ
ε ΣνπηθΫο Κνηλόηεηεο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηάησλ ΣεγΫαο, Σξέπνιεο, ΦαιΪλζνπ θαη
Λεβηδένπ σο αλαθΫξνληαη ζηελ Σερληθά Πεξηγξαθά ηνπ Ϋξγνπ.
11.2.
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11.3.

Πεξηγξαθά θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Ϋξγνπ:

Με ηελ παξνύζα κειΫηε πξνβιΫπνληαη αζθαιηόζηξσζε θαη ηζηκεληόζηξσζε νδώλ ζηηο παξαθΪησ
ΣνπηθΫο Κνηλόηεηεο θαη πνην ζπγθεθξηκΫλα:

1.


Σ.Κ. Δπηζθνπάο Γ.Δ. ΣεγΫαο

ηε ζέζε ΄΄Πνηακηά΄΄ πξνο αθθειαξάθνπ

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ κήθνπο 60,00m θαη κέζνπ πιάηνπο 4,00 m.
2. Σ.Κ. Ληζνβνπλέσλ Γ.Δ. ΣεγΫαο


Πεξηνρή „‟Αιψληα Δθθιεζίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ‟‟

Αζθαιηφζηξσζε πξναπιίνπ ρψξνπ επηθαλείαο 210 m2 έμσ απφ ηελ εθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ.
3. Σ.Κ. ηαδένπ Γ.Δ. ΣεγΫαο



Αζθαιηφζηξσζε ππάξρνληνο Δπαξρηαθνχ δξφκνπ απφ Δ.Ο. Σξίπνιεο-Άζηξνπο πξνο δξφκν
γηα Σ.Κ. Γαξέαο κήθνπο 70m.
4. Σ.Κ.Σδέβα Γ.Δ. ΣεγΫαο



Απφ Σ.Κ. Σδίβα πξνο αθθειαξάθνπ

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ κήθνπο 150,00m θαη κέζνπ πιάηνπο 4,00 m.
5. Σ.Κ.Ρέδεο Γ.Δ. ΣεγΫαο


Απφ πεξηνρή "Σζέπε" πξνο πιαηεία

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ κήθνπο 35,00m θαη κέζνπ πιάηνπο 4,00 m. Απφ Σ.Κ. Ρηδψλ πξνο Σ.Κ.
Γαξέαο
Καηαζθεπή ηξιαλδηθήο ηάθξνπ ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία.


Απφ νηθία Καξξά Φψηε πξνο ηε ζπκβνιή κε νδo πξνο λεθξνηαθείν Ρηδψλ

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ κήθνπο 150,00m θαη κέζνπ πιάηνπο 5,00 m.


Απφ νδφ πξνο λεθξνηαθείν πξνο νηθία Αξγπξφπνπινπ

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 150,00m2.
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6.

Σ.Κ.ΠειΪγνπο Γ.Δ. Σξέπνιεο

Δπνχισζε ιάθθσλ ζε ηκήκαηα δξφκνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία.

7.


Σ.Κ.Αισλέζηαλαο Γ.Δ. ΦαιΪλζνπ

Απφ επαξρηαθή νδφ πξνο μελψλα Αδακφπνπινπ

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 330,00m2.
8.


Σ.Κ.ΠηΪλαο Γ.Δ. ΦαιΪλζνπ

Απφ νηθία Γ. Γεκφπνπινπ πξνο νηθία Π. Γεσξγαθφπνπινπ

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 150,00m2.
9.


Σ.Κ.Υξπζνβηηζένπ Γ.Δ. ΦαιΪλζνπ

Γεκνηηθή νδφο πιεζίνλ νηθίαο θιεξνλφκσλ Θ. πλαδηλνχ

Σζηκεληφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 120,00m2.
10.


Σ.Κ.ΣζειεπΪθνπ Γ.Δ. ΦαιΪλζνπ

Δίζνδνο νηθηζκνχ πξνο νηθία Β. θαξκέα

Αζθαιηφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 195,00m2.
11.


Σ.Κ.Κώκεο Γ.Δ. Λεβηδένπ

Οδφο πξνο λεθξνηαθείν

Σζηκεληφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 180,00m2.
12.


Σ.Κ.ΒιαρΫξλαο Γ.Δ. Λεβηδένπ

Οδφο πξνο ¨Καξνπηδέηθα"

Σζηκεληφζηξσζε δξφκνπ επηθαλείαο 120,00m2.
Δπηζεκαέλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ
δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο
πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 156 λ. 4412/2016.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
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φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο.



Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.



Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε.



Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο
αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ
αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία
νκάδα
εξγαζηψλ
ζε
άιιε.
Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%),
κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη
απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα
πινπνίεζεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε
νκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ
ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην
πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα,
πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ.

Άξζξν 12: Πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ΔΝΔΝΗΝΣΑ
(Αξηζ. 90)
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ.
Άξζξν 13: Γηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιάο πξνζθνξώλ
13.1

Η επηινγά ηνπ Αλαδόρνπ, ζα γέλεη ζύκθσλα κε ηελ «αλνηθηά δηαδηθαζέα»
ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 117
πνπ αθνξΪ πλνπηηθό Γηαγσληζκό ηνπ λόκνπ απηνύ.

13.2

Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο ζπληΪζζνληαη θαη ππνβΪιινληαη κε εληαέν
πνζνζηό Ϋθπησζεο, αθνύ ε εθηηκώκελε αμέα ηνπ Ϋξγνπ εέλαη κηθξόηεξε
ησλ εμάληα ρηιηΪδσλ (60.000) επξώ ρσξέο Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν
125 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθΫξνπλ εληαέα Ϋθπησζε
ζηηο ηηκΫο ηνπ ηηκνινγένπ ηεο ππεξεζέαο, πνπ εθθξΪδεηαη ζε αθΫξαηεο
κνλΪδεο επέ ηνηο εθαηό (%). Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπκπιεξώλνπλ
νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθώο ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζε κνξθόηππν ν
νπνένο δηαηέζεηαη ζε ειεθηξνληθά ά Ϋληππε κνξθά από ηελ αλαζΫηνπζα
αξρά.

13.3

Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά.

13.4

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.19

13.5

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
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Άξζξν 14: Κξηηάξην ΑλΪζεζεο

Κξηηάξην γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζύκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα από νηθνλνκηθά
Ϊπνςε πξνζθνξΪ κόλν βΪζεη ηηκάο (ρακειόηεξε ηηκά).
Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνράο
15.1

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.
4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
1.113,00 επξψ. 20
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.

15.2

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία :
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) ηα ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο, έηνο, ηίηινο έξγνπ ) θαη ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ
ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
(ην ζεκείν απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ).

15.3

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ήηνη γηα
φρη κηθξφηεξν δηάζηεκα ησλ 6 κελώλ θαη 30 εκεξσλ, άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά
απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.

15.4

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ
Σερληθνχ πκβνπιίνπ αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 4.2 ηεο παξνχζαο.
Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ
πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.

15.5

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
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εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 .
Άξζξν 16: Υνξάγεζε Πξνθαηαβνιάο – Ράηξα πξόζζεηεο θαηαβνιάο (Πξηκ)21
16.1

Γελ 22 πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν 23

16.2

Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε

Άξζξν 17: Δγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ Ϋξγνπ
17.1 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ
ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ην π
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο .

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ
17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθν λνκηθφ
θνξέα.
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17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Άξζξν 18:

έλα ή

Ηκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξώλ

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
εκέξα Σξέηε,

06

/ 11

/2018

Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ
κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε
λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη αλαξηάηαη
ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Αλ θαη ζηε λέα απηή
εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο,
κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άξζξν 19:

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

Άξζξν 20:

Γεκνζηόηεηα - ΓαπΪλεο δεκνζέεπζεο

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ.
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη, ζην πξφγξακκα
ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.3861/2010 πνπ εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.tripolis.gr), ζχκθσλα κε
ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, ελψ δελ πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζηνλ
Διιεληθφ Σχπν θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο
δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ
πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ
δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ
λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ
έξγνπ.
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Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν
νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη
πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 21:

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο

21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Ϋξγα θαηεγνξέαο ΟΓΟΠΟΙΨΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.24,
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
Άξζξν 22:
Κξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο 25
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β
πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
22.Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα
απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ
παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθέα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απΪηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
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ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
απηήο,
ε) λνκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.
15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.)
θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Ι.Κ.Δ ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ,
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
22.A.2 Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή
ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
22.A.3 α) Καη‟εμαίξεζε, γηα ηνπο πην θάησ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο φπσο
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη 26( ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ) δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη 22.A.1 θαη 22.A.2
β) Καη‟εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ
θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73
λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο
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παξνχζαο, δελ εθαξκφδεηαη 27ε παξάγξαθνο 22.Α.2.
22.Α.4. Απνθιεέεηαη από ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
(δηαγσληζκό), πξνζθΫξσλ ζε νπνηαδάπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηΪζεηο:28
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ
απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016),
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε
ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
22.Α.5.
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (εζληθόο ιόγνο απνθιεηζκνύ) δελ αθνξΪ ην παξόλ Ϋξγν

πξνππ. <1.000.000,00€)
22.Α.6. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ
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πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
22.Α.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 4 29κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε
απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.
22.Α.8. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
λ. 4412/2016.
22.Α.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ).
Κξηηάξηα επηινγάο (22.Β )
22.Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηόηεηαο
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα
Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Οη πξνζθέξνληεο
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 23: ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα πνηνηηθάο επηινγάο
23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθά
απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε,
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ
ηεο παξνχζαο.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
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23. 2 . ΓηθαηνινγεηηθΪ (ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα)
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21
θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4.2 (β) ηεο παξνχζαο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ
πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία
έθδνζεο εληφο εμάληα (60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ
πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο
ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη
ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ).
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά.
23.3 ΓηθαηνινγεηηθΪ κε ζπλδξνκάο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ Ϊξζξνπ 22 Α.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ Ϊξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκηδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
(α) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.1 ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο: απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ δχν
εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22.
(β) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.2 ηνπ Ϊξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα)30 ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη
ζε εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα
ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ.
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Η
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ
ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ
ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο
πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο
εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ
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ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ
πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. .
(γ) γηα ηελ παξΪγξαθν Α.4(β) ηνπ Ϊξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη
εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη
ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν πξσηνδηθείν γηα ηα
λνκηθά πξφζσπα εθηφο Α.Δ. θαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο γηα ηηο Α.Δ.
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα δε θέξνπλ
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα
πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α., ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ
ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά
απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ
22 Α ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ Α.4ηνπ Ϊξζξνπ 22, ππνβάιιεηαη
επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξέπησζε ζ ηεο παξαγξΪθνπ Α.4 ηνπ Ϊξζξνπ 22, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ
ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα
πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.8. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ
ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
74 ηνπ λ. 4412/2016.
23.4. ΓηθαηνινγεηηθΪ απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Ϊξζξνπ 22.Β
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην
Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηΪμε θαη Ϊλσ, γηα Ϋξγα θαηεγνξέαο ΟΓΟΠΟΙΨΑ.
Δπέζεο ζηε δεκνπξαζέα κπνξνύλ λα ζπκκεηΪζρνπλ επηρεηξάζεηο πνπ εέλαη γξακκΫλεο ζηα
Μεηξώα Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηάησλ γηα Ϋξγα θαηεγνξέαο ΟΓΟΠΟΙΨΑ
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
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Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο
ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο.
23.5. ρεηηθΪ κε ηνλ Ϋιεγρν λνκηκνπνέεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ:
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ :
1. ΦΔΚ ζχζηαζεο,
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη
κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ
θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη)
3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ,
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα
πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά
απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο,
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3)
κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ:
1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά,
2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ
νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
23.6. Δπέζεκνη θαηΪινγνη εγθεθξηκΫλσλ νηθνλνκηθώλ θνξΫσλ
(α)
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ
ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ
ιφγσ θαηάινγν.
Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν
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επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο
ηνπο.
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ πξνζθνκίδνπλ
«Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ 31:
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο,
ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα
απηά δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. 32
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζ αο.33
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΗ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο
παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο ( φιεο νη πξνβιεπφκελεο
πεξηπηψζεηο ) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
άξζξνπ 22. Α.4. (ζ).34
- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ
23.3. (ζη).
- ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα
ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ - ΣΜΔΓΔ, ν
πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα
ηα ζηειέρε απηά.
Άξζξν 24 : Πεξηερόκελν ΦαθΫινπ ΠξνζθνξΪο
24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα
νξζώο ζπκπιεξσκΫλα ηα αθφινπζα:
- α) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) όπσο ην Ϋρεη πξνζαξκόζεη

ε αλαζΫηνπζα αξρά (Γάκνο Σξέπνιεο) γηα ην ελ ιόγσ Ϋξγν, θη Ϋρεη αλαξηεζεέ κε ηα
ππόινηπα ζπκβαηηθΪ ηεύρε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γάκνπ Σξέπνιεο.
- β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ρνξεγεζέλ απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (δ) ηεο παξνχζαο.
Δπηζεκαέλεηαη όηη:
α) απνθιεένληαη από ηνλ δηαγσληζκό πξνζθνξΫο, ζηηο νπνέεο δελ αλαγξΪθεηαη

ην εληαέν πνζνζηό Ϋθπησζεο θαη εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 125, (γηα Ϋξγα πνπ ε
πξνκΫηξεζε ησλ εξγαζηώλ εέλαη δύζθνιε ά αδύλαηε, όπσο ηδέσο Ϋξγα
ζπληεξάζεσλ, επηζθεπώλ, βειηηώζεσλ, αλαθαηλέζεσλ, αλαζηειώζεσλ, Ϊξζεο
θαηαπηώζεσλ θαη γηα ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ Ϋσο εμάληα ρηιηΪδεο (60.000) επξώ,
ρσξέο Φ.Π.Α.), νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθώο.
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β) ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαένπ πνζνζηνύ Ϋθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο
αξηζκεηηθήο.
γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ
εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή
ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
24.4
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή,
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άξζξν 25: Τπεξγνιαβέα
25.1. Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο
πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο
πνπ πξνηείλεη.
25.2. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο
δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
25.3. Η αλαζέηνπζα αξρή
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο
γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ
αλαιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ).
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ
ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα
αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ
λ. 4412/2016.
Άξζξν 26 : ΓηΪθνξεο ξπζκέζεηο

26.1 Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ.
................................. Απόθαζε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο Γάκνπ Σξέπνιεο
ΣΡΙΠΟΛΗ 15 / 10 /2018
(Σόπνο – Ηκεξνκελέα)
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ

Γεκήηξηνο Παπιήο
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υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου ςτο ΠΔΕ ό
κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων
από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου
ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο.
3
υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
4
Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου ςτο ΠΔΕ ό
κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων
από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου
ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο.
5
Σύθεται ο τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ που θα διεξϊγει το διαγωνιςμό.
6
κόπιμο εύναι η επιςτρoφό τησ ςφραγιςμϋνησ προςφορϊσ να λϊβει χώρα μετϊ την απόφαςη ϋγκριςησ του
πρακτικού του ϊρθρου 4.1. (ζ) τησ παρούςασ και τησ παρϋλευςησ του δικαιώματοσ υποβολόσ ϋνςταςησ , ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.3 τησ παρούςασ. Μϋχρι τότε η προςφορϊ διακρατεύται ςφραγιςμϋνη ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.
7
Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ
οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ
προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό
εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
8
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών μϋςων ).
9
το εν λόγω ςημεύο τησ διακόρυξησ, πρϋπει να προςδιορύζεται ο τόποσ (πχ. ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ),
καθώσ και το χρονικό διϊςτημα εντόσ του οπούου όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ μπορούν να λαμβϊνουν γνώςη
των δικαιολογητικών κατακύρωςησ που κατατϋθηκαν, δηλ. εντόσ ... εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα που
κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ, επύ αποδεύξει, η απόφαςη κατακύρωςησ.
10
Η περύπτωςη αυτό προςτύθεται ςτη Διακόρυξη μόνο ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ, ςτισ οπούεσ προβλϋπεται υποχρϋωςη
προςυμβατικού ελϋγχου, ςύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ϊλλωσ διαγρϊφεται.
1
2

Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
13
Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 113/2010.
14
Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει εφαρμογό των διατϊξεων για
τον ϋλεγχο του ΕΡ.
15
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ
ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ.
16
Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου.
17
Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ανϊλογα με την
προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με
ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 4412/2016.
18
Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ.
19
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην περύπτωςη αυτό
προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
20
Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ
το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο του ν. 4412/2016).
21
Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραύτητεσ
λεπτομϋρειεσ.
22
υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο 10 εδ. α του ϊρθρου 25
του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ
ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ
προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ
παρ. 15 του ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014.
23
Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται
ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να
απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ
προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα
καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016).
24
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016.
25
Σα κριτόρια επιλογόσ ςχεδιϊζονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού των
κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ
ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ
και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου ανταγωνιςμού.
26
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεύ δυνατότητα
11
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τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό
δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει την παρϊγραφο αυτό.
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεύ δυνατότητα
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό
δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει την παρϊγραφοσ αυτό.
27

Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν
από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα
αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ. (αναλυτικϊ βλ. ΚΟ για τη
ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου).
29
Τπενθυμύζεται ότι αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 4, θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει
κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ( 22.Α. 4 ) .
30
ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορέασ είναι Έλληνασ
πολίτησ ή έχει την εγκατάςταςή του ςτην Ελλάδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορέσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ
καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρική αςφάλιςη."
28

ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχή ςε διαγωνιςμούσ δημοςίων
έργων χορηγείται ςε κάθε εργοληπτική επιχείρηςη εγγεγραμμένη ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, ςε ςυνδυαςμό
με τη βεβαίωςη εγγραφήσ που εκδίδεται από την υπηρεςία τήρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτά «επίςημο κατάλογο αναγνωριςμένων
εργοληπτών» [...] και απαλλάςςει τισ εργοληπτικέσ επιχειρήςεισ από την υποχρέωςη να καταθέτουν τα επιμέρουσ
δικαιολογητικά ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ.
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο τησ περίπτωςησ 31 τησ παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίςταται ωσ
εξήσ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έωσ 110, τα οποία παραμένουν ςε ιςχύ μέχρι την έκδοςη του
προεδρικού διατάγματοσ του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και τησ παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
32
Η ςχετικό Τπουργικό απόφαςη για την Ενημερότητα Πτυχύου, αναμϋνεται να επικαιροποιηθεύ .
33
την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, τα
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.
34
Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού.
31
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