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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 25/28 ΗΟΤΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 148/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 28ε Ηοσιίοσ 2020, εκέρα Σρίηε θαη ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5750/24.07.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο, θαη απόληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέκα 1ο : Περί έγθρηζες ηωλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηες κειέηες θαη θαζορηζκού ηωλ όρωλ
δηαγωληζκού γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ έργοσ : «Έργα επούιωζες ιάθθωλ έηοσς 2020», ελδ.
Πρ/ζκού 32.257,90 € (τωρίς ΦΠΑ 24%),
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην πρώηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ
κειώλ ηεο όηη έρεη ζπληαρζεί ε αξηζ. 5/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο
ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, ελδεηθηηθού προϋποιογηζκού
39.999,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο έξγνπ «Έργα επούιωζες ιάθθωλ
Γήκοσ, έηοσς 2020».
Σηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο όηη γηα ην ελ ιόγσ έξγν ζηνλ Θ.Α. 02.30.7323.04 ηνπ ζθέινπο
ησλ εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο πξ/ζκνύ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε εθ 40.000,00 €, (από ΣΑΤΑ
2020).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό
ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, θαζώο ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ
ζπληαζζόκελσλ ηεπρώλ ηεο ππ’ αξηζ. 5/2020 κειέηεο, γηα ην ελ ιόγσ έξγν θαη λα θαζνξίζνπκε ηνπο
όξνπο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε:
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
 θάζε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη
ξεηά πην πάλσ
 ηελ ππ’ αξηζκόλ 5/2020 κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ
 ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ην έξγν «Έξγα επνύισζεο ιάθθσλ Γήκνπ»
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1. Δγθρίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : «Έξγα επνύισζεο ιάθθσλ Γήκνπ, έηνπο 2020», ελδεηθηηθνύ
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πξ/ζκνύ 39.999,80€, κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
2. Δγθρίλεη ηα ηεύρε ηεο ππ’ αξηζ. 5/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο
ηνπ Τκήκαηνο Μειεηώλ & Δπηβιέςεσλ Τερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ.
3.Θαζορίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Έξγα επνύισζεο
ιάθθσλ Γήκνπ, έηνπο 2020», σο εμήο:

Άρθρο 1 Κφριοσ του Ζργου – Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ i
1.1
Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ
Οδόσ
: Π.ΚΟΚΚΩΝΘ 2, ΗΕΤΓΟΛΑΣΙΟ
Σαχ.Κωδ.
: 20001
Σθλ.
: 2741360521, 2741360539
Telefax
: 2741053101
E-mail
: nikoletam@1306.syzefxis.gov.gr, sadarmi@1306.syzefxis.gov.gr
Πλθροφορίεσ:
: N. Μελίκογλου, Γ. αντάρμθ
1.2
Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου:ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ
1.3
Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ
1.4
Προϊςτάμενθ Αρχι : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ
1.5
Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Τπθρεςία :Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
1.6
1.7

Αρμόδιο Σεχνικό υμβοφλιο :ΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ
Θ δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςτο Ηευγολατιό, οδό π. Κοκκϊνθ 2, ςτισ 8 επτεμβρίου 2020, θμζρα Σρίτη
και ϊρα 10.00 π.μ. και από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφii
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι
εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι
ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορζα Καταςκευισ καταργθκοφν,
ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ι
εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον
ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν
κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων ςφμβαςησ και τευχϊν
2.1. Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα :
α) θ με αρ. …………. προκιρυξθ ςφμβαςθσ όπωσ δθμοςιεφκθκε ...............iii
β) θ παροφςα διακιρυξθ,
γ) το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Β/3698/16-11-2016) ,
δ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ,
ε) ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ,
ςτ) το τιμολόγιο δθμοπράτθςθσ,
η) θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
θ) θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
κ) το τεφχοσ ςυμπλθρωματικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
ι) το υπόδειγμα ….iv
ια) το τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ,
ιβ) θ τεχνικι μελζτθ,
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ιγ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι επί
όλων των ανωτζρω
ιδ) ............................v
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα ςυμβατικϊ τεύχη του διαγωνιςμού από τα γραφεύα

τησ Τεχνικόσ Υπηρεςύασ του Δόμου Βϋλου-Βόχασ, που βρύςκονται ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα τησ Κ.
Ζευγολατιού, επύ τησ οδού Σπ. Κοκκώνη 2, ΤΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθύασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςη Τ.Υ. &
Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ, με δικϋσ τουσ δαπϊνεσ και φροντύδα. Μπορούν ακόμα να λϊβουν
γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (ςτην ανωτϋρω διεύθυνςη)
κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Η Διακόρυξη, η προκόρυξη, το Τ.Ε.Υ.Δ. και τα ςυμβατικϊ τεύχη του
διαγωνιςμού θα αναρτηθούν πλόρη ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου
http://www.velovocha.gr. vi Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να προμηθευτούν δωρεϊν το ϋντυπο
οικονομικόσ προςφορϊσ από τα γραφεύα τησ Τεχνικόσ Υπηρεςύασ του Δόμου Βϋλου-Βόχασ, που
βρύςκονται ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα τησ Κ. Ζευγολατιού, επύ τησ οδού Σπ. Κοκκώνη 2, ΤΚ 20001 Ζευγολατιό Κορινθύασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςη Τ.Υ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ, Πληροφ. : Γεωργύα
Σαντϊρμη, τηλ. : 2741360539, ϋωσ την προηγούμενη εργϊςιμη ημϋρα του διαγωνιςμού και ώρα 12.30
μ.μ. ό να το τυπώςουν από την ηλεκτρονικό μορφό του, φϋροντασ τη ςφραγύδα και τα επύςημα
ςτοιχεύα τησ Υπηρεςύασ.
Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ςη των εγγρα φων τησ ςυ μβαςησ ςτα γραφει α τησ
αναθε τουςασ αρχη σ κατα τισ εργα ςιμεσ ημε ρεσ και ω ρεσ με χρι την προηγου μενη ημε ρα του
διαγωνιςμου .
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 2α επτεμβρίου 2020 ()viiοι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 04/09/2020viii.
Άρθρο 3 Τποβολή φακζλου προςφοράσ
3.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 18 είτε (α) με κατάκεςι
τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Σαχυδρομικι διεφκυνςθ.....................). ε
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ πο υ διεξάγει τον διαγωνιςμό, το
αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςασ. Θ
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
3.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά
του …..
για το ζργο : «……………….»
με αναθζτουςα αρχή …….
και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν…..ix
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία
αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι
ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ
(ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail ).
3.3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:

ΑΔΑ: ΩΘΙΛΩ9Π-Β1Α
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
24.2 και
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο
αντιλθπτό επί ποινή αποκλειςμού), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.3 τθσ παροφςασ .
Οι δφο ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2.
3.4. Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςασ.
3.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα,x θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ
τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που
παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ..
3.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
Στισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ
εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα,
εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει
υπογραφό μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την
ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗΣ)14.
3.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Άρθρο 4: Διαδικαςία υποβολήσ και αξιολόγηςησ των προςφορϊν - Κατακφρωςη - φναψη ςφμβαςησΕνςτάςεισ
4.1

Τποβολή και αξιολόγηςη των προςφορϊν - Ζγκριςη πρακτικοφ

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ
προκεςμίασ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ
υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ
προςφορά.
Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ
(ςθμειϊνεται ότι, τόςο ςτο πρωτόκολλο, όςο και ςτον κυρίωσ φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ
και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ
μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Προζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
β) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται καταχωρίηονται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ
φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του xi, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ. Όλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον
αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρίςκθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και
τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
γ) Αμζςωσ μετά τθν κατά τα ανωτζρω ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν και καταγραφισ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του άρκρου 24.2, ακολουκεί θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, θ
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μονογραφι τουσ από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και θ ανακοίνωςθ των επί μζρουσ
ςτοιχείων τουσ, τα οποία επίςθσ καταχωρίηονται ςτο ίδιο ωσ άνω πρακτικό.
δ) τθ ςυνζχειαxii, xiii θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ ολόγραφθσ και αρικμθτικισ αναγραφισ
των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και τθσ ομαλισ μεταξφ τουσ ςχζςθσ.
Για τθν εφαρμογι του ελζγχου ομαλότητασ, χρθςιμοποιείται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ μζςθ ζκπτωςθ
προςφοράσ (Εμ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Όλεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωρίηονται, μετά τισ τυχόν αναγκαίεσ διορκϊςεισ, ςε πίνακα κατά τθ ςειρά
μειοδοςίασ (αρχίηοντασ από τθ μικρότερθ προςφορά), ο οποίοσ υπογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και αποτελεί μζροσ του πρακτικοφ τθσ.
ε) τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ του άρκρου 24.2 τθσ παροφςασ
τθν ίδια θμζρα κατά τθ ςειρά τθσ μειοδοςίασ, αρχίηοντασ από τον πρϊτο μειοδότθ. Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου
αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των προςφορϊν και του ελζγχου των
εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ προςφορζσ. τθν
περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ, εκτόσ αν υφίςταται ςπουδαίοσ λόγοσ
για τθν αναβολι τθσ ςε θμζρα και ϊρα που κοινοποιείται εγγράφωσ ςτουσ προςφζροντεσ, ανακοινϊνεται με
τοιχοκόλλθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ υπθρεςίασ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
εφόςον διακζτει. Ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςυνίςταται ςτον ζλεγχο τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ
και υποβολισ τουσ.
ςτ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνει τθ ςφνταξθ και ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ με το αποτζλεςμα τθσ
διαδικαςίασ, με το οποίο ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον μειοδότθ (ι τθ ματαίωςθ), και το υποβάλλει
ςτθν ανακζτουςα αρχι θ οποία το εγκρίνειxiv.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με κάκε πρόςφορο μζςο επί
αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.3 τθσ παροφςθσ.
θ) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
4.2

Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικϊν - Κατακφρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςφμβαςησ

α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν,1 τα
προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου και τα αποδεικτικά ζγγραφα
νομιμοποίθςθσ2. Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου (α) αίτθμα προσ τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα
οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ.
Σο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι τυχόν ηθτιςει τθν προςκόμιςθ
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’

1

2

Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. α του ν. 4605/19.
Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ3.
Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι:
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ), είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
i) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
ii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 21, 22 και 23 τθσ παροφςασ, 4
iii) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ αποκλείεται, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ,
απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ .
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ
δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ
δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 22, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
(α) του παρόντοσ άρκρου5 και τθ διαβίβαςι του ςτθν ανακζτουςα αρχι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τον αποκλειςμό προςωρινοφ αναδόχου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
β) Θ Ανακζτουςα Αρχι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105
και 106 του ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά 6
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του
προςωρινοφ αναδόχου ςτα Γραφεία του Διμου , πφρου Κοκκϊνθ 2, Ηευγολατιό τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα
τθσ κοινοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 7
γ) Θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχεται με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105, εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του
άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ
του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127.
Εν ςυνεχεία κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο8. Με τθν ίδια απόφαςθ καλείται ο
ανάδοχοσ όπωσ προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του θ
ανακζτουςα αρχι προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
3

Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19
Με τθν επιφφλαξθ των παρ. 7 και 8 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 ( λιψθ επανορκωτικϊν μζςων ).
5
Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19
6
Πρβλ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19
7
Στο εν λόγω ςθμείο τθσ διακιρυξθσ, πρζπει να προςδιορίηεται ο τόποσ (πχ. ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ), κακϊσ
και το χρονικό διάςτθμα εντόσ του οποίου όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που κατατζκθκαν, δθλ. εντόσ ... εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία που
κοινοποιικθκε ςε αυτοφσ, επί αποδείξει, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ.
8
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν
του προςωρινοφ αναδόχου κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.2 τθσ παροφςασ και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ
άςκθςθσ ζνςταςθσ
4

ΑΔΑ: ΩΘΙΛΩ9Π-Β1Α
ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ εν
λόγω κοινοποίθςθ επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 4.2.α τθσ παροφςασ για τον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά9. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016.
4.3 Ενςτάςεισ
ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ
ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘ μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο
άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Σεχνικοφ υμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ
διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και
με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11 μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. τθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ
του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 1% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.
4412/2016. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ άςκθςι τθσ
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ.
18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ
των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Πζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Σο παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).

Άρθρο 5: Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ κατά το ςτάδιο τησ εκτζλεςησ – υμφωνητικό– ειρά
ιςχφοσ
χετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 1 05 και 135 του ν.
4412/2016.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί το ζργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. ε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω.
9

Πρβλ. άρκρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σο ςυμφωνθτικό.
Θ παροφςα Διακιρυξθ.
Θ Οικονομικι Προςφορά.
Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ
Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).
Θ Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα
Παραρτιματα τουσ,
7.
Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).
8.
Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ.
9.
Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.
10.
Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.
Άρθρο 6:

Γλϊςςα διαδικαςίασ

6.1.
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Συχόν ενςτάςεισ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
6.2.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
6.3.
τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί ζγγραφο35. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
6.4.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
6.5.
Θ
επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα

Άρθρο 7:
7.1.

Εφαρμοςτζα νομοθεςία

Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, εφαρμόηονται οι
διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων:
- του ν. 4472/2017(Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119
- του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
- των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», xv
- του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα»,
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει
- του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνζδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», (εφόςον απαιτείται)
- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,xvi
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ ιςχφει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
- Σθσ με αρικ. ΔΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν
(Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια
απόφαςθ ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
- Σθσ με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «υγκρότθςθ και
οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν μζτρων
οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια
απόφαςθ 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).
- τθσ με αρ. 57654/2017 Τπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
- του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 ).xvii
- Π.Δ. 71/2019(ΦΕΚ 112/Α/19)
7.2

Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».

7.3

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισxviii, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Προςκικεσ και εν γζνει
προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ
πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα
ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία.

Άρθρο 8:
8.1.

Χρηματοδότηςη του Ζργου, Φόροι, Δαςμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Σο ζργο χρθματοδοτείται από ΑΣΑ 2020 με το ποςό των 40.000 Eυρϊ.xix
Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των
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λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6‰, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ.
7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του
Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), κακϊσ και τθσ κράτθςθσ δυόμιςι τοισ χιλίοισ (2,5‰)
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκαν με
το άρκρο 14 του Ν.4612/2019 ΦΕΚ 77Αϋ/23-05-2019 που βαρφνει κάκε λογαριαςμό πλθρωμισ ζργου
( θ ςυλλογι και θ απόδοςθ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τ θσ προβλεπόμενθσ
Τπουργικισ Απόφαςθσ, θ οποία κα κακορίςει τισ ςχετικζσ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ και
απόδοςισ τθσ).
8.2.

Σα γενικά ζξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρφνςεισ από φόρουσ, δαςμοφσ κ.λ.π.
κακορίηονται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Ε..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τον Κφριο του Ζργου.

8.3.

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με το άρκρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίςτοιχο άρκρο τθσ
Ε..Τ. Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO.

Άρθρο 9:

υμπλήρωςη – αποςαφήνιςη πληροφοριϊν και δικαιολογητικϊν

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα
πιςτοποιθτικά που ζχουν παραλθφκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 10: Απόφαςη ανάληψησ υποχρζωςησ - Ζγκριςη δζςμευςησ πίςτωςησ
Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε α / α
1 3 8 / 2 0 2 0 απόθαζε
Γεκάξρνπ Βέινπ - Βόραο κε αξ. πξση 5258/10-7-2020 γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε
δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Άρθρο 11: Σίτλοσ, προχπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφή και ουςιϊδη χαρακτηριςτικά του ζργου
Σίτλοσ του ζργου
Ο τίτλοσ του ζργου είναι:
« ΕΡΓΑ ΕΠΟΤΛΩΘ ΛΑΚΚΩΝ ΕΣΟΤ 2020 ».
11.1.

Προχπολογιςμόσ Δημοπράτηςησ του ζργου
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 39.999,80, Ευρϊ και αναλφεται ςε:
Δαπάνθ Εργαςιϊν: 23.771,48 €
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 4.278,87 €
Απρόβλεπταxx : 4.207,55 € xxi
(ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλϊνονται ςφμφωνα
με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
το ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ: 0,00 € ςφμφωνα με το άρκρο 153 του
ν. 4412/2016.

11.2.

Σόποσ εκτζλεςησ του ζργου
Στισ κοινοτητεσ του Δημου Βελου - Βοχασ

11.3.

Περιγραφή και ουςιϊδη χαρακτηριςτικά του ζργου

Αςφαλτικϋσ εργαςύεσ για την αποκατϊςταςη λϊκκων οδοςτρώματοσ και τομών οδοςτρώματοσ από
εργαςύεσ ςυντόρηςησ του δικτύου ύδρευςησ.
Επιςημαίνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων δεν πρζπει να
μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου
132 ν. 4412/2016. Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ των άρκρων 132 και 156 ν.
4412/2016.
Επιτρζπεται θ χριςθ των «επί ζλαςςον» δαπανϊν με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ:
 Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» τθσ προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ
περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε καταργείται ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
 Δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου.
 Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.
 Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν του ζργου,
ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, ακροιςτικά,
ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ανακεϊρθςθ τιμϊν
και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. τθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ
δαπάνθσ
από
μία
ομάδα
εργαςιϊν
ςε
άλλθ.
Σα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν ιςόποςα τθ
δαπάνθ τθσ αξίασ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ χριςθ των «επί
ζλαςςον δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σεχνικοφ υμβουλίου, φςτερα από
ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ. Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι
αναλφεται ςε Ομάδεσ εργαςιϊν, οι οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα
του τεχνικοφ αντικειμζνου των ζργων, ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό
ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν, θ οποία μετά τθν
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ζκδοςι τθσ κα ζχει εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι ομάδεσ εργαςιϊν ανά κατθγορία
ζργων.
Άρθρο 12: Προθεςμία εκτζλεςησ του ζργου
Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε οχτϊ (8) μήνεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσxxii.
Οι αποκλειςτικζσ και ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ του ζργου αναφζρονται ςτθν Ε..Τ.

Άρθρο 13: Διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ - Όροι υποβολήσ προςφορϊν
13.1

Θ επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρου
117 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ.

13.2

Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.

13.4

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. xxiv

13.5

Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.

xxiii

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεςησ
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Άρθρο 15: Εγγφηςη ςυμμετοχήσ
15.1 Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 16: Χορήγηςη Προκαταβολήσ – Ρήτρα πρόςθετησ καταβολήσ (Πριμ)xxv
16.1

ΔΕΝ xxvi προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο. xxvii

16.2

ΔΕΝ προβλζπεται θ πλθρωμι πριμ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ

Άρθρο 17: Εγγυήςεισ καλήσ εκτζλεςησ και λειτουργίασ του ζργου
17.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ
ΦΠΑ.
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του
αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ το υ αναδόχου. Θ
ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’
ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία :
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τον κφριο του ζργου ι το φορζα καταςκευισ του ζργου «ΕΡΓΑ ΕΠΟΤΛΩΘ ΛΑΚΚΩΝ ΕΣΟΤ 2020» προσ τον
οποίο απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ (αρικμόσ, ζτοσ, τίτλοσ ζργου ) και τθν
προςφορϊν,

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
17.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙxxviii
Άρθρο 17Α: Ζκδοςη εγγυητικϊν
17.Α.1. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14
του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων,
με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.
Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατα κθκϊν και
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
17.Α.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του οικονομικοφ φορζα/ αναδόχου από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
Εάν θ εγγφθςθ εκδοκεί από αλλοδαπό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να ςυνταχκεί ςε μία από τισ επίςθμεσ
γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από μετάφραςθ ςτθν ελ λθνικι γλϊςςα,
ςφμφωνα και με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.3. τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ,
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
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Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορϊν

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν xxixορίηεται η 8η επτεμβρίου 2020, θμζρα Σρίτη.
Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10.00 π.μ.
Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ μζρα
αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα
μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται
εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ
ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
εφόςον διακζτει. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν
υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων
των δφο προθγοφμενων εδαφίων.
Άρθρο 19:
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του
ν. 4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊνxxx, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
προςφορϊν.
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από
τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ .

Άρθρο 20:

Δημοςιότητα - Δαπάνεσ δημοςίευςησ

Σο κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται :
1. Θ παροφςα Διακιρυξθ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘ (ΑΔΑΜ……………….).
2. Θ Διακιρυξθ αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.velovocha.gr), (εφόςον υπάρχει),
ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςασ.
Σα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ ςτθν
οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό πλθρωμισ του
ζργου. Σα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ του ίδιου ζργου, κακϊσ
και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι και
καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν
αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει τθσ παρ. Α του άρκρου 22 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ
των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρκρου 22 τθσ παροφςασ.
Άρθρο 21:

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ

21. 1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα
κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΙΑ xxxiκαι που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ
παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
21.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.xxxii,
21.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
Άρθρο 22:

Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ xxxiii

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.
Στην περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχύουν τα εξόσ :
- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιούνται από
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ
- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παρούςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να
εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο,
τουλϊχιςτον ςε μια από τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπό ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, αθροιςτικϊ πρϋπει να
καλύπτονται όλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμοφ
Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο
πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται
περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχή ςε εγκληματική οργάνωςη, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ
ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτη, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίηςη εςόδων από παράνομεσ δραςτηριότητεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδική εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανθρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικϊν
Κεφαλαιουχικϊν Εταιρειϊν ( Ι.Κ.Ε ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου, αφορά κατ’ ελάχιςτον τουσ
διαχειριςτζσ.
τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον
τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
τισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων
ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του
που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την επικουρικό
αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ
ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό
τουσ.
22.Α.2α Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε
βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του Σώματοσ Επιθεώρηςησ
Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την
υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο
(2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του Σώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ
για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν
αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ72.

22.A.3 α) β) -

ΑΔΑ: ΩΘΙΛΩ9Π-Β1Α
22.Α.4. Αποκλείεται από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ (διαγωνιςμό),
προςφζρων ςε οποιαδήποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτάςεισ:xxxiv
(α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ
ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ
νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει
αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε αμφιβολία
τθν ακεραιότθτά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό), οικονομικόσ
φορζασ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ) xxxv
22.Α.6. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου
22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και
ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 22.Α.4 ςτα τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.

22.Α.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 4
xxxvi
μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι,
ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ
απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει
χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο
κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
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22.Α.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό).
Κριτήρια επιλογήσ (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ
εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην
κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ ,κατϊ τα οριζόμενα ςτο Π.Δ. 71/2019 , ιδύωσ κατϊ την
μεταβατικό περύοδο εφαρμογόσ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε(ϊρθρο 65 του ΠΔ 71/2019) 80. Οι προςφϋροντεσ που εύναι
εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα
του παραρτόματοσ ΧΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαxxxvii
1. Όςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι οικονομικοί φορείσ
δεν απαιτείται ελάχιςτο όριο Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ.
τθν περίπτωςθ που, ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν
Ελλάδα, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 76, παρ.3 ςθμείο (β) του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει.
2. Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΠ (ι πλζον ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.), δεν κα πρζπει
να υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 και του άρκρου 64 του Π.Δ. 71/2019 όπωσ ιςχφει.
3. Οι Οικονομικοί φορείσ που εκπλθρϊνουν τα κριτιρια επιλογισ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ δφναται να ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ ανεξαρτιτωσ τθσ εγγραφισ τουσ ςε
τάξεισ του ΜΕΕΠ του ν. 3669/2008 ι του ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε. του Π.Δ. 71/2019 , ενϊ δε θ παραπομπι τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου ςκοπεφει αποκλειςτικά ςτθν περιγραφι των απαιτιςεων ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
22.Δ. Σεχνική και επαγγελματική ικανότηταxxxviii
Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, οι οικονομικού φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςε
ϋργα οδοποιύασ απαιτεύται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ :
Να περιλαμβϊνουν ςτη βαςικό τουσ ςτελϋχωςη ότι προβλϋπεται κατ΄ ελϊχιςτο ςτο ϊρθρο 52 παρ. 1α και
λαμβϊνοντασ υπόψη το ϊρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/ 2019).
Για την εφαρμογό του ανωτϋρου οι τεχνικού του ςυμμετϋχοντοσ φορϋα πρϋπει να διαθϋτουν κατ’
ελϊχιςτον τα προςόντα που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 12,13 18 και 19 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/
2019) ςχετικϊ με την εκτϋλεςη ϋργων οδοποιύασ.
Στην περύπτωςη που, ο προςφϋρων αποτελεύ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, που εύναι εγκατεςτημϋνοσ
ςτην Ελλϊδα, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 76, παρ.3 ςημεύο (β) του Ν. 4412/2016, όπωσ ϋχει
τροποποιηθεύ και ιςχύει.
22.Ε. Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησxxxix
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μζςα ποιοτικήσ επιλογήσ
23.1 Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτική απόδειξη προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που
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εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 Β-Ε τθσ παροφςασ.
ε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
ε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σο ΣΕΤΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.10
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Κατά τθν υποβολι του ΣΕΤΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 22.Α.1 τθσ
παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 11
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ,
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
( ΣΕΤΔ) τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ, υποβάλλει μαηί με το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ του
υπεργολάβου.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μζςα)
Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 21 και 22 τθσ
παροφςασ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με το
άρκρο 4.2 (α) και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.2 (β) τθσ παροφςασ.
Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν,
κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ τριϊν (3) μηνϊν που προθγοφνται τθσ
θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται
για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν, πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ τριϊν (3) μηνϊν που
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ.xl
τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με το άρκρο 22.Σ τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται ο προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν, υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (άρκρου 22 Β – Ε).

10

Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προζηέθηκε με ηο άρθρο 43 παρ. 6 ηοσ ν. 4605/19
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να
υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

11
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
εμπεριζχεται ςτο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
Όλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 23.3 ζωσ 23.7 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ
ακρίβειά τουσ.12
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
-

οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,

-

οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν13. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.

23.3 Δικαιολογητικά μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 22 Α.
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείσ προςκομιηουν
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
(α) για τθν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 τησ παροφςασ: απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα
πρόςωπα των τελευταίων δφο εδαφίων τθσ παραγράφου Α.1 του άρκρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα)14 ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι
νομοκεςία αντίςτοιχα που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του15.

12

Πρβλ. άρκρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αε του ν.
4605/2019
13
Πρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ
αδ’ του ν. 4605/2019
14 Σφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ."
15 Πρβ. παράγραθο 12 άρθροσ 80 ηοσ ν.4412/2016, όπως ασηή προζηέθηκε με ηο άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, σποπερίπηωζη αδ’ ηοσ ν.
4605/2019
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Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται είναι
-

φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Τπουργείο Οικονομικϊν (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον οικονομικό
φορζα και για τισ κοινοπραξίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει για τα δθμόςια ζργα που είναι ςε εξζλιξθ. Οι
αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ καταβολισ
φόρων ςτθν Ελλάδα. ε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό τθσ
οικείασ Δ.Ο.Τ.

-

αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Θ αςφαλιςτικι
ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα α) ωσ φυςικό
ι νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, β) για ζργα που εκτελεί μόνοσ
του ι ςε κοινοπραξία κακϊσ και γ) για τα ςτελζχθ του που ζχουν υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςτο ΕΣΑΑ –
ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
(ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ωσ
απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για τα ςτελζχθ που
ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα),
που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν
προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν
απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.

-

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ .

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και
υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του16 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.17
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του18. Για τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα το πιςτοποιθτικό ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, παφςθ εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα και το πιςτοποιθτικό ότι δεν
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το
Γ.Ε.ΜΘ. ι τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ για τισ Α.Ε. ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Σα
φυςικά πρόςωπα δε φζρουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ. Ειδικά θ μθ αναςτολι των
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ
φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
(δ) Αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιθτικά ι όπου τα πιςτοποιθτικά
αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α., το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
Πρβλ. παράγραθο 12 άρθροσ 80 ηοσ ν.4412/2016, όπως ασηή προζηέθηκε με ηο άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, σποπερίπηωζη αδ’ ηοσ
ν. 4605/2019
17
Πρβ άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως προζηέθηκε με ηο άρθρο 43 παρ. 46 περ α ηοσ ν. 4605/2019
18
Πρβ. παράγραθο 12 άρθροσ 80 ηοσ ν.4412/2016, όπως ασηή προζηέθηκε με ηο άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, σποπερίπηωζη αδ’ ηοσ
ν. 4605/2019
16

ΑΔΑ: ΩΘΙΛΩ9Π-Β1Α
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
τθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ.
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)
του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
(ε) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του
προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.
Ειδικά για τθν περίπτωςη θ τησ παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι
εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιςτοποιθτικά χορθγοφμενα από τα αρμόδια επιμελθτιρια και φορείσ
(ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οποία αποδεικνφεται ότι τα πρόςωπα με βεβαίωςθ του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχϊνουν τθν
εργολθπτικι επιχείρθςθ, δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
(ςτ) Δικαιολογητικά τησ παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου Α.5 του άρκρου 22 υποβάλλονται,
εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαςτικοποίηςησ μετοχϊν. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι
ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+.
- Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομίηουν μόνο τθν αναλυτικι κατάςταςθ με τα
ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ κακϊσ θ απαίτθςθ για τθν υποβολι του πιςτοποιθτικοφ από το οποίο να
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, καλφπτεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 23.9 τθσ παροφςασ.
β) Οι αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ, εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,
προςκομίηουν :
αα) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ.
ββ) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι
τθσ προςφοράσ.
γγ) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
γ) Οι αλλοδαπζσ επιχειρήςεισ, που δεν ζχουν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου.
ββ) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν.
γγ) Αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία.
δδ) Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι
αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται
ωςτόςο να αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ
εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
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Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 22.Α.9. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του
κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε
βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
Περαιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των
Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων
του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» .

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξησ καταλληλότητασ για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ του
άρθρου 22.Β
(α) Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ που
είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠxli ςτισ κατθγορίεσ ΕΡΓΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ όπωσ αυτό ιςχφει κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Π.Δ. 71/2019, ιδίωσ κατά τθν μεταβατικι περίοδο
εφαρμογισ του Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων Ζργων(ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε.)(αρκρ.65 του Π.Δ. 71/2019,
όπωσ ιςχφει ι τθν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτα Νομαρχιακά Μθτρϊα.
.

(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ
δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. τθν περίπτωςθ
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 21 τθσ παροφςασ.
Σα ωσ ανω δικαιολογθτικά υπό α) , β) , γ) γίνονται αποδεκτά , εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο
χρόνο ιςχφοσ.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικήσ και Χρηματοοικονομικήσ Επάρκειασ του άρθρου 22.Γ
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων:
 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από
πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο πλαύςιο
κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο ανϊ ϋργο και το
ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν διαθϋτουν ενημϋροτητα
πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επίσημους καταλόγους ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό
το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του
Παραρτόματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικά Σεχνικήσ και Επαγγελματικήσ Ικανότητασ του άρθρου 22.Δ
Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται:
(α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.

είτε από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, όπωσ αυτό ιςχφει κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Π.Δ.
71/2019, ιδίωσ κατά τθ μεταβατικι περίοδο εφαρμογισ του ΜΘ.Ε.Ε.Δ.Ε. (άρκρο 65 του ΠΔ 71/2019 ), θ
οποία αποτελεί τεκμιριο των πλθροφοριϊν που περιζχει

είτε, ςτθν περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του άρκρου 22.Δ δεν καλφπτονται από τθ βεβαίωςθ εγγραφισ,
με τθν υποβολι ενόσ ι περιςςότερων από τα αποδεικτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Μζροσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ (Αποδεικτικά μζςα για τα κριτιρια επιλογισ) του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016
και του άρκρου 57 του Π.Δ. 71/2019 xlii ανάλογα με τθν τικζμενθ ςτο άρκρο 22.Δ απαίτθςθ.
Σε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επίσημους καταλόγους ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του
ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ
ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ του
άρθρου 22.Εxliii
23.8. χετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίηςησ του προςωρινοφ αναδόχου:
ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει θ
εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα
τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Πρακτικό Δ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ
(εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι
προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα
λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, ωσ αντίκλθτοσ,
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5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ
τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν.
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά,
2. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.
ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ τθν
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.

23.9. Επίςημοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων
(α)
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ
από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν
ζννοια του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
(β) Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομίηουν «Ενθμερότθτα
Πτυχίου» εν ιςχφ, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν xliv:
- απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του άρκρου 23.3.(α) τθσ παροφςασ για τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα
φμβουλο εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. Για τα λοιπά μζλθ του Δ. τθσ εταιρείασ, κα πρζπει να υποβλθκεί
αυτοτελϊσ απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, κακόςον τα πρόςωπα αυτά δεν καλφπτονται από τθν
Ενθμερότθτα Πτυχίου. xlv
- φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του άρκρου 23.3.(β) τθσ παροφςασ. xlvi
- τα πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΘ του άρκρου 23.3.(γ) τθσ παροφςασ υπό τθν
προχπόκεςθ όμωσ ότι καλφπτονται πλιρωσ ( όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ ) από τθν Ενθμερότθτα
Πτυχίου.
- το πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο επιμελθτιριο όςον αφορά το λόγο αποκλειςμοφ του άρκρου 22. Α.4.
(κ).xlvii
- το πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν του άρκρου 23.3. (ςτ).
- τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ.
ε περίπτωςθ που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ζχει λιξει, προςκομίηεται το ςχετικό
δικαιολογθτικό εν ιςχφ. Εφόςον ςτθν Ενθμερότθτα Πτυχίου δεν αναφζρεται ρθτά ότι τα ςτελζχθ του πτυχίου
του προςφζροντα είναι αςφαλιςτικϊσ ενιμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφζρων προςκομίηει επιπλζον τθσ
Ενθμερότθτασ Πτυχίου, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα για τα ςτελζχθ αυτά.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειασ εμπειρίασ του άρθρου 22.Σ
τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, θ απόδειξθ
ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ
των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακζλου Προςφοράσ
24.1 Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα
ακόλουκα:
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(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά»
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
24.2 Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ακόλουκα:
- α) Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ)
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΣΕΤΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
24.3 Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει ςυμπλθρωμζνο το χορθγθκζν από τθν ανακζτουςα
αρχι ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ του άρκρου 2 (δ) τθσ παροφςασ.
Επιςημαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνιςμό προςφορζσ, ςτισ οποίεσ δεν αναγράφεται ζςτω και ζνα επιμζρουσ ποςοςτό
ζκπτωςθσ ομάδασ εργαςιϊν του εντφπου τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτθν περιπτ. (α) τθσ παρ. 2 του άρκρου 95
του ν.4412/2016 ι το ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν περιπτ. (β) τθσ παρ. 2 του άρκρου 95 του ν. 4412/2016,
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
β) θ ολόγραφθ αναγραφι των επιμζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ υπεριςχφει τθσ αντίςτοιχθσ αρικμθτικισ.
γ) Αν παρουςιαςτοφν ελλείψεισ ςτθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ οικονομικισ προςφοράσ (πλθν εκείνων που
επιφζρουν αποκλειςμό), διαφορζσ μεταξφ τθσ ολόγραφθσ και τθσ αρικμθτικισ τιμισ ι λογιςτικά ςφάλματα ςτα
ακροίςματα, τα γινόμενα ι τθ ςτρογγυλοποίθςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διορκϊνει τα ςφάλματα και αναγράφει
τθν ορκι οικονομικι προςφορά.
24.4
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι
προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν
ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.

24.5 τθν περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο
Κ.Θ.Μ.Δ.Θ..)19.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ

Άρθρο 25: Τπεργολαβία
25.1. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει.
25.2. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
25.3. .................................................................... xlviii
25.4. Θ ανακζτουςα αρχι
α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 22 Α τθσ παροφςασ για τουσ
υπεργολάβουσ και ότι διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνουν
ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ ).
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Πρβ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε από το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω
επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του και ότι δεν καλφπτει τα αντίςτοιχα προςόντα για
τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει ςφμφωνα με το άρκρο 165 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορεσ ρυθμίςεισ
26.1 Θ ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου, αποφαςίςτθκε με τθν αρικμ. 218/2019 Απόφαςθ
Δθμοτικοφ υμβουλίου.
26.2 Ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να εγκαταςτιςει για το ζργο αυτό Σεχνικό φμβουλο. Ο Ανάδοχοσ του
ζργου, ζχει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τισ δραςτθριότθτεσ του Σεχνικοφ υμβοφλου, που πθγάηουν από
τθ ςυμβατικι ςχζςθ τθσ Τπθρεςίασ με αυτόν.
26.3...................................... xlix

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 148/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σρωγάδες Βαζίιεηος
2.- ηάτος Αλδρέας
3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος
Αθρηβές απόζπαζκα
Εεσγοιαηηό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

Σε περιπτωςη που η αναθετουςα αρχη διαθετει γραφεια ςε περιςςοτερεσ απο μια ταχυδρομικεσ διευθυνςεισ, θα πρεπει να
αναγραφει ςτην Προκηρυξη μονο η ταχυδρομικη διευθυνςη ςτην οποια θα διενεργηθει η αποςφραγιςη των προςφορων των
υποψηφιων, για την αποφυγη τυχον ςυγχυςησ.
ii
Τιθεται ο τιτλοσ τησ Υπηρεςιασ που θα διεξαγει το διαγωνιςμο.
iii
Στο τευχοσ Διακηρυξεων Δημοςιων Συμβαςεων τησ Εφημεριδασ τησ Κυβερνηςησ.
iv
Η περιπτωςη ι) ςυμπληρωνεται και περιλαμβανεται ςτη Διακηρυξη, εφοςον η αναθετουςα αρχη προβλεπει υποδειγματα
εγγραφων προσ υποβολη απο τουσ οικονομικουσ φορεισ, π.χ εγγυητικων επιςτολων.
v
Συμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα με ςκοπό να
περιγρϊψουν ό να προςδιορύςουν ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ.
vi
Σε περιπτωςη που ειναι δυνατη η με ηλεκτρονικο μεςο ελευθερη, αμεςη πληρησ και δωρεαν προςβαςη των ενδιαφερομενων ςτη
ςυγγραφη υποχρεωςεων και ςτα λοιπα εγγραφα τησ ςυμβαςησ, θα πρεπει να προςδιοριζεται ςτην παρουςα διακηρυξη η
ηλεκτρονικη διευθυνςη ςτην οποια διατιθεται η εν λογω τεκμηριωςη. Στην περιπτωςη αυτη δεν υπαρχει προβλεψη για δαπανη
αναπαραγωγησ των τευχων του διαγωνιςμου.
vii
Συμπληρωνεται απο την Αναθετουςα Αρχη με ςαφηνεια ςυγκεκριμενη ημερομηνια ( “εγκαιρωσ, ητοι ωσ την... ), προσ
αποφυγη οιαςδηποτε ςυγχυςησ και αμφιβολιασ.
viii
Συμπληρωνεται ημερα που καθοριζει η αναθετουςα αρχη κατα τροπο ωςτε ολοι οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεισ να
μπορουν να λαβουν γνωςη ολων των αναγκαιων πληροφοριων για την καταρτιςη των προςφορων.
ix
Συμφωνα με το αρθρο 18 τησ παρουςασ.
x
Σκοπιμο ειναι η επιςτρoφη τησ ςφραγιςμενησ προςφορασ να λαβει χωρα μετα την αποφαςη εγκριςησ του πρακτικου του
αρθρου 4.1. (ζ) τησ παρουςασ και τησ παρελευςησ του δικαιωματοσ υποβολησ ενςταςησ , ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτο αρθρο 4.3 τησ
παρουςασ. Μεχρι τοτε η προςφορα διακρατειται ςφραγιςμενη ςτην Επιτροπη Διαγωνιςμου.
xi
Σημειωνεται οτι ο Αριθμοσ πτυχιου, η Κατηγορια και η Ταξη του οικονομικου φορεα αναγραφεται, ειτε ςτο Μεροσ ΙΙ :
Πληροφοριεσ ςχετικα με τον οικονομικο φορεα (εγγραφη ςε επιςημο καταλογο), ειτε ςτο Μεροσ IV : Κριτηρια Επιλογησ (Α'
Καταλληλοτητα) του Τυποποιημενου Εντυπου Υπευθυνησ Δηλωςησ ( ΤΕΥΔ ).
xii
Όταν εφαρμοζεται το αρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρωτα ελεγχοσ οικονομικων προςφορων – ελεγχοσ ομαλοτητασ και
ακολουθωσ ελεγχοσ δικαιολογητικων ςυμμετοχησ). Αν η αναθετουςα αρχη επιλεξει να μην εφαρμοζει το αρθρο 101 παρ. 1,
προςαρμοζει αναλογωσ την ακολουθουμενη διαδικαςια (αρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
i
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Όταν εφαρμοζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του αρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμοζεται η περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του
αρθρου 95 η τα αρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γινονται οι αναγκαιεσ προςαρμογεσ ςτη Διακηρυξη.
xiv
Επιςημαινεται οτι αν η αναθετουςα αρχη θεωρηςει οτι προςφορεσ φαινονται αςυνηθιςτα χαμηλεσ, απαιτει απο τουσ
οικονομικουσ φορεισ να εξηγηςουν την τιμη η το κοςτοσ που προτεινουν ςτην προςφορα τουσ, εντοσ αποκλειςτικησ προθεςμιασ,
κατα ανωτατο οριο δεκα ημερων απο την κοινοποιηςη τησ ςχετικησ προςκληςησ. Στην περιπτωςη αυτη εφαρμοζονται τα αρθρα
88 και 89 του ν. 4412/2016.
xv
Τιθεται μονο εφοςον προκειται για ςυγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορουσ τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ.
xvi
Τιθεται μονο εφοςον επιλεγει η διενεργεια κληρωςησ για τη ςυγκροτηςη ςυλλογικων οργανων.
xvii Απο 1-1-2017 τιθεται ςε ιςχυ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιο με το αρθρο 13 καταργει το π.δ 113/2010.
xviii
Νομοι, ΠΔ και υπουργικεσ αποφαςεισ που εκδιδονται μετα την εναρξη τησ διαδικαςιασ ςυναψησ τησ ςυμβαςησ ςυμφωνα με το
αρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μεροσ του εφαρμοςτεου θεςμικου πλαιςιου τησ.
xix
Όταν
προκειται
για
ςυγχρηματοδοτουμενο
απο
την
Ε.Ε.
εργο,
τουτο
να
αναγραφεται
ςτη
Διακηρυξη και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλοσ τησ Πραξησ και του Επιχειρηςιακου Προγραμματοσ ςτο πλαιςιο του οποιου ειναι
ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο, καθωσ και τα ποςοςτα ςυγχρηματοδοτηςησ τησ δαπανησ του εργου απο εθνικουσ και
ενωςιακουσ πορουσ (με αναφορα ςτο διαρθρωτικο ταμειο). Επιςησ, η ςχετικη ςυμπληρωςη ακολουθει τη διακριτη ορολογια
Συλλογικεσ Αποφαςεισ ( ΣΑ ) εργων η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτηςησ (ΠΔΕ η Τακτικοσ προυπολογιςμοσ). Για το ζητημα τησ
αναληψησ δαπανων δημοςιων επενδυςεων, βλ. και αρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
xx
Το ποςο των απροβλεπτων δαπανων επαναυπολογιζεται κατα την υπογραφη τησ ςυμβαςησ, αναλογα με την προςφερθειςα
εκπτωςη, ωςτε να διατηρειται η εν λογω ποςοςτιαια αναλογια του 9% επι τησ δαπανησ εργαςιων με ΓΕ&ΟΕ, ςυμφωνα με την
παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν. 4412/2016.
xxi
Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxii Μπορει η εναρξη τησ προθεςμιασ να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η αμεςη εναρξη των εργαςιων
(αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxiii
Με την επιφυλαξη τησ επομενησ υποςημειωςησ.
xxiv
Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προςφορων και ςτην περιπτωςη αυτη
προςαρμοζεται αντιςτοιχωσ το 13.4. ( πρβλ αρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
xxv Εφοςον ςυντρεχει περιπτωςη, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονται και οι απαραιτητεσ λεπτομερειεσ.
xxvi Συμπληρωνεται αν προβλεπεται η οχι η χορηγηςη προκαταβολησ. Συμφωνα με την παραγραφο 10 εδ. α του αρθρου 25 του ν.
3614/2007 (οπωσ προςτεθηκε με την παρ. 3 του αρθρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτωςεισ ςυγχρηματοδοτουμενων
δημοςιων εργων ςτισ διακηρυξεισ υποχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατοτητα χορηγηςησ προκαταβολησ. Η υποχρεωςη αυτη
εξακολουθει να ιςχυει και για τα προγραμματα τησ περιοδου 2014-2020 δυναμει τησ παρ. 15 του αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
xxvii Εφοςον προβλεπεται προκαταβολη ςυμπληρωνονται οι οροι για την εγγυητικη επιςτολη προκαταβολησ. Επιςημαινεται οτι η
εγγυηςη καλησ εκτελεςησ καλυπτει και την παροχη ιςοποςησ προκαταβολησ προσ τον αναδοχο, χωρισ να απαιτειται η καταθεςη
εγγυηςησ προκαταβολησ. Στην περιπτωςη που με την παρουςα οριζεται μεγαλυτερο υψοσ προκαταβολησ (πχ 15%), αυτη
λαμβανεται με την καταθεςη απο τον αναδοχο εγγυηςησ προκαταβολησ που θα καλυπτει τη διαφορα μεταξυ του ποςου τησ
εγγυηςησ καλησ εκτελεςησ και του ποςου τησ καταβαλλομενησ προκαταβολησ (παρ. 1 δ αρθρου 72 του ν. 4412/2016).
xxviii
Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να ζητουν απο τουσ προςφεροντεσ να παραςχουν «Εγγυηςη καλησ λειτουργιασ» για την
αποκαταςταςη των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που προκαλουνται απο δυςλειτουργια των εργων κατα την
περιοδο εγγυηςησ καλησ λειτουργιασ, εφοςον προβλεπεται ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ. Το υψοσ τησ εγγυηςησ καλησ λειτουργιασ
ςυμπληρωνεται ςε ςυγκεκριμενο χρηματικο ποςο. Οι εγγυητικεσ επιςτολεσ καλησ λειτουργιασ περιλαμβανουν κατ’ ελαχιςτον τα
αναφερομενα ςτην παραγραφο 15.2 τησ παρουςασ και επιπροςθετα, τον αριθμο και τον τιτλο τησ ςχετικησ ςυμβαςησ.
xxix
Η προθεςμια παραλαβησ των προςφορων καθοριζεται ςυμφωνα με το αρθρο 121 του ν. 4412/2016 .
xxx Οριζεται ο χρονοσ απο την Αναθετουςα Αρχη κατ΄ εκτιμηςη των ιδιαιτεροτητων τησ διαδικαςιασ. Για τον καθοριςμο του χρονου
ιςχυοσ τησ προςφορασ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
xxxi
Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό
οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76
ν. 4412/2016).
xxxii
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016.
xxxiii
Τα 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.
xxxiv
Οι λογοι τησ παραγραφου 22.Α.4. αποτελουν δυνητικουσ λογουσ αποκλειςμου ςυμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατα ςυνεπεια, η αναθετουςα αρχη δυναται να επιλεξει εναν, περιςςοτερουσ, ολουσ η ενδεχομενωσ και κανεναν απο τουσ
λογουσ αποκλειςμου ςυνεκτιμωντασ τα ιδιαιτερα χαρακτηριςτικα τησ υπο αναθεςη ςυμβαςησ (εκτιμωμενη αξια αυτησ, ειδικεσ
περιςταςεισ κλπ), με ςχετικη προβλεψη ςτο παρον ςημειο τησ διακηρυξησ. (αναλυτικα βλ. ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ
διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων εργου).
xxxv
Σημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικοσ λογοσ αποκλειςμου ςυμπληρωνεται ςτο Μεροσ ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ.
xiii

Υπενθυμιζεται οτι αναφορα ςτην παραγραφο 4, θα γινει μονο ςτην περιπτωςη που η Αναθετουςα Αρχη επιλεξει καποιον
απο τουσ δυνητικουσ λογουσ αποκλειςμου ( 22.Α. 4 ) .
xxxvii
Για τον τροπο ςυμπληρωςησ του 22.Γ, βλ. Αναλυτικα ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων
εργου και τη ςχετικη Εγκυκλιο του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων που αναμενεται να εκδοθει.
xxxviii
Για τον τροπο ςυμπληρωςησ του 22.Δ, βλ. Αναλυτικα ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων
εργου και τη ςχετικη Εγκυκλιο του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων που αναμενεται να εκδοθει.
xxxvi

ΑΔΑ: ΩΘΙΛΩ9Π-Β1Α
Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το
ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
xl
Η εν λογω προθεςμια αποςκοπει ςτην υποβολη επικαιρων αποδεικτικων μεςων . Η αναθετουςα αρχη δυναται, εα ν ςτισ
ειδικεσ διαταξεισ που διεπουν την εκδοςη τουσ, δεν προβλεπεται χρονοσ ιςχυοσ τουσ, να θεςει με τη Διακηρυξη ςυγκεκριμενο χρονικο
διαςτημα ςε ςχεςη με την ημερομηνια υποβολησ των δικαιολογητικων, εντοσ του οποιου πρεπει να εκδιδονται ( π.χ εντοσ ενοσ
μηνοσ ).
xli
Εφοςον ςυντρεχει περιπτωςη λογω του προυπολογιςμου τησ ςυμβαςησ, πρεπει να προβλεπεται και η δυνατοτητα
ςυμμετοχησ επιχειρηςεων εγγεγραμμενων ςτα Νομαρχιακα Μητρωα (βλεπετε αρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην
περιπτωςη αυτη να τιθεται η αντιςτοιχη προβλεψη.
xxxix

xlii

Πρβλ. ομοιωσ προηγουμενη υποςημειωςη

Εφοςον εχει αναφερθει ςχετικη απαιτηςη ςτο αρθρο 22.Ε ςυμπληρωνεται αναλογωσ ςυμφωνα με το αρθρο 82 του ν.
4412/2016.
xliv
Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 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.”
Επιςημαινεται οτι, ςυμφωνα με το αρθρο 22 ( Τροποποιηςεισ 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».
xlv
Η ςχετικη Υπουργικη αποφαςη για την Ενημεροτητα Πτυχιου, αναμενεται να επικαιροποιηθει .
xlvi
Στην περι πτωςη ο μωσ που η Ενημερο τητα Πτυχι ου δεν καλυ πτει τισ ειςφορε σ επικουρικη σ αςφα λιςησ, τα ςχε τικα
δικαιολογητικα υποβα λλονται ξεχωριςτα .
xlvii
Μονο ςτην περιπτωςη που εχει επιλεγει απο την αναθετουςα αρχη ωσ λογοσ αποκλειςμου.
xlviii
Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να προβλεπουν ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ οτι, κατοπιν αιτηματοσ του υπεργολαβου και
εφοςον η φυςη τησ ςυμβαςησ το επιτρεπει, η αναθετουςα αρχη καταβαλλει απευθειασ ςτον υπεργολαβο την αμοιβη του για την
εκτελεςη προμηθειασ, υπηρεςιασ η εργου, δυναμει ςυμβαςησ υπεργολαβιασ με τον αναδοχο. Στην περιπτωςη αυτη, ςτα εγγραφα τησ
ςυμβαςησ καθοριζονται τα ειδικοτερα μετρα η οι μηχανιςμοι που επιτρεπουν ςτον κυριο αναδοχο να εγειρει αντιρρηςεισ ωσ προσ
αδικαιολογητεσ πληρωμεσ, καθωσ και οι ρυθμιςεισ που αφορουν αυτον τον τροπο πληρωμησ. Στην περιπτωςη αυτη δεν αιρεται η
ευθυνη του κυριου αναδοχου. Συμπληρωνεται αναλογωσ.
xlix
Εφοςον ςτη Διακηρυξη τιθενται επιπλεον οροι τεχνικησ ικανοτητασ, αναφερεται η ςχετικη αποφαςη του Υπουργου
Υποδομων και Μεταφορων, οπωσ απαιτειται απο το αρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 η η αντιςτοιχη αποφαςη του αρθρου 53 παρ.
7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρουσ τεχνικήσ και οικονομικήσ ικανότητασ.
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