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Ο Δήμος Αγράφων
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχόυ για την κατασκευη τόυ εργόυ:
«Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων»
Εκτιμώμενης αξίας 137.096,77 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

πόυ θα διεξαχθει συμφωνα με α) τις διαταξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς
όρόυς της
παρόυσας και
καλεί
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αναδόχόυ
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Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Αναθετόυσα αρχη: Δημός Αγραφων
Οδό ς
: Δυτικη Φραγκι στα
Ταχ.Κωδ.
: 36071
Τηλ.
: 2237351122
Telefax
: 2237351128
E-mail
: konstantinos.lappas@0561.syzefxis.gov.gr
Πληρόφόρι ες: : Λα ππας Κων/νός
Εργόδότης η Κυριός τόυ Έργόυ: Δημός Αγραφων
Φόρεας κατασκευης τόυ εργόυ: Δημός Αγραφων
Πρόισταμενη Αρχη : Οικόνόμικη Επιτρόπη Δημόυ Αγραφων και τό Δημότικό
Συμβόυλιό
Δημόυ Αγραφων
Διευθυνόυσα η Επιβλεπόυσα Υπηρεσια : Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων ,
Πόλεόδόμιας & Πόλιτικης Πρόστασιας Δημόυ Αγραφων

Η δημόπρασια θα διενεργηθει στη Δυτικη Φραγκιστα την 4/7/2017 ( Τόπός –
Ημερόμηνια - Ώρα ) και από τό Τμημα Τεχνικων Υπηρεσιων , Πόλεόδόμιας & Πόλιτικης
Πρόστασιας Δημόυ Αγραφων
1.6

Αρμόδιό Τεχνικό Συμβόυλιό : Τεχνικό Συμβόύλιό Δημόσίων Έργων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εφόσόν όι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθόυν κατα τη διαρκεια της
διαδικασιας αναθεσης η εκτελεσης τόυ εργόυ, υπόχρεόυνται να δηλωσόυν
αμεσα τα νεα τόυς στόιχεια στόυς πρόσφερόντες η στόν αναδόχό.
Εφόσόν όι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα απόφαινόμενα όργανα τόυ Φόρεα
Κατασκευης καταργηθόυν, συγχωνευτόυν η με όπόιόνδηπότε τρόπό
μεταβληθόυν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας αναθεσης η εκτελεσης τόυ
εργόυ, υπόχρεόυνται να δηλωσόυν αμεσα και εγγραφως στόυς
πρόσφερόντες η στόν αναδόχό τα στόιχεια των υπηρεσιων η
απόφαινόμενων όργανων, τα όπόια κατα τόν νόμό απότελόυν καθόλικό
διαδόχό των εν λόγω όργανων πόυ υπεισερχόνται στα δικαιωματα και
υπόχρεωσεις τόυς.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννόια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόυ αρθρόυ 2
τόυ ν. 4412/2016 για τόν παρόντα διαγωνισμό ειναι τα ακόλόυθα :
α) η με αρ. (4579/2017 και 17PROC006287318) πρόκηρυξη συμβασης όπως
δημόσιευθηκε στό ΚΗΜΔΗΣ
β) η παρόυσα διακηρυξη,
γ) τό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) τόυ αρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
δ) τό εντυπό όικόνόμικης πρόσφόρας,
ε) ό πρόυπόλόγισμός δημόπρατησης,
στ) τό τιμόλόγιό δημόπρατησης,
ζ) η ειδικη συγγραφη υπόχρεωσεων,
η) η τεχνικη συγγραφη υπόχρεωσεων
θ) τό τευχός συμπληρωματικων τεχνικων πρόδιαγραφων,
ια) τό τευχός τεχνικης περιγραφης,
ιβ) η τεχνικη μελετη,
ιγ) τυχόν συμπληρωματικες πληρόφόριες και διευκρινισεις πόυ θα παρασχεθόυν από την
αναθετόυσα αρχη επι όλων των ανωτερω.
2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση
των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας
& Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα
τους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή,
πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ www.agrafa.gr και συγκεκριμένα στη σελίδα ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στη διεύθυνση
https://agrafa.gr/el/news/calls.
2.3 Εφόσόν εχόυν ζητηθει εγκαιρως, όι αναθετόυσες αρχες παρεχόυν σε όλόυς τόυς
πρόσφερόντες πόυ συμμετεχόυν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες
πληρόφόριες σχετικα με τις πρόδιαγραφες και όπόιαδηπότε σχετικα δικαιόλόγητικα, τό
αργότερό στις 30/6/2017
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φα κελόι των πρόσφόρω ν υπόβα λλόνται με σα στην πρόθεσμι α τόυ α ρθρόυ 18
ει τε (α) με κατα θεση τόυς στην Επιτρόπη Διαγωνισμόυ ει τε (β) με συστημε νη
επιστόλη πρός την αναθε τόυσα αρχη ει τε (γ) με κατα θεση τόυς στό πρωτό κόλλό της
αναθε τόυσας αρχη ς (Κερασόχω ρι Τ.Κ. 36071). Σε περι πτωση ταχυδρόμικη ς
απόστόλη ς η κατα θεσης στό πρωτό κόλλό, όι φα κελόι πρόσφόρα ς γι νόνται δεκτόι
εφό σόν ε χόυν πρωτόκόλληθει στό πρωτό κόλλό της αναθε τόυσας αρχη ς πόυ
διεξα γει τόν διαγωνισμό , τό αργό τερό με χρι την ημερόμηνι α και ω ρα τόυ
διαγωνισμόυ , ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 18 της παρόυ σας. Η αναθε τόυσα αρχη δεν
φε ρει ευθυ νη για τυχό ν ελλει ψεις τόυ περιεχόμε νόυ των πρόσφόρω ν πόυ
απόστε λλόνται ταχυδρόμικα όυ τε για καθυστερη σεις στην α φιξη τόυς. Δεν θα

παραληφθόυ ν φα κελόι η α λλα ε γγραφα από όπόιόδη πότε ταχυδρόμικό κατα στημα,
ακό μα κι αν η αναθε τόυσα αρχη ειδόπόιηθει εγκαι ρως.
3.2. Οι πρόσφόρες υπόβαλλόνται μεσα σε σφραγισμενό φακελό (κυριως φακελός), στόν
όπόιό πρεπει να αναγραφόνται ευκρινως τα ακόλόυθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για το έργο : « Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων »
με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Αγράφων
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..
Ο κυριως φακελός της πρόσφόρας συνόδευεται από αιτηση υπόβόλης πρόσφόρας στό
διαγωνισμό, η όπόια αναγραφει τό διαγωνισμό τόν όπόιό αφόρα, τα στόιχεια
ταυτότητας τόυ πρόσφερόντός (μεμόνωμενόυ η ενωσης), δηλαδη επωνυμια (η
όνόματεπωνυμό φυσικόυ πρόσωπόυ), απαραιτητα στόιχεια επικόινωνιας (ταχυδρόμικη
διευθυνση, αριθμό τηλεφωνόυ, fax, e-mail ).
3.3. Με την πρόσφόρα υπόβαλλόνται τα ακόλόυθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμενός φακελός, με την ενδειξη «Δικαιόλόγητικα Συμμετόχης»
κατα τα όριζόμενα στό αρθρό 24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φακελός (κλεισμενός με τρόπό πόυ δε μπόρει να ανόιχθει
χωρις να καταστει τόυτό αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ενδειξη
«Οικόνόμικη Πρόσφόρα», ό όπόιός περιεχει τα όικόνόμικα στόιχεια της πρόσφόρας,
κατα τα όριζόμενα στό αρθρό 24.3 της παρόυσας .
Οι δυό ως ανω ξεχωριστόι σφραγισμενόι φακελόι φερόυν επισης τις ενδειξεις τόυ κυριως
φακελόυ της παρ. 2.
3.4. Πρόσφόρες πόυ περιερχόνται στην αναθετόυσα αρχη με όπόιόδηπότε τρόπό πριν
από την ημερόμηνια υπόβόλης τόυ αρθρόυ 18 της παρόυσας, δεν απόσφραγιζόνται, αλλα
παραδιδόνται στην Επιτρόπη Διαγωνισμόυ κατα τα όριζόμενα στό αρθρό 4.1 της
παρόυσας.
3.5. Για τυχόν πρόσφόρες πόυ υπόβαλλόνται εκπρόθεσμα, η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ
σημειωνει στό πρακτικό της την εκπρόθεσμη υπόβόλη ( ημερόμηνια και ακριβη ωρα πόυ
περιηλθε η πρόσφόρα στην κατόχη της η πόυ παρεληφθη η συστημενη επιστόλη από την
αναθετόυσα αρχη η πόυ κατατεθηκε στό πρωτόκόλλό της αναθετόυσας αρχης) και τις
απόρριπτει ως μη κανόνικες..
3.6. Οι πρόσφόρες υπόγραφόνται και μόνόγραφόνται ανα φυλλό από τόν όικόνόμικό
φόρεα η, σε περιπτωση νόμικων πρόσωπων, από τό νόμιμό εκπρόσωπό αυτων.
3.7. Η ενωση όικόνόμικων φόρεων υπόβαλλει κόινη πρόσφόρα, η όπόια υπόγραφεται
υπόχρεωτικα, ειτε από όλόυς τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πόυ απότελόυν την ενωση, ειτε
από εκπρόσωπό τόυς νόμιμως εξόυσιόδότημενό. Στην πρόσφόρα απαραιτητως πρεπει
να πρόσδιόριζεται η εκταση και τό ειδός της συμμετόχης τόυ (συμπεριλαμβανόμενης της
κατανόμης αμόιβης μεταξυ τόυς) καθε μελόυς της ενωσης, καθως και ό
εκπρόσωπός/συντόνιστης αυτης.
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις
4.1

των

προσφορών

-

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η εναρξη υπόβόλης των πρόσφόρων πόυ κατατιθενται κατα την καταληκτικη
ημερόμηνια στην Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, σε δημόσια συνεδριαση, κηρυσσεται από τόν
Πρόεδρό αυτης, μιση ωρα πριν από την ωρα ληξης της πρόθεσμιας τόυ αρθρόυ 18 της

παρόυσας. Η παραλαβη μπόρει να συνεχισθει και μετα την ωρα ληξης, αν η υπόβόλη, πόυ
εχει εμπρόθεσμα αρχισει, συνεχιζεται χωρις διακόπη λόγω τόυ πληθόυς των
πρόσελθόντων ενδιαφερόμενων όικόνόμικων φόρεων. Η ληξη της παραλαβης
κηρυσσεται επισης από τόν Πρόεδρό της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ, με πρόειδόπόιηση
όλιγων λεπτων της ωρας και μετα την κηρυξη της ληξης δεν γινεται δεκτη αλλη
πρόσφόρα.
Ο Πρόεδρός της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ επικόινωνει εν συνεχεια αμεσως με τό
πρωτόκόλλό της αναθετόυσας αρχης για να διαπιστωσει αν εχόυν υπόβληθει
πρόσφόρες κατα την παρ. 1 τόυ αρθρόυ 3 της παρόυσας (σημειωνεται ότι, τόσό στό
πρωτόκόλλό, όσό και στόν κυριως φακελό αναγραφεται η ωρα και ημερα υπόβόλης και
η σχετικη καταχωρηση στό φακελό μόνόγραφεται από τόν υπευθυνό υπαλληλό) και σε
καταφατικη περιπτωση μεταβαινει μελός της, κατ’ εντόλη τόυ Πρόεδρόυ της και
παραλαμβανει τις πρόσφόρες για να τηρηθει η υπόλόιπη διαδικασια τόυ διαγωνισμόυ.
β) Οι πρόσφόρες πόυ παραλαμβανόνται καταχωριζόνται κατα σειρα καταθεσης τόυς σε
σχετικό πρακτικό της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ, στό όπόιό ειδικότερα αναφερόνται η
σειρα πρόσελευσης, η επωνυμια τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, η ταξη και κατηγόρια τόυ, ό
εξόυσιόδότημενός εκπρόσωπός. Όλόι όι φακελόι αριθμόυνται με τόν αυξόντα αριθμό
καταθεσης τόυς, όπως καταχωρισθηκαν στό πρακτικό και μόνόγραφόνται από τόν
Πρόεδρό και τα μελη της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ.
γ) Αμεσως μετα την κατα τα ανωτερω όλόκληρωση της παραλαβης των πρόσφόρων και
καταγραφης των δικαιόλόγητικων συμμετόχης τόυ αρθρόυ 24.2, ακόλόυθει η
απόσφραγιση των όικόνόμικων πρόσφόρων, η μόνόγραφη τόυς από τόν Πρόεδρό και τα
μελη της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ και η ανακόινωση των επι μερόυς στόιχειων τόυς, τα
όπόια επισης καταχωριζόνται στό ιδιό ως ανω πρακτικό.
δ) Στη συνεχεια η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ πρόβαινει σε ελεγχό της όλόγραφης και
αριθμητικης αναγραφης των επιμερόυς πόσόστων εκπτωσης και της όμαλης μεταξυ τόυς
σχεσης.
Για την εφαρμόγη τόυ ελέγχου ομαλότητας, χρησιμόπόιειται από την Επιτρόπη
Διαγωνισμόυ η μεση εκπτωση πρόσφόρας (Εμ), συμφωνα με τα όριζόμενα στα αρθρα 95
και 98 τόυ ν. 4412/2016.
Όλες όι όικόνόμικες πρόσφόρες καταχωριζόνται, μετα τις τυχόν αναγκαιες διόρθωσεις,
σε πινακα κατα τη σειρα μειόδόσιας (αρχιζόντας από τη μικρότερη πρόσφόρα), ό όπόιός
υπόγραφεται από τα μελη της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ και απότελει μερός τόυ
πρακτικόυ της.
ε) Στη συνεχεια, η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ ελεγχει τα δικαιόλόγητικα συμμετόχης τόυ
αρθρόυ 24.2 της παρόυσας την ιδια ημερα κατα τη σειρα της μειόδόσιας, αρχιζόντας από
τόν πρωτό μειόδότη. Αν η όλόκληρωση τόυ ελεγχόυ αυτόυ δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα,
λόγω τόυ μεγαλόυ αριθμόυ των πρόσφόρων και τόυ ελεγχόυ των εγγυητικων
επιστόλων, ελεγχόνται τόυλαχιστόν όι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειόδόσιας
πρόσφόρες. Στην περιπτωση αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επόμενες εργασιμες
ημερες, εκτός αν υφισταται σπόυδαιός λόγός για την αναβόλη της σε ημερα και ωρα πόυ
κόινόπόιειται εγγραφως στόυς πρόσφερόντες, ανακόινωνεται με τόιχόκόλληση στόν
πινακα ανακόινωσεων της υπηρεσιας και αναρταται στην ιστόσελιδα της αναθετόυσας
αρχης, εφόσόν διαθετει. Ο ελεγχός των δικαιόλόγητικων συμμετόχης συνισταται στόν
ελεγχό της όρθης συμπληρωσης και υπόβόλης τόυς.
στ) Η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ, πριν την όλόκληρωση της συνταξης και εκδόσης τόυ

πρακτικόυ της, επικόινωνει με τόυς εκδότες πόυ αναγραφόνται στις υπόβληθεισες
εγγυητικες επιστόλες, πρόκειμενόυ να διαπιστωσει την εγκυρότητα τόυς. Αν
διαπιστωθει πλαστότητα εγγυητικης επιστόλης, ό υπόψηφιός απόκλειεται από τόν
διαγωνισμό, υπόβαλλεται μηνυτηρια αναφόρα στόν αρμόδιό εισαγγελεα και κινειται
διαδικασια πειθαρχικης διωξης, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 82 και επόμενα
τόυ ν. 3669/2008.
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασια καταχωρειται στό πρακτικό της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ
η σε παραρτημα τόυ πόυ υπόγραφεται από τόν Πρόεδρό και τα μελη της.
Η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ όλόκληρωνει τη συνταξη και εκδόση τόυ σχετικόυ πρακτικόυ
με τό απότελεσμα της διαδικασιας, με τό όπόιό εισηγειται την αναθεση της συμβασης
στόν μειόδότη (η τη ματαιωση), και τό υπόβαλλει στην αναθετόυσα αρχη η όπόια τό
εγκρινει.
Η αναθετόυσα αρχη κόινόπόιει την απόφαση σε όλόυς τόυς πρόσφερόντες με καθε
πρόσφόρό μεσό επι απόδειξει. Κατα της απόφασης αυτης χωρει ενσταση κατα τα
όριζόμενα στην παραγραφό 4.3 της παρόυσης.
η) Επισημαινεται ότι σε περιπτωση πόυ όι πρόσφόρες εχόυν την ιδια ακριβως τιμη
(ισότιμες), η αναθετόυσα αρχη επιλεγει τόν (πρόσωρινό) αναδόχό με κληρωση μεταξυ
των όικόνόμικων φόρεων πόυ υπεβαλαν ισότιμες πρόσφόρες. Η κληρωση γινεται
ενωπιόν της Επιτρόπης Διαγωνισμόυ και παρόυσια των όικόνόμικων φόρεων πόυ
υπεβαλαν τις ισότιμες πρόσφόρες.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

-

Κατακύρωση

–

α) Μετα την αξιόλόγηση των πρόσφόρων, η αναθετόυσα αρχη ειδόπόιει εγγραφως τόν
πρόσφερόντα, στόν όπόιό πρόκειται να γινει η κατακυρωση («πρόσωρινό αναδόχό»), να
υπόβαλει εντός πρόθεσμιας, δεκα (10) ημερων, τα δικαιόλόγητικα πόυ καθόριζόνται στό
αρθρό 23.2-23.10 της παρόυσας. Η αναθετόυσα αρχη μπόρει να παρατεινει την ως ανω
πρόθεσμια, εφόσόν αιτιόλόγειται αυτό επαρκως και κατ’ ανωτατό όριό για δεκαπεντε
(15) επιπλεόν ημερες. Τα δικαιόλόγητικα πρόσκόμιζόνται στό πρωτόκόλλό της
αναθετόυσας αρχης σε σφραγισμενό φακελό, ό όπόιός παραδιδεται στην Επιτρόπη
Διαγωνισμόυ.
Αν δεν πρόσκόμισθόυν τα παραπανω δικαιόλόγητικα η υπαρχόυν ελλειψεις σε αυτα πόυ
υπόβληθηκαν, παρεχεται πρόθεσμια στόν πρόσωρινό αναδόχό να τα πρόσκόμισει η να
τα συμπληρωσει εντός πεντε ημερων από την κόινόπόιηση σχετικης εγγραφης
ειδόπόιησης σε αυτόν. Η αναθετόυσα αρχη μπόρει να παρατεινει την ως ανω πρόθεσμια,
εφόσόν αιτιόλόγειται αυτό επαρκως και κατ’ ανωτατό όριό για δεκαπεντε (15) επιπλεόν
ημερες.
i)
Αν κατα τόν ελεγχό των παραπανω δικαιόλόγητικων διαπιστωθει ότι τα στόιχεια
πόυ δηλωθηκαν με τό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ειναι ψευδη
η ανακριβη, η
ii)
αν δεν υπόβληθόυν στό πρόκαθόρισμενό χρόνικό διαστημα τα απαιτόυμενα
πρωτότυπα η αντιγραφα, των παραπανω δικαιόλόγητικων, η
iii)
αν από τα δικαιόλόγητικα πόυ πρόσκόμισθηκαν νόμιμως και εμπρόθεσμως, δεν
απόδεικνυόνται όι όρόι και όι πρόυπόθεσεις συμμετόχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22
και 23 της παρόυσας, ό πρόσωρινός αναδόχός κηρυσσεται εκπτωτός, καταπιπτει υπερ
της αναθετόυσας αρχης η εγγυηση συμμετόχης τόυ και η κατακυρωση γινεται στόν
πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε την αμεσως επόμενη πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμικη
απόψη πρόσφόρα τηρόυμενης της ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωση εγκαιρης και πρόσηκόυσας ενημερωσης της αναθετόυσας αρχης για

μεταβόλες στις πρόυπόθεσεις τις όπόιες ό πρόσωρινός αναδόχός ειχε δηλωσει με τό
Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληρόι, όι όπόιες επηλθαν η για
τις όπόιες ελαβε γνωση ό πρόσωρινός αναδόχός μετα την δηλωση και μεχρι την ημερα
της εγγραφης ειδόπόιησης για την πρόσκόμιση των δικαιόλόγητικων κατακυρωσης
(όψιγενεις μεταβόλες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετόυσας αρχης η εγγυηση
συμμετόχης τόυ, πόυ ειχε πρόσκόμισθει, συμφωνα με τό αρθρό 15 της παρόυσας.
Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας
από τόυς πρόσφερόντες δεν πρόσκόμιζει ενα η περισσότερα από τα απαιτόυμενα
δικαιόλόγητικα, η αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν απόδειξει ότι πληρόι τα
κριτηρια πόιότικης επιλόγης τόυ αρθρόυ 22, η διαδικασια αναθεσης ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχόυ των παραπανω δικαιόλόγητικων όλόκληρωνεται με τη συνταξη
πρακτικόυ από την Επιτρόπη Διαγωνισμόυ και τη διαβιβαση τόυ φακελόυ στην
Οικόνόμικη Επιτρόπη Δημόυ Αγραφων για τη ληψη απόφασης, ειτε για την κατακυρωση
της συμβασης, ειτε για την κηρυξη τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ ως εκπτωτόυ, ειτε για τη
ματαιωση της διαδικασιας.
β) Η Αναθετόυσα Αρχη ειτε κατακυρωνει, ειτε ματαιωνει τη συμβαση, συμφωνα με τις
διαταξεις των αρθρων 105 και 106 τόυ ν. 4412/2016.
Η αναθετόυσα αρχη κόινόπόιει αμεσως την απόφαση κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφό
όλων των πρακτικων της διαδικασιας ελεγχόυ και αξιόλόγησης των πρόσφόρων, σε καθε
πρόσφερόντα εκτός από τόν πρόσωρινό αναδόχό με καθε πρόσφόρό τρόπό, όπως με
τηλεόμόιότυπια, ηλεκτρόνικό ταχυδρόμειό, επι απόδειξει. Όσόι υπεβαλαν παραδεκτες
πρόσφόρες λαμβανόυν γνωση των δικαιόλόγητικων τόυ πρόσωρινόυ αναδόχόυ στα
γραφεια τόυ Τμηματός Τεχνικων Υπηρεσιων , Πόλεόδόμιας & Πόλιτικης Πρόστασιας
Δημόυ Αγραφων στη Δυτικη Φραγκιστα εντός πεντε (5) εργασιμων ημερων από την
ημερα πόυ κόινόπόιηθηκε σε αυτόυς επι απόδειξει η απόφαση κατακυρωσης.
Στη συνεχεια ό πρόσωρινός αναδόχός υπόβαλει επικαιρόπόιημενα τα δικαιόλόγητικα
τόυ αρθρόυ 23.3-23.10 της παρόυσας μετα από σχετικη πρόσκληση της αναθετόυσας
αρχης. Τα στόιχεια ελεγχόνται από την Επιτρόπη Διαγωνισμόυ και, εφόσόν διαπιστωθει
ότι, δεν εχόυν εκλειψει όι πρόυπόθεσεις συμμετόχης τόυ αρθρόυ 21, τα κριτηρια
πόιότικης επιλόγης τόυ αρθρόυ 22 και ότι δεν συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ,
κόινόπόιειται η απόφαση κατακυρωσης στόν πρόσωρινό αναδόχό και καλειται να
πρόσελθει σε όρισμενό τόπό και χρόνό για την υπόγραφη τόυ συμφωνητικόυ, εντός
εικόσι (20) ημερων από την κόινόπόιηση σχετικης εγγραφης ειδικης πρόσκλησης,
πρόσκόμιζόντας, και την απαιτόυμενη εγγυητικη επιστόλη καλης εκτελεσης.
Εαν ό αναδόχός δεν πρόσελθει να υπόγραψει τό συμφωνητικό, μεσα στην πρόθεσμια πόυ
όριζεται στην ειδικη πρόκληση, κηρυσσεται εκπτωτός, καταπιπτει υπερ της
αναθετόυσας αρχης η εγγυηση συμμετόχης τόυ και η κατακυρωση γινεται στόν
πρόσφερόντα πόυ υπεβαλε την αμεσως επόμενη πλεόν συμφερόυσα από όικόνόμικη
απόψη πρόσφόρα. Αν κανενας από τόυς πρόσφερόντες δεν πρόσελθει για την υπόγραφη
τόυ συμφωνητικόυ, η διαδικασια αναθεσης ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση β
της παραγραφόυ 1 τόυ αρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Ενστάσεις
Σε περι πτωση ε νστασης κατα πρα ξης της αναθε τόυσας αρχη ς, η πρόθεσμι α α σκηση ς
της ει ναι πε ντε (5) ημε ρες από την κόινόπόι ηση της πρόσβαλλό μενης πρα ξης στόν

ενδιαφερό μενό όικόνόμικό φόρε α. Για την α σκηση ε νστασης κατα της διακη ρυξης,
η ε νσταση υπόβα λλεται με χρι πε ντε (5) ημε ρες πριν από την καταληκτικη
ημερόμηνι α υπόβόλη ς πρόσφόρω ν τόυ α ρθρόυ 18 της παρόυ σας.
Η ε νσταση υπόβα λλεται ενω πιόν της αναθε τόυσας αρχη ς, η όπόι α απόφασι ζει,
υ στερα από γνω μη της Επιτρόπη ς Διαγωνισμόυ για τις ενστα σεις τόυ πρω τόυ
εδαφι όυ και υ στερα από γνω μη τόυ Τεχνικόυ Συμβόυλι όυ για τις ενστα σεις τόυ
δευ τερόυ εδαφι όυ, εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν, μετα την α πρακτη πα ρόδό
της όπόι ας τεκμαι ρεται η από ρριψη της ε νστασης. Για τό παραδεκτό της α σκησης
ε νστασης, απαιτει ται, με την κατα θεση της ε νστασης, η καταβόλη παραβό λόυ υπε ρ
τόυ Δημόσι όυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 127 τόυ ν. 4412/2016. Τό παρα βόλό αυτό
απότελει δημό σιό ε σόδό. Τό παρα βόλό επιστρε φεται με πρα ξη της αναθε τόυσας
αρχη ς, αν η ε νσταση γι νει δεκτη από τό απόφασι ζόν διόικητικό ό ργανό.
Διαφόρε ς πόυ αναφυ όνται από πρα ξεις η παραλει ψεις, όι όπόι ες εκδι δόνται η
συντελόυ νται μετα την 31.3.2017, διε πόνται από τις διατα ξεις τόυ Βιβλι όυ IV τόυ ν.
4412/2016 (α ρθρα 345 ε ως 374).
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό–
Σειρά ισχύος
Σχετικα με την υπόγραφη της συ μβασης, ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στην παρ. 5
α ρθρόυ 105 και 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα ε γγραφα της συ μβασης με βα ση τα όπόι α θα εκτελεσθει τό ε ργό ει ναι τα
αναφερό μενα παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα
ό ρων, η σειρα ισχυ ός καθόρι ζεται ως κατωτε ρω.
Τό συμφωνητικό .
Η παρόυ σα Διακη ρυξη.
Η Οικόνόμικη Πρόσφόρα .
Τό Τιμόλόγιό Δημόπρα τησης
Η Ειδικη Συγγραφη Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνικη Συγγραφη Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις
Πρόδιαγραφε ς και τα
Παραρτη ματα τόυς,
7.
Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).
8.
Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δημόπρα τησης.
9.
Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.
10.
Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευη ς τόυ ε ργόυ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6:

Τεχνικε ς

Γλώσσα διαδικασίας

6.1.

Τα εγγραφα της συμβασης συντασσόνται υπόχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα
και πρόαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνόλικα η μερικα. Σε περιπτωση
ασυμφωνιας μεταξυ των τμηματων των εγγραφων της συμβασης πόυ εχόυν
συνταχθει σε περισσσότερες γλωσσες, επικρατει η ελληνικη εκδόση. Τυχόν
ενστασεις υπόβαλλόνται στην ελληνικη γλωσσα.

6.2.

Οι πρόσφόρες και τα περιλαμβανόμενα σε αυτες στόιχεια, καθως και τα
απόδεικτικα εγγραφα συντασσόνται στην ελληνικη γλωσσα η συνόδευόνται από
επισημη μεταφραση τόυς στην ελληνικη γλωσσα. Στα αλλόδαπα δημόσια
εγγραφα και δικαιόλόγητικα εφαρμόζεται η Συνθηκη της Χαγης της 5.10.1961,
πόυ κυρωθηκε με τό ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια εγγραφα πόυ αφόρόυν αλλόδαπόυς όικόνόμικόυς
φόρεις και πόυ θα κατατεθόυν από τόυς πρόσφερόντες στην παρόυσα
διαδικασια, θα ειναι νόμιμα επικυρωμενα, και η μεταφραση των εν λόγω

εγγραφων μπόρει να γινει ειτε από τη μεταφραστικη υπηρεσια τόυ ΥΠ.ΕΞ., ειτε
από τό αρμόδιό πρόξενειό, ειτε από δικηγόρό κατα την εννόια των αρθρων 454
τόυ Κ.Πόλ.Δ. και 36 τόυ ν. 4194/2013 (Κωδικας περι Δικηγόρων), ειτε από
όρκωτό μεταφραστη της χωρας πρόελευσης, αν υφισταται στη χωρα αυτη τετόια
υπηρεσια.
6.3.

Επιτρεπεται αντιστόιχα η καταθεση όιόυδηπότε δημόσιόυ εγγραφόυ και
δικαιόλόγητικόυ πόυ αφόρα αλλόδαπη Επιχειρηση με τη μόρφη επικυρωμενης
φωτότυπιας πρόερχόμενης ειτε από τό νόμιμό επικυρωμενό εγγραφό από τό
αρμόδιό Πρόξενειό της χωρας τόυ πρόσφερόντός, ειτε από τό πρωτότυπό
εγγραφό με την σφραγιδα ‘’Apostile” συμφωνα με την Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961. Η επικυρωση αυτη πρεπει να εχει γινει από δικηγόρό κατα την εννόια
των αρθρων 454 τόυ Κ.Π.Δ. και 36 τόυ ν. 4194/2013 (Κωδικας περι Δικηγόρων).

6.4.

Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα-εταιρικα η μη – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενό μπόρόυν να υπόβαλλόνται σε αλλη γλωσσα, χωρις να
συνόδευόνται από μεταφραση στην ελληνικη

6.5.

Η πρόφόρικη επικόινωνια με την αναθετόυσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και
τόυ αναδόχόυ, θα γινόνται υπόχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα. Ο αναδόχός
ειναι υπόχρεωμενός να διευκόλυνει την επικόινωνια των αλλόδαπων υπαλληλων
τόυ με την αναθετόυσα αρχη, με τόν όρισμό και την παρόυσια διερμηνεων.

Άρθρο 7:
7.1.

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημόπρατηση τόυ εργόυ, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη
τόυ, εφαρμόζόνται όι διαταξεις των παρακατω νόμόθετηματων:
- τόυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- των παραγραφων 4 και 5 τόυ αρθρόυ 20, των αρθρων 80-110, της παραγραφόυ
1α τόυ αρθρόυ 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- τόυ ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και τόυ ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
- τόυ ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα τό αρθρό 59 «Άρση περιορισμών
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- τόυ ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχυει
- τόυ ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα τό αρθρό
1 αυτόυ,- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»,
- τόυ ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κυρωση τόυ Κωδικα Νόμων για τό Ελεγκτικό
Συνεδριό», (εφόσόν απαιτειται)
- τόυ αρθρόυ 26 τόυ ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- τόυ ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
- τόυ ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,
- τόυ ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχωριση δημόσιευσεων των φόρεων τόυ Δημόσιόυ
στό νόμαρχιακό και τόπικό Τυπό και αλλες διαταξεις»,
- τόυ ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπόγραφειό, Εφημερις της Κυβερνησεως και
λόιπες διαταξεις”,
- τόυ ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” όπως ισχυει ,
- τόυ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κόινης Υπόυργικης Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30),
όπως τρόπόπόιηθηκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυρωση των
στόιχειων τόυ αναδόχόυ με τα στόιχεια τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόινη απόφαση των Υπόυργων
Αναπτυξης και Επικρατειας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικα με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθως και η απόφαση τόυ Υφυπόυργόυ
Οικόνόμιας και Οικόνόμικων υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

7.2

7.3

Οι διαταξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωση Κωδικα Φόρόυ Πρόστιθεμενης
Αξιας».

7.4

Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδόθεισες κανόνιστικες πραξεις, καθως
και λόιπες διαταξεις πόυ αναφερόνται ρητα η απόρρεόυν από τα όριζόμενα στα
συμβατικα τευχη της παρόυσας καθως και τό συνόλό των διαταξεων τόυ
ασφαλιστικόυ, εργατικόυ, περιβαλλόντικόυ και φόρόλόγικόυ δικαιόυ και
γενικότερα καθε διαταξη (Νόμός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη εγκυκλιός πόυ διεπει
την αναθεση και εκτελεση τόυ εργόυ της παρόυσας συμβασης, εστω και αν δεν
αναφερόνται ρητα. Πρόσθηκες και εν γενει πρόσαρμόγες αρθρων της διακηρυξης
(περαν των όσων ηδη πρόβλεπόνται ρητως στό κειμενό της πρότυπης
διακηρυξης) μπόρόυν να πρόστιθενται και να περιλαμβανόνται, μόνό εφόσόν
ειναι απόλυτα συμβατες με την ισχυόυσα καθε φόρα νόμόθεσια.

Άρθρο 8:
8.1.

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

Τό εργό χρηματόδότειται από πιστωσεις ΣΑΤΑ Δημόυ Αγραφων.
Τό ε ργό υπό κειται στις κρατη σεις πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα ,
περιλαμβανόμε νης της κρα τησης υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν
αναγκω ν της Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με

τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
8.2.

Τα γενικα ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόχόυ και όι επιβαρυ νσεις από
φό ρόυς, δασμόυ ς κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Ο
Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.

8.3.

Οι πληρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό
αντι στόιχό α ρθρό της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη τόυ εργόλαβικόυ τιμη ματός θα
γι νεται σε EURO.

Άρθρο 9:

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθετόυσα αρχη μπόρει να καλεσει τόυς όικόνόμικόυς φόρεις να συμπληρωσόυν η
να διευκρινισόυν τα πιστόπόιητικα πόυ εχόυν παραληφθει, συμφωνα με τό αρθρό 102
και 103 τόυ ν. 4412/2016.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Απόφαση με αρ.πρωτ. 4581/6-6-2017 για την αναληψη υπόχρεωσης/εγκριση
δεσμευσης πιστωσης για τό όικόνόμικό ετός 2017 και με αρ. Α-414 καταχωρηση στό
βιβλιό εγκρισεων και εντόλων πληρωμης της Δ.Ο.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος,
προϋπολογισμός,
χαρακτηριστικά του έργου

τόπος,

περιγραφή

και

ουσιώδη

Τίτλος του έργου
Ο τιτλός τόυ εργόυ ειναι:
«Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων»
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο πρόυπόλόγισμός δημόπρατησης τόυ εργόυ ανερχεται σε 170.000,00 Ευρω
και αναλυεται σε:
Δαπανη Εργασιων 101.026,90 Ευρω
Γενικα εξόδα και Όφελός εργόλαβόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.184,84Ευρω
Απρόβλεπτα (πόσόστόυ 15% επι της δαπανης εργασιων και τόυ κόνδυλιόυ
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 17.881,76 Ευρω, πόυ αναλωνόνται συμφωνα με τόυς όρόυς τόυ
αρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν. 4412/2016.
Στό ανωτερω πόσό πρόβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες πόσόυ 3,27 Ευρω
συμφωνα με τό αρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Ρητρα πρόσθετης καταβόλης ( πριμ ), συμφωνα με τό αρθρό 149 τόυ ν.
4412/2016 δεν πρόβλεπεται.
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Τό εργό περιλαμβανει την βελτιωση της πρόσβασιμότητας σε τόπικες όδόυς
στις Τ.Κ. Αγραφων, Τ.Κ. Τρόβατόυ, Τ.Κ. Μόναστηρακιόυ, Τ.Κ. Μαραθόυ, Τ.Κ.
Επινιανων και της Τ.Κ. Τριδενδρόυ.

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Οι εργασιες πόυ θα γινόυν ανα Τ.Κ. ειναι όι εξης:
Α. Τ.Κ. Αγραφων

1. Κατασκευή στραγγιστηρίου με τοιχείο αντιστήριξης από σκυρόδεμα και
ανακατασκευή της τσιμεντόστρωσης στη θέση Καμάρια εντός οικισμού .
2. Διαπλάτυνση δρόμου προς οικία Χόντου εντός οικισμού Αγράφων
Β. Τ.Κ. Τρόβατόυ

1. Αφορά την κατασκευή τσιμεντόστρωσης στις θέσεις Νταλαίικα , μεσαίος
μαχαλάς και Καβάκια του οικισμού Τροβάτου.
2. Κατασκευή στραγγιστηρίου στον οικισμό Τροβάτο .

Γ. Τ.Κ. Μοναστηρακίου
1. Τσιμεντόστρωση στη θέσεις Μοναστηράκι διασταύρωση προς Φτέρη και Άγιο
Δημήτριο και κατασκευή πέτρινου τοίχου με πλακόστρωση του υπερκείμενου
μονοπατιού κάτω από ναό Αγίου Δημητρίου στον οικισμό Μοναστηράκι
2. Τσιμεντόστρωση οδών στις θέσεις Γιαννιωτέικα Σίχνικου και Σίχνικο
,κατασκευή αύλακα απορροής ομβρίων και διαπλάτυνση τμήματος δρόμου
ρέματος Σίχνικου.
Δ. Τ.Κ. Μαραθόυ

1. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στις θέσεις οικία Νιαβή και Σβερωνέικα Τ.Κ.
Μαράθου.
Ε. Τ.Κ. Επινιανων

1. Τσιμεντοστρώσεις οδών σε διάφορα σημεία του οικισμού Επινιανών και
συγκεκριμένα προς οικία Στέργιου Αβράμπου, προς Άγιο Ιωάννη και οικία
Ζαρκαδούλα Ε. .
ΣΤ. Τ.Κ. Τριδενδρόυ

1. Τοιχείο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση οικία Κουτρομάνου
οικισμού Τριδένδρου.
Στις ανωτερω εργασιες περιλαμβανόνται όλες όι απαραιτητες εκσκαφες για τη
διαμόρφωση τόυ εδαφόυς εδρασης καθως επισης και όι απαιτόυμενες καθαιρεσεις.
Όλες όι σκυρόδετησεις θα γινόυν με σκυρόδεμα C16/20 και δόμικό πλεγμα Τ131 ενω τό
παχός των τσιμεντόστρωσεων θα ειναι δεκαπεντε (15) εκατόστα.
Επισημαίνεται ότι, τό φυσικό και όικόνόμικό αντικειμενό των δημόπρατόυμενων
εργων δεν πρεπει να μεταβαλλεται όυσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης,
κατα τα όριζόμενα στην παρ. 4 τόυ αρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβόλης
υφισταται, μόνό υπό τις πρόυπόθεσεις των αρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσόν» δαπανων με τόυς ακόλόυθόυς όρόυς και
περιόρισμόυς:



Δεν τρόπόπόιειται τό «βασικό σχεδιό» της πρόκηρυξης, όυτε όι πρόδιαγραφες τόυ
εργόυ, όπως περιγραφόνται στα συμβατικα τευχη, όυτε καταργειται όμαδα
εργασιων της αρχικης συμβασης.



Δεν θιγεται η πληρότητα, πόιότητα και λειτόυργικότητα τόυ εργόυ.



Δεν χρησιμόπόιειται για την πληρωμη νεων εργασιων πόυ δεν υπηρχαν στην αρχικη
συμβαση.



Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τόν τελικό εγκεκριμενό Ανακεφαλαιωτικό
Πινακα Εργασιων τόυ εργόυ, πόσόστό εικόσι τόις εκατό (20%) της συμβατικης
δαπανης όμαδας εργασιων τόυ εργόυ όυτε, αθρόιστικα, πόσόστό δεκα τόις εκατό
(10%) της δαπανης της αρχικης αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων
και απρόβλεπτες δαπανες. Στην αθρόιστικη αυτη ανακεφαλαιωση λαμβανόνται
υπόψη μόνό όι μεταφόρες δαπανης από μια όμαδα εργασιων σε αλλη.
Τα πόσα πόυ εξόικόνόμόυνται, εφόσόν υπερβαινόυν τα ανωτερω όρια (20% η και
10%), μειωνόυν ισόπόσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α.,
αναθεωρησεις και απρόβλεπτες δαπανες. Για τη χρηση των «επι ελασσόν δαπανων»
απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη γνωμη τόυ Τεχνικόυ Συμβόυλιόυ, υστερα
από
εισηγηση
τόυ
φόρεα
υλόπόιησης.
Ο πρόυπόλόγισμός των εργων στα όπόια εφαρμόζεται η παραγραφός αυτη
αναλυεται σε Οόμαδες εργασιων, όι όπόιες συντιθενται από εργασιες πόυ υπαγόνται
σε ενιαια υπόσυνόλα τόυ τεχνικόυ αντικειμενόυ των εργων, εχόυν παρόμόιό τρόπό
κατασκευης και επιδεχόνται τό ιδιό πόσόστό εκπτωσης στις τιμες μόναδας τόυς. Με
απόφαση τόυ Υπόυργόυ Υπόδόμων και Μεταφόρων, η όπόια μετα την εκδόση της
θα εχει εφαρμόγη σε όλα τα ως ανω εργα, πρόσδιόριζόνται όι όμαδες εργασιων ανα
κατηγόρια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικη πρόθεσμι α εκτε λεσης τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε διακόσιες δέκα (210)
ημέρες από την ημε ρα υπόγραφη ς της συ μβασης.
Οι απόκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς πρόθεσμι ες τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται
στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλόγη τόυ Αναδόχόυ, θα γι νει συ μφωνα με την «ανόικτη διαδικασι α»
τόυ α ρθρόυ 27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ
αυτόυ .

13.2

Η όικόνόμικη πρόσφόρα των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει και
υπόβληθει συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν.
4412/2016.

13.3

Κα θε πρόσφε ρων μπόρει να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα .

13.4

Δεν επιτρε πεται η υπόβόλη εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.

13.5

Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ της συ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτη ριό για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε όν συμφε ρόυσα από όικόνόμικη
α πόψη πρόσφόρα μό νό βα σει τιμη ς (χαμηλό τερη τιμη ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετόχη στόν διαγωνισμό απαιτει ται η κατα θεση από τόυς
συμμετε χόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα τόυς ό ρόυς της παρ. 1 α) τόυ
α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστόλη ς συμμετόχη ς, πόυ
ανε ρχεται στό πόσό των 2.742,00 ευρω .
Στην περι πτωση ε νωσης όικόνόμικω ν φόρε ων, η εγγυ ηση συμμετόχη ς
περιλαμβα νει και τόν ό ρό ό τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων
των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ συμμετε χόυν στην ε νωση.

15.2

Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς συμμετόχη ς περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα
ακό λόυθα στόιχει α :
α) την ημερόμηνι α ε κδόσης,
β) τόν εκδό τη,
γ) τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ η τό φόρε α κατασκευη ς τόυ ε ργόυ (Δη μός
Αγρα φων) πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται,
δ) τόν αριθμό της εγγυ ησης,
ε) τό πόσό πόυ καλυ πτει η εγγυ ηση,
στ) την πλη ρη επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση τόυ όικόνόμικόυ
φόρε α υπε ρ τόυ όπόι όυ εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης
αναγρα φόνται ό λα τα παραπα νω για κα θε με λός της ε νωσης),
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και
ανεπιφυ λακτα, ό δε εκδό της παραιτει ται τόυ δικαιω ματός της
διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ό τι σε περι πτωση κατα πτωσης
αυτη ς, τό πόσό της κατα πτωσης υπό κειται στό εκα στότε ισχυ όν τε λός
χαρτόση μόυ,
η) τα στόιχει α της διακη ρυξης (αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και την
ημερόμηνι α διενε ργειας τόυ διαγωνισμόυ ,
θ) την ημερόμηνι α λη ξης η τόν χρό νό ισχυ ός της εγγυ ησης,
ι) την ανα ληψη υπόχρε ωσης από τόν εκδό τη της εγγυ ησης να καταβα λει
τό πόσό της εγγυ ησης όλικα η μερικα εντό ς πε ντε (5) ημερω ν μετα από
απλη ε γγραφη ειδόπόι ηση εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται.
(Στό σημει ό αυτό γι νεται παραπόμπη στα σχετικα υπόδει γματα, εφό σόν
υπα ρχόυν).

15.3

Η εγγυ ηση συμμετόχη ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30)
ημε ρες μετα τη λη ξη τόυ χρό νόυ ισχυ ός της πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19
της παρόυ σας, η τόι με χρι 4-2-2018, α λλως η πρόσφόρα απόρρι πτεται. Η
αναθε τόυσα αρχη μπόρει , πριν τη λη ξη της πρόσφόρα ς, να ζητα από τόν
πρόσφε ρόντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τόυς, τη δια ρκεια ισχυ ός της
πρόσφόρα ς και της εγγυ ησης συμμετόχη ς.

15.4

Η εγγυ ηση συμμετόχη ς καταπι πτει, υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, μετα από
γνω μη τόυ Τεχνικόυ Συμβόυλι όυ αν ό πρόσφε ρων απόσυ ρει την
πρόσφόρα τόυ κατα τη δια ρκεια ισχυ ός αυτη ς και στις περιπτω σεις τόυ
α ρθρόυ
4.2
της
παρόυ σας.
Η ε νσταση τόυ αναδόχόυ κατα της απόφα σεως δεν αναστε λλει την

ει σπραξη τόυ πόσόυ της εγγυη σεως.
15.5

Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με την πρόσκό μιση
της εγγυ ησης
καλη ς εκτε λεσης.
Η εγγυ ηση συμμετόχη ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες,
συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 .

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
16.1

Δεν πρόβλε πεται η χόρη γηση πρόκαταβόλη ς στόν Ανα δόχό.

16.2

Δεν πρόβλεπεται η πληρωμη πριμ στην παρόυσα συμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπόγραφη της συ μβασης απαιτει ται η παρόχη εγγυ ησης καλη ς
εκτε λεσης, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υ ψός της όπόι ας
καθόρι ζεται σε πόσόστό 5% επι της αξι ας της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και
κατατι θεται
πριν
η
κατα
την
υπόγραφη
της
συ μβασης.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτωση παρα βασης των ό ρων της
συ μβασης, ό πως αυτη ειδικό τερα όρι ζει.
Σε περι πτωση τρόπόπόι ησης της συ μβασης κατα τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, η
όπόι α συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ό ανα δόχός ει ναι υπόχρεωμε νός
να καταθε σει πριν την τρόπόπόι ηση, συμπληρωματικη εγγυ ηση τό υ ψός της όπόι ας
ανε ρχεται σε πόσόστό 5% επι τόυ πόσόυ της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνόλικα και χωρι ς διακρι σεις
την εφαρμόγη ό λων των ό ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τόυσας
αρχη ς η τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ ε ναντι τόυ αναδόχόυ.
Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, με
αιτιόλόγημε νη από φαση τόυ Πρόι σταμε νόυ της Διευθυ νόυσας Υπηρεσι ας, ιδι ως
μετα την όριστικόπόι ηση της ε κπτωσης τόυ αναδόχόυ. Η ε νσταση τόυ αναδόχόυ
κατα της απόφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη τόυ πόσόυ της εγγυη σεως.
Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα
αναφερό μενα στην παρα γραφό 15.2 της παρόυ σας και επιπρό σθετα, τόν αριθμό και
τόν τι τλό της σχετικη ς συ μβασης .

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από
πιστωτικα ιδρυ ματα πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τη- με λη της Ενωσης η τόυ
Ευρωπαι κόυ Οικόνόμικόυ Χω ρόυ η στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χόυν, συ μφωνα με
τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σης, να εκδι δόνται από τό
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθηκω ν και
Δανει ων με παρακατα θεση σε αυτό τόυ αντι στόιχόυ χρηματικόυ πόσόυ . Αν συσταθει
παρακαταθη κη με γραμμα τιό παρακατα θεσης χρεόγρα φων στό Ταμει ό

Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα τόκόμερι δια η μερι σματα πόυ λη γόυν κατα τη
δια ρκεια της εγγυ ησης επιστρε φόνται μετα τη λη ξη τόυς στόν υπε ρ όυ η εγγυ ησ η
όικόνόμικό φόρε α.
17.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγη τόυ αναδόχόυ από ε να η
περισσό τερόυς εκδό τες της παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτη τως τόυ υ ψόυς των.

Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ώς ημερόμηνια ληξης της πρόθεσμιας υπόβόλης των πρόσφόρων όριζεται η 4/7/2017,
ημερα Τριτη. Ώρα ληξης της υπόβόλης πρόσφόρων όριζεται η 10:00 π.μ.

Αν, για λόγόυς ανωτερας βιας, δεν διενεργηθει η απόσφραγιση κατα την όρισθεισα ημερα
η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υπόβληθει καμια πρόσφόρα, η απόσφραγιση και η
καταληκτικη ημερόμηνια αντιστόιχα μετατιθενται σε όπόιαδηπότε αλλη ημερα, με
απόφαση της αναθετόυσας αρχης. Η απόφαση αυτη κόινόπόιειται εγγραφως, πεντε (5)
τόυλαχιστόν εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερόμηνια, σε όσόυς όικόνόμικόυς φόρεις
ελαβαν τα εγγραφα της συμβασης και αναρταται στό ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόσελιδα της
αναθετόυσας αρχης, εφόσόν διαθετει. Αν και στη νεα αυτη ημερόμηνια δεν καταστει
δυνατη η απόσφραγιση των πρόσφόρων η δεν υπόβληθόυν πρόσφόρες, μπόρει να
όρισθει και νεα ημερόμηνια, εφαρμόζόμενων κατα τα λόιπα των διαταξεων των δυό
πρόηγόυμενων εδαφιων.

Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Καθε υπόβαλλόμενη πρόσφόρα δεσμευει τόν συμμετεχόντα στόν διαγωνισμό κατα τη
διαταξη τόυ αρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διαστημα εξι (6) μηνων, από την
ημερόμηνια ληξης της πρόθεσμιας υπόβόλης των πρόσφόρων.

Άρθρο 20:

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Τό πληρες κειμενό της παρόυσας Διακηρυξης δημόσιευεται στό ΚΗΜΔΗΣ.
Πρόκηρυξη (περιληψη της παρόυσας Διακηρυξης) δημόσιευεται, στό τευχός ΚΗΜΔΗΣ
και στόν Ελληνικό Τυπό, συμφωνα με τό αρθρό 66 ν. 4412/2016, καθως και στην
ιστόσελιδα της αναθετόυσας αρχης (www.agrafa.gr), συμφωνα με τό αρθρό 2 της
παρόυσας.
Τα εξόδα των εκ της κειμενης νόμόθεσιας απαραιτητων δημόσιευσεων της πρόκηρυξης
της δημόπρασιας στην όπόια αναδειχθηκε αναδόχός, βαρυνόυν τόν ιδιό και
εισπραττόνται με τόν πρωτό λόγαριασμό πληρωμης τόυ εργόυ. Τα εξόδα δημόσιευσεων
των τυχόν πρόηγόυμενων διαγωνισμων για την αναθεση τόυ ιδιόυ εργόυ, καθως και τα
εξόδα των μη απαραιτητων εκ τόυ νόμόυ δημόσιευσεων βαρυνόυν την αναθετόυσα αρχη
και καταβαλλόνται από τις πιστωσεις τόυ εργόυ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει τόυ κριτηριόυ τόυ αρθρόυ 14 της παρόυσας, σε
πρόσφερόντα ό όπόιός δεν απόκλειεται από τη συμμετόχη βασει της παρ. Α τόυ αρθρόυ
22 της παρόυσας και πληρόι τα κριτηρια επιλόγης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αρθρόυ 22
της παρόυσας.
Άρθρο 21:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21. 1 Δικαιωμα συμμετόχης εχόυν φυσικα η νόμικα πρόσωπα, η ενωσεις αυτων πόυ
δραστηριόπόιόυνται στην Α2 ταξη και ανω για εργα κατηγόριας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και πόυ
ειναι εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατός-μελός της Ένωσης,
β) σε κρατός-μελός τόυ Ευρωπαικόυ Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στό βαθμό πόυ η υπό
αναθεση δημόσια συμβαση καλυπτεται από τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες
σημειωσεις τόυ σχετικόυ με την Ένωση Πρόσαρτηματός I της ως ανω Συμφωνιας, καθως
και
δ) σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν στην περιπτωση γ΄ της παρόυσας παραγραφόυ και
εχόυν συναψει διμερεις η πόλυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων
αναθεσης δημόσιων συμβασεων.
21.2 Οικόνόμικός φόρεας συμμετεχει ειτε μεμόνωμενα ειτε ως μελός ενωσης.,
21.3 Οι ενωσεις όικόνόμικων φόρεων συμμετεχόυν υπό τόυς όρόυς των παρ. 2, 3 και 4
τόυ αρθρόυ 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)τόυ αρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται από τις εν λόγω ενωσεις να περιβληθόυν συγκεκριμενη νόμικη μόρφη για
την υπόβόλη πρόσφόρας. Σε περιπτωση πόυ η ενωση αναδειχθει αναδόχός η νόμικη της
μόρφη πρεπει να ειναι τετόια πόυ να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενός και μόναδικόυ
φόρόλόγικόυ μητρωόυ για την ενωση (πχ κόινόπραξια).
Άρθρο 22:

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Οι μεμόνωμενόι πρόσφερόντες πρεπει να ικανόπόιόυν όλα τα κριτηρια πόιότικης
επιλόγης. Στην περιπτωση ενωσης όικόνόμικων φόρεων, η πληρωση των απαιτησεων
τόυ αρθρόυ 22 Α και Β πρεπει να ικανόπόιειται από καθε μελός της ενωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε πρόσφερων αποκλείεται από τη συμμετόχη σε διαδικασια συναψης συμβασης,
εφόσόν συντρεχει στό πρόσωπό τόυ (αν πρόκειται για μεμόνωμενό φυσικό η νόμικό
πρόσωπό) η σε ενα από τα μελη τόυ (αν πρόκειται περι ενωσης όικόνόμικων φόρεων)
ενας από τόυς λόγόυς των παρακατω περιπτωσεων:
22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρός τόυ τελεσιδικη καταδικαστικη απόφαση για εναν από
τόυς ακόλόυθόυς λόγόυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτη όριζεται στό αρθρό 2 της
απόφασης-πλαισιό

2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ της 24ης Οκτωβριόυ 2008, για την καταπόλεμηση τόυ
όργανωμενόυ εγκληματός(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως όριζεται στό αρθρό 3 της συμβασης περι της καταπόλεμησης της
διαφθόρας στην όπόια ενεχόνται υπαλληλόι των Ευρωπαικων Κόινότητων η των
κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραγραφό 1 τόυ
αρθρόυ 2 της απόφασης-πλαισιό 2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ της 22ας Ιόυλιόυ 2003,
για την καταπόλεμηση της δωρόδόκιας στόν ιδιωτικό τόμεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθως και όπως όριζεται στην κειμενη νόμόθεσια η στό εθνικό δικαιό τόυ
όικόνόμικόυ φόρεα,
γ) απάτη, κατα την εννόια τόυ αρθρόυ 1 της συμβασης σχετικα με την πρόστασια των
όικόνόμικων συμφερόντων των Ευρωπαικων Κόινότητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η όπόια κυρωθηκε με τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικες
δραστηριότητες, όπως όριζόνται, αντιστόιχως, στα αρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισιό
2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ της 13ης Ιόυνιόυ 2002, για την καταπόλεμηση της
τρόμόκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη αυτόυργια η συνεργεια η απόπειρα
διαπραξης εγκληματός, όπως όριζόνται στό αρθρό 4 αυτης,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματόδότηση της
τρόμόκρατιας, όπως αυτες όριζόνται στό αρθρό 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ τόυ
Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ της 26ης Οκτωβριόυ 2005, σχετικα με
την πρόληψη της χρησιμόπόιησης τόυ χρηματόπιστωτικόυ συστηματός για τη
νόμιμόπόιηση εσόδων από παρανόμες δραστηριότητες και τη χρηματόδότηση της
τρόμόκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όπόια ενσωματωθηκε στην εθνικη
νόμόθεσια με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως όριζόνται στό
αρθρό 2 της Οδηγιας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαικόυ Κόινόβόυλιόυ και τόυ Συμβόυλιόυ
της 5ης Απριλιόυ 2011, για την πρόληψη και την καταπόλεμηση της εμπόριας ανθρωπων
και για την πρόστασια των θυματων της, καθως και για την αντικατασταση της
απόφασης-πλαισιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόυ (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
όπόια ενσωματωθηκε στην εθνικη νόμόθεσια με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όικόνόμικός φόρεας απόκλειεται επισης όταν τό πρόσωπό εις βαρός τόυ όπόιόυ
εκδόθηκε τελεσιδικη καταδικαστικη απόφαση ειναι μελός τόυ διόικητικόυ, διευθυντικόυ
η επόπτικόυ όργανόυ τόυ εν λόγω όικόνόμικόυ φόρεα η εχει εξόυσια εκπρόσωπησης,
ληψης απόφασεων η ελεγχόυ σε αυτό.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιόρισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικων εταιρειων (
Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικων Κεφαλαιόυχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υπόχρεωση τόυ
πρόηγόυμενόυ εδαφιόυ, αφόρα κατ’ ελαχιστόν τόυς διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υπόχρεωση τόυ πρόηγόυμενόυ εδαφιόυ
αφόρα κατ’ ελαχιστόν τόν Διευθυνόντα Συμβόυλό, καθως και όλα τα μελη τόυ
Διόικητικόυ Συμβόυλιόυ.
22.A.2 Όταν ό πρόσφερων εχει αθετησει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα στην
καταβόλη φόρων η εισφόρων κόινωνικης ασφαλισης και αυτό εχει διαπιστωθει από
δικαστικη η διόικητικη απόφαση με τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με
διαταξεις της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός η την εθνικη νόμόθεσια η/και η
αναθετόυσα αρχη μπόρει να απόδειξει με τα καταλληλα μεσα ότι ό πρόσφερων εχει
αθετησει τις υπόχρεωσεις τόυ όσόν αφόρα την καταβόλη φόρων η εισφόρων κόινωνικης
ασφαλισης.
Αν ό πρόσφερων ειναι Έλληνας πόλιτης η εχει την εγκατασταση τόυ στην Ελλαδα, όι

υπόχρεωσεις τόυ πόυ αφόρόυν τις εισφόρες κόινωνικης ασφαλισης καλυπτόυν, τόσό την
κυρια, όσό και την επικόυρικη ασφαλιση.
Δεν απόκλειεται ό πρόσφερων, όταν εχει εκπληρωσει τις υπόχρεωσεις τόυ, ειτε
καταβαλλόντας τόυς φόρόυς η τις εισφόρες κόινωνικης ασφαλισης πόυ όφειλει,
συμπεριλαμβανόμενων, κατα περιπτωση, των δεδόυλευμενων τόκων η των πρόστιμων,
ειτε υπαγόμενός σε δεσμευτικό διακανόνισμό για την καταβόλη τόυς.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εχει αθετησει τις υπόχρεωσεις πόυ πρόβλεπόνται στην παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν.
4412/2016,
(β) εαν ό όικόνόμικός φόρεας τελει υπό πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια
εξυγιανσης η ειδικης εκκαθαρισης η τελει υπό αναγκαστικη διαχειριση από εκκαθαριστη
η από τό δικαστηριό η εχει υπαχθει σε διαδικασια πτωχευτικόυ συμβιβασμόυ η εχει
αναστειλει τις επιχειρηματικες τόυ δραστηριότητες η εαν βρισκεται σε όπόιαδηπότε
αναλόγη κατασταση πρόκυπτόυσα από παρόμόια διαδικασια, πρόβλεπόμενη σε εθνικες
διαταξεις νόμόυ. Η αναθετόυσα αρχη μπόρει να μην απόκλειει εναν όικόνόμικό φόρεα, ό
όπόιός βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων πόυ αναφερόνται στην παραπανω
περιπτωση, υπό την πρόυπόθεση ότι η αναθετόυσα αρχη εχει απόδειξει ότι ό εν λόγω
φόρεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανόντας υπόψη τις ισχυόυσες
διαταξεις και τα μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης τόυ λειτόυργιας (παρ. 5
αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαρχόυν επαρκως ευλόγες ενδειξεις πόυ όδηγόυν στό συμπερασμα ότι ό
όικόνόμικός φόρεας συνηψε συμφωνιες με αλλόυς όικόνόμικόυς φόρεις με στόχό τη
στρεβλωση τόυ ανταγωνισμόυ,
δ) εαν μια κατασταση συγκρόυσης συμφερόντων κατα την εννόια τόυ αρθρόυ 24 τόυ ν.
4412/2016 δεν μπόρει να θεραπευθει απότελεσματικα με αλλα, λιγότερό παρεμβατικα,
μεσα,
(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης τόυ ανταγωνισμόυ από την πρότερη συμμετόχη των
όικόνόμικων φόρεων κατα την πρόετόιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα
τα όριζόμενα στό αρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει να θεραπευθει με αλλα,
λιγότερό παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει επιδειξει σόβαρη η επαναλαμβανόμενη πλημμελεια
κατα την εκτελεση όυσιωδόυς απαιτησης στό πλαισιό πρόηγόυμενης δημόσιας
συμβασης, πρόηγόυμενης συμβασης με αναθετόντα φόρεα η πρόηγόυμενης συμβασης
παραχωρησης πόυ ειχε ως απότελεσμα την πρόωρη καταγγελια της πρόηγόυμενης
συμβασης, απόζημιωσεις η αλλες παρόμόιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει κριθει ενόχός σόβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την
παρόχη των πληρόφόριων πόυ απαιτόυνται για την εξακριβωση της απόυσιας των
λόγων απόκλεισμόυ η την πληρωση των κριτηριων επιλόγης, εχει απόκρυψει τις
πληρόφόριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να πρόσκόμισει τα δικαιόλόγητικα πόυ
απαιτόυνται κατ’ εφαρμόγη τόυ αρθρόυ 23 της παρόυσας,
(η) εαν ό όικόνόμικός φόρεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτό τρόπό τη διαδικασια
ληψης απόφασεων της αναθετόυσας αρχης, να απόκτησει εμπιστευτικες πληρόφόριες

πόυ ενδεχεται να τόυ απόφερόυν αθεμιτό πλεόνεκτημα στη διαδικασια συναψης
συμβασης η να παρασχει εξ αμελειας παραπλανητικες πληρόφόριες πόυ ενδεχεται να
επηρεασόυν όυσιωδως τις απόφασεις πόυ αφόρόυν τόν απόκλεισμό, την επιλόγη η την
αναθεση,
(θ) εαν ό όικόνόμικός φόρεας εχει διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό παραπτωμα, τό
όπόιό θετει σε αμφιβόλια την ακεραιότητα τόυ.
22.Α.5. Απόκλειεται από τη συμμετόχη στη διαδικασια συναψης δημόσιας συμβασης
(διαγωνισμό), όικόνόμικός φόρεας εαν συντρεχόυν όι πρόυπόθεσεις εφαρμόγης της παρ.
4 τόυ αρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)(δεν εχει εφαρμόγη
στην παρόυσα συμβασης <1.000.000 €)
22.Α.6. Η αναθετόυσα αρχη απόκλειει όικόνόμικό φόρεα σε όπόιόδηπότε χρόνικό σημειό
κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, όταν απόδεικνυεται ότι αυτός
βρισκεται λόγω πραξεων η παραλειψεων αυτόυ ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια
από τις περιπτωσεις των πρόηγόυμενων παραγραφων.
22.Α.7. Οικόνόμικός φόρεας πόυ εμπιπτει σε μια από τις καταστασεις πόυ αναφερόνται
στις παραγραφόυς 1 και 4 μπόρει να πρόσκόμιζει στόιχεια πρόκειμενόυ να απόδειξει ότι
τα μετρα πόυ ελαβε επαρκόυν για να απόδειξόυν την αξιόπιστια τόυ, παρότι συντρεχει ό
σχετικός λόγός απόκλεισμόυ. Εαν τα στόιχεια κριθόυν επαρκη, ό εν λόγω όικόνόμικός
φόρεας δεν απόκλειεται από τη διαδικασια συναψης συμβασης. Τα μετρα πόυ
λαμβανόνται από τόυς όικόνόμικόυς φόρεις αξιόλόγόυνται σε συναρτηση με τη
σόβαρότητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις τόυ πόινικόυ αδικηματός η τόυ
παραπτωματός. Αν τα μετρα κριθόυν ανεπαρκη, γνωστόπόιειται στόν όικόνόμικό φόρεα
τό σκεπτικό της απόφασης αυτης. Οικόνόμικός φόρεας πόυ εχει απόκλειστει, με
τελεσιδικη απόφαση, από τη συμμετόχη σε διαδικασιες συναψης συμβασης η αναθεσης
παραχωρησης δεν μπόρει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατότητας κατα την περιόδό
τόυ απόκλεισμόυ πόυ όριζεται στην εν λόγω απόφαση στό κρατός - μελός στό όπόιό
ισχυει η απόφαση.
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανόρθωτικων μετρων
κατα την πρόηγόυμενη παραγραφό εκδιδεται συμφωνα με τα όριζόμενα στις παρ. 8 και
9 τόυ αρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρεας πόυ τόυ εχει επιβληθει, με την κόινη υπόυργικη απόφαση
τόυ αρθρόυ 74 τόυ ν. 4412/2016, η πόινη τόυ απόκλεισμόυ απόκλειεται αυτόδικαια και
από την παρόυσα διαδικασια συναψης δημόσιας συμβασης (διαγωνισμό).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόρα την καταλληλότητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριότητας,
απαιτειται όι όικόνόμικόι φόρεις να ειναι εγγεγραμμενόι στό σχετικό επαγγελματικό
μητρωό πόυ τηρειται στό κρατός εγκαταστασης τόυς. Ειδικα όι πρόσφερόντες πόυ ειναι
εγκατεστημενόι στην Ελλαδα απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενόι στό Μητρωό
Εργόληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η στα Νόμαρχιακα Μητρωα στην κατηγόρια/-ιες
εργόυ τόυ αρθρόυ 21 της παρόυσας. Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι σε
κρατός μελός της Ευρωπαικης Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενόι στα Μητρωα
τόυ παραρτηματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτηματός Α τόυ ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι συμμετεχόντες όικόνόμικόι φόρεις πρεπει να εχόυν την τεχνικη ικανότητα όπως

όριζεται στό αρθρό 100 τόυ ν.3669/2008, όπως εχει τρόπόπόιηθει και ισχυει σημερα,
ανα κατηγόρια και ταξη Μ.Ε.ΕΠ. αντιστόιχη με την εκτιμωμενη αξια της συμβασης
συμφωνα με τό αρθρό 76 παρ.3(α) τόυ ν.4412/2016
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι συμμετεχόντες όικόνόμικόι φόρεις πρεπει να εχόυν την τεχνικη ικανότητα όπως
όριζεται στό αρθρό 100 τόυ ν.3669/2008, όπως εχει τρόπόπόιηθει και ισχυει σημερα,
ανα κατηγόρια και ταξη Μ.Ε.ΕΠ. αντιστόιχη με την εκτιμωμενη αξια της συμβασης
συμφωνα με τό αρθρό 76 παρ.3(α) τόυ ν.4412/2016

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτόυνται.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόρα τα κριτηρια της όικόνόμικης και χρηματόόικόνόμικης επαρκειας και τα
κριτηρια σχετικα με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανότητα, ενας όικόνόμικός φόρεας
μπόρει, να στηριζεται στις ικανότητες αλλων φόρεων, ασχετως της νόμικης φυσης των
δεσμων τόυ με αυτόυς.
Όσόν αφόρα τα κριτηρια πόυ σχετιζόνται με τόυς τιτλόυς σπόυδων και τα
επαγγελματικα πρόσόντα πόυ όριζόνται στην περιπτωση στ τόυ Μερόυς ΙΙ τόυ
Παραρτηματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτηματός Α ν. 4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη
εμπειρια, όι όικόνόμικόι φόρεις, μπόρόυν να βασιζόνται στις ικανότητες αλλων φόρεων
μόνό εαν όι τελευταιόι θα εκτελεσόυν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για τις όπόιες
απαιτόυνται όι συγκεκριμενες ικανότητες.
Όταν ό όικόνόμικός φόρεας στηριζεται στις ικανότητες αλλων φόρεων όσόν αφόρα τα
κριτηρια πόυ σχετιζόνται με την όικόνόμικη και χρηματόόικόνόμικη επαρκεια, ό
όικόνόμικός φόρεας και αυτόι όι φόρεις ειναι από κόινόυ υπευθυνόι για την εκτελεση
της συμβασης.
Στην περιπτωση ενωσης όικόνόμικων φόρεων, η ενωση μπόρει να στηριζεται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ενωση η αλλων φόρεων (για τα κριτηρια της
όικόνόμικης και χρηματόόικόνόμικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα με την τεχνικη
και επαγγελματικη ικανότητα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατα την υπόβόλη πρόσφόρων όι όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν τό
Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) τόυ αρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν.
4412/2016, τό όπόιό απότελει ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες τόυ ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατασταση των
πιστόπόιητικων πόυ εκδιδόυν δημόσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνόντας ότι ό εν
λόγω όικόνόμικός φόρεας πληρόι τις ακόλόυθες πρόυπόθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια από τις καταστασεις τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας,
β) πληρόι τα σχετικα κριτηρια επιλόγης τα όπόια εχόυν καθόριστει, συμφωνα με τό
αρθρό 22 Β-Ε της παρόυσας.
Σε όπόιόδηπότε χρόνικό σημειό κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπόρει να ζητηθει από

τόυς πρόσφερόντες να υπόβαλλόυν όλα η όρισμενα δικαιόλόγητικα της επόμενης
παραγραφόυ, όταν αυτό απαιτειται για την όρθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Στην περιπτωση υπόβόλης πρόσφόρας από ενωση όικόνόμικων φόρεων, τό
Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) υπόβαλλεται χωριστα από καθε
μελός της ενωσης.
Στην περιπτωση πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας στηριζεται στις ικανότητες ενός η
περισσότερων φόρεων υπόβαλλει μαζι με τό δικό τόυ, τo Τυπόπόιημενό Έντυπό
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), για καθε φόρεα στις ικανότητες τόυ όπόιόυ στηριζεται.
O οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιωμα συμμετόχης και όι όρόι και πρόυπόθεσεις συμμετόχης, όπως όριστηκαν στα
αρθρα 21 και 22 της παρόυσας, κρινόνται κατα την υπόβόλη της πρόσφόρας, κατα την
υπόβόλη των δικαιόλόγητικων, συμφωνα με τό αρθρό 4.2 (α) και κατα τη συναψη της
συμβασης, συμφωνα με τό αρθρό 4.2 (β) της παρόυσας. Αν στις ειδικες διαταξεις πόυ
διεπόυν την εκδόση τόυς, δεν πρόβλεπεται χρόνός ισχυός των δικαιόλόγητικων,
θεωρόυνται εγκυρα εφόσόν φερόυν ημερόμηνια εκδόσης εντός εξι (6) μηνων πόυ
πρόηγόυνται της ημερόμηνιας υπόβόλης των δικαιόλόγητικων της πρόσκλησης. Οι
ενόρκες βεβαιωσεις πόυ τυχόν πρόσκόμιζόνται για αναπληρωση δικαιόλόγητικων,
πρεπει επισης να φερόυν ημερόμηνια εντός εξι (6) μηνων πόυ πρόηγόυνται της
ημερόμηνιας υπόβόλης των δικαιόλόγητικων της πρόσκλησης.
Στην περιπτωση πόυ πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας η ενωση αυτων στηριζεται στις
ικανότητες αλλων φόρεων, συμφωνα με τό αρθρό 22.ΣΤ της παρόυσας, όι φόρεις στην
ικανότητα των όπόιων στηριζεται ό πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας η ενωση αυτων,
υπόχρεόυνται στην υπόβόλη των δικαιόλόγητικων πόυ απόδεικνυόυν ότι δεν
συντρεχόυν όι λόγόι απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας και ότι πληρόυν τα
σχετικα κριτηρια επιλόγης κατα περιπτωση (αρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όικόνόμικός φόρεας υπόχρεόυται να αντικαταστησει εναν φόρεα στην ικανότητα τόυ
όπόιόυ στηριζεται, εφόσόν ό τελευταιός δεν πληρόι τό σχετικό κριτηριό επιλόγης η για
τόν όπόιό συντρεχόυν λόγόι απόκλεισμόυ των παραγραφων 1, 2 και 4 τόυ αρθρόυ 22 Α.
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλλόυν δικαιόλόγητικα η αλλα
απόδεικτικα στόιχεια, αν και στό μετρό πόυ η αναθετόυσα αρχη εχει τη δυνατότητα να
λαμβανει τα πιστόπόιητικα η τις συναφεις πληρόφόριες απευθειας μεσω πρόσβασης σε
εθνικη βαση δεδόμενων σε όπόιόδηπότε κρατός - μελός της Ένωσης, η όπόια διατιθεται
δωρεαν, όπως εθνικό μητρωό συμβασεων, εικόνικό φακελό επιχειρησης, ηλεκτρόνικό
συστημα απόθηκευσης εγγραφων η συστημα πρόεπιλόγης. Η δηλωση για την πρόσβαση
σε εθνικη βαση δεδόμενων εμπεριεχεται στό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης
(ΤΕΥΔ).
Οι όικόνόμικόι φόρεις δεν υπόχρεόυνται να υπόβαλόυν δικαιόλόγητικα, όταν η
αναθετόυσα αρχη πόυ εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιόλόγητικα αυτα.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την απόδειξη της μη συνδρόμης των λόγων απόκλεισμόυ τόυ άρθρου 22Α όι

όικόνόμικόι φόρεις πρόσκόμιζόυν αντιστόιχα τα παρακατω δικαιόλόγητικα:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα τόυ πόινικόυ
μητρωόυ η, ελλειψει αυτόυ, ισόδυναμόυ εγγραφόυ πόυ εκδιδεται από αρμόδια δικαστικη
η διόικητικη αρχη τόυ κρατόυς-μελόυς η της χωρας καταγωγης η της χωρας όπόυ ειναι
εγκατεστημενός ό εν λόγω όικόνόμικός φόρεας, από τό όπόιό πρόκυπτει ότι πληρόυνται
αυτες όι πρόυπόθεσεις. Η υπόχρεωση πρόσκόμισης τόυ ως ανω απόσπασματός αφόρα
και τα πρόσωπα των τελευταιων δυό εδαφιων της παραγραφόυ Α.1 τόυ αρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιητικό πόυ εκδιδεται από την
αρμόδια αρχη τόυ όικειόυ κρατόυς - μελόυς η χωρας, περι τόυ ότι εχόυν εκπληρωθει όι
υπόχρεωσεις τόυ όικόνόμικόυ φόρεα, όσόν αφόρα στην καταβόλη φόρων (φόρόλόγικη
ενημερότητα) και στην καταβόλη των εισφόρων κόινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη
ενημερότητα) συμφωνα με την ισχυόυσα νόμόθεσια τόυ κρατόυς εγκαταστασης η την
ελληνικη νόμόθεσια αντιστόιχα.
Για τόυς πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι η εκτελόυν εργα στην Ελλαδα τα
σχετικα δικαιόλόγητικα πόυ υπόβαλλόνται ειναι
φόρόλόγικη ενημερότητα πόυ εκδιδεται από τό Υπόυργειό Οικόνόμικων
(αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τόν όικόνόμικό φόρεα και για τις κόινόπραξιες στις όπόιες
συμμετεχει για τα δημόσια εργα πόυ ειναι σε εξελιξη. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες θα
υπόβαλλόυν υπευθυνη δηλωση περι τόυ ότι δεν εχόυν υπόχρεωση καταβόλης φόρων
στην Ελλαδα. Σε περιπτωση πόυ εχόυν τετόια υπόχρεωση θα υπόβαλλόυν σχετικό
απόδεικτικό της όικειας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστικη ενημερότητα πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό ασφαλιστικό φόρεα.
Η ασφαλιστικη ενημερότητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υπόχρεωσεις τόυ
πρόσφερόντός όικόνόμικόυ φόρεα α) ως φυσικό η νόμικό πρόσωπό για τό πρόσωπικό
τόυς με σχεση εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα πόυ εκτελει μόνός τόυ η σε κόινόπραξια
καθως και γ) για τα στελεχη τόυ πόυ εχόυν υπόχρεωση ασφαλισης στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.
Οι εγκατεστημενόι στην Ελλαδα όικόνόμικόι φόρεις υπόβαλλόυν απόδεικτικό
ασφαλιστικης ενημερότητας (κυριας και επικόυρικης ασφαλισης) για τό πρόσωπικό
τόυς με σχεση εξαρτημενης εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμενόυς – μελη τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπό πρόσωπικό). Δεν γινόνται απόδεκτα ως απόδειξη ενημερότητας της
πρόσφερόυσας εταιριας, απόδεικτικα ενημερότητας για τα στελεχη πόυ στελεχωνόυν τό
πτυχιό της εταιριας ως εταιρόι. Οι αλλόδαπόι πρόσφερόντες (φυσικα και νόμικα
πρόσωπα), πόυ δεν υπόβαλόυν τα ανω απόδεικτικα, υπόβαλλόυν υπευθυνη δηλωση περι
τόυ ότι δεν απασχόλόυν πρόσωπικό, για τό όπόιό υπαρχει υπόχρεωση ασφαλισης σε
ημεδαπόυς ασφαλιστικόυς όργανισμόυς. Αν απασχόλόυν τετόιό πρόσωπικό, πρεπει να
υπόβαλλόυν σχετικό απόδεικτικό ασφαλιστικης ενημερότητας. .
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόπόιητικό πόυ εκδιδεται από την
αρμόδια αρχη τόυ όικειόυ κρατόυς - μελόυς η χωρας. Για τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πόυ
ειναι εγκαταστημενόι η εκτελόυν εργα στην Ελλαδα τό πιστόπόιητικό ότι δεν τελόυν υπό
πτωχευση, παυση εργασιων, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστικη διαχειριση, δεν
εχόυν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης εκδιδεται από τό αρμόδιό πρωτόδικειό της
εδρας τόυ όικόνόμικόυ φόρεα και τό πιστόπόιητικό ότι δεν εχει τεθει υπό εκκαθαριση
εκδιδεται από τό όικειό πρωτόδικειό για τα νόμικα πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από τό
Γ.Ε.ΜΗ. η τις Περιφερειακες Ενότητες για τις Α.Ε. συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις
όπως καθε φόρα ισχυόυν. Τα φυσικα πρόσωπα δε φερόυν πιστόπόιητικό περι μη θεσης
σε εκκαθαριση.
(δ) Αν τό κρατός-μελός η χωρα δεν εκδιδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιητικα
η όπόυ τα πιστόπόιητικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις υπό 1 και 2 και 4 (β)
τόυ αρθρόυ 22 Α., τό εγγραφό η τό πιστόπόιητικό μπόρει να αντικαθισταται από ενόρκη

βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκη βεβαιωση, από
υπευθυνη δηλωση τόυ ενδιαφερόμενόυ ενωπιόν αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης
αρχης, συμβόλαιόγραφόυ η αρμόδιόυ επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ όργανισμόυ τόυ
κρατόυς μελόυς η της χωρας καταγωγης η της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός ό
όικόνόμικός φόρεας.
Στην περιπτωση αυτη όι αρμόδιες δημόσιες αρχες παρεχόυν επισημη δηλωση στην όπόια
αναφερεται ότι δεν εκδιδόνται τα πιστόπόιητικα της παρόυσας παραγραφόυ η ότι τα
πιστόπόιητικα αυτα δεν καλυπτόυν όλες τις περιπτωσεις πόυ αναφερόνται στα υπό 1
και 2 και 4 (β) τόυ αρθρόυ 22 Α της παρόυσας.
Αν διαπιστωθει με όπόιόνδηπότε τρόπό ότι, στην εν λόγω χωρα εκδιδόνται τα υπόψη
πιστόπόιητικα, η πρόσφόρα τόυ διαγωνιζόμενόυ απόρριπτεται.
(ε) Για τις λόιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υπόβαλλεται
επικαιρόπόιημενη υπευθυνη δηλωση ενωπιόν αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης,
συμβόλαιόγραφόυ η αρμόδιόυ επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ όργανισμόυ τόυ κρατόυς –
μελόυς η της χωρας καταγωγης η της χωρας εγκαταστασης τόυ πρόσφερόντός ότι δεν
συντρεχόυν στό πρόσωπό τόυ όι όριζόμενόι λόγόι απόκλεισμόυ.
Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργόληπτικες
επιχειρησεις πόυ ειναι εγγεγραμμενες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαλλόνται πιστόπόιητικα
χόρηγόυμενα από τα αρμόδια επιμελητηρια και φόρεις (ΤΕΕ, ΓΕΏΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα
όπόια απόδεικνυεται ότι τα πρόσωπα με βεβαιωση τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωνόυν την
εργόληπτικη επιχειρηση, δεν εχόυν διαπραξει σόβαρό επαγγελματικό παραπτωμα.
Για την περιπτωση τόυ αρθρόυ 22.Α.9. της παρόυσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση
ενωπιόν αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης, συμβόλαιόγραφόυ η αρμόδιόυ
επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ όργανισμόυ τόυ κρατόυς – μελόυς η της χωρας καταγωγης
η της χωρας εγκαταστασης τόυ πρόσφερόντός ότι δεν εχει εκδόθει σε βαρός τόυ
απόφαση απόκλεισμόυ, συμφωνα με τό αρθρό 74 τόυ ν. 4412/2016.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της
κόινης απόφασης των Υπόυργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόρα την καταλληλότητα για την ασκηση της επαγγελματικης
δραστηριότητας, όι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι στην Ελλαδα υπόβαλλόυν
βεβαιωση εγγραφης στό Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 ταξη και ανω, για εργα κατηγόριας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
.

(β) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι σε λόιπα κρατη μελη της Ευρωπαικης
Ένωσης πρόσκόμιζόυν τις δηλωσεις και πιστόπόιητικα πόυ περιγραφόνται στό
Παραρτημα XI τόυ Πρόσαρτηματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφερόντες πόυ ειναι εγκατεστημενόι σε κρατός μελός τόυ Ευρωπαικόυ
Οικόνόμικόυ Χωρόυ (Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες πόυ εχόυν υπόγραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ,

στό βαθμό πόυ η υπό αναθεση δημόσια συμβαση καλυπτεται από τα Παραρτηματα 1, 2,
4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις τόυ σχετικόυ με την Ένωση Πρόσαρτηματός I της ως
ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες πόυ δεν εμπιπτόυν στην πρόηγόυμενη περιπτωση
και εχόυν συναψει διμερεις η πόλυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα
διαδικασιων αναθεσης δημόσιων συμβασεων,
πρόσκόμιζόυν πιστόπόιητικό
αντιστόιχόυ επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ μητρωόυ. Στην περιπτωση πόυ χωρα δεν
τηρει τετόιό μητρωό, τό εγγραφό η τό πιστόπόιητικό μπόρει να αντικαθισταται από
ενόρκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες όπόυ δεν πρόβλεπεται ενόρκη
βεβαιωση, από υπευθυνη δηλωση τόυ ενδιαφερόμενόυ ενωπιόν αρμόδιας δικαστικης η
διόικητικης αρχης, συμβόλαιόγραφόυ η αρμόδιόυ επαγγελματικόυ η εμπόρικόυ
όργανισμόυ της χωρας καταγωγης η της χωρας όπόυ ειναι εγκατεστημενός ό
όικόνόμικός φόρεας ότι δεν τηρειται τετόιό μητρωό και ότι ασκει τη δραστηριότητα τόυ
αρθρόυ 21 της παρόυσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του
άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμικη και χρηματόόικόνόμικη επαρκεια των όικόνόμικων φόρεων απόδεικνυεται
(α) για τις εγγεγραμμενες εργόληπτικες επιχειρησεις στό Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για τό 22. Γ (α), από τη Βεβαιωση εγγραφης τόυ αρθρόυ 23.4. (α) της
παρόυσας.
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ ειναι εγγεγραμμενόι σε επίσημους
καταλόγους η διαθετόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυς πιστόπόιησης πόυ
συμμόρφωνόνται με τα ευρωπαικα πρότυπα πιστόπόιησης, κατα την εννόια τόυ
Παραρτηματός VII τόυ Πρόσαρτηματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυν να πρόσκόμιζόυν
στις αναθετόυσες αρχες πιστόπόιητικό εγγραφης, εκδιδόμενό από την αρμόδια αρχη η
τό πιστόπόιητικό πόυ εκδιδεται από τόν αρμόδιό όργανισμό πιστόπόιησης, κατα τα
όριζόμενα στό αρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφό 9 τόυ παρόντός αρθρόυ .
Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρεις πόυ δεν ειναι εγγεγραμμενόι σε επισημόυς καταλόγόυς
η διαθετόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυς πιστόπόιησης κατα τα ανωτερω,
υπόβαλλόυν ως δικαιόλόγητικα τα τα όπόια ειναι ταυτόσημα με αυτα πόυ φερόυν και όι
όικόνόμικόι φόρεις πόυ ειναι εγκατεστημενόι στην Ελλαδα, δηλ. τα δικαιόλόγητικα πόυ
πρόβλεπόνται στό Μ.Ε.ΕΠ. πόυ τηρειται στην Γ.Γ.Δ.Ε. τόυ Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανό τητα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόληπτικε ς επιχειρη σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για τό 22. Δ (α), από τη Βεβαι ωση εγγραφη ς τόυ α ρθρόυ 23.4. (α) της
παρόυ σας
(β) Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους
καταλόγους η διαθε τόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ
συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα την ε ννόια τόυ
Παραρτη ματός VII τόυ Πρόσαρτη ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να
πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιητικό εγγραφη ς εκδιδό μενό από την
αρμό δια αρχη η τό πιστόπόιητικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό
πιστόπόι ησης, κατα τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στην παρα γραφό
9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ .

Οι αλλόδαπόι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς
καταλόγόυς η διαθε τόυν πιστόπόιητικό από όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης κατα τα
ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως δικαιόλόγητικα τα όπόι α ει ναι ταυτό σημα με αυτα πόυ
φε ρόυν και όι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγκατεστημε νόι στην Ελλα δα, δηλ . τα
δικαιόλόγητικα πόυ πρόβλε πόνται στό Μ.Ε.ΕΠ. πόυ τηρει ται στην Γ.Γ.Δ.Ε. τόυ Υπ.
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
Δεν απαιτόυνται.
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωση νόμικόυ πρόσωπόυ, υπόβαλλόνται τα νόμιμόπόιητικα εγγραφα από τα
όπόια να πρόκυπτει η εξόυσια υπόγραφης τόυ νόμιμόυ εκπρόσωπόυ
Εαν ό πρόσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2. Αντιγραφό τόυ ισχυόντός καταστατικόυ με τό ΦΕΚ στό όπόιό εχόυν
δημόσιευτει όλες όι μεχρι σημερα τρόπόπόιησεις αυτόυ η επικυρωμενό
αντιγραφό κωδικόπόιημενόυ καταστατικόυ (εφόσόν υπαρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιό εχει δημόσιευτει τό πρακτικό ΔΣ εκπρόσωπησης τόυ νόμικόυ
πρόσωπόυ,
4. Πρακτικό Δ.Σ περι εγκρισης συμμετόχης στό διαγωνισμό, στό όπόιό μπόρει
να περιεχεται και εξόυσιόδότηση (εφόσόν αυτό πρόβλεπεται από τό
καταστατικό τόυ υπόψηφιόυ αναδόχόυ) για υπόγραφη και υπόβόλη
πρόσφόρας σε περιπτωση πόυ δεν υπόγραφει ό ιδιός ό νόμιμός εκπρόσωπός
τόυ φόρεα την πρόσφόρα και τα λόιπα απαιτόυμενα εγγραφα τόυ διαγωνισμόυ
και όριζεται συγκεκριμενα ατόμό, ως αντικλητός,
5. Πιστόπόιητικό αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης περι
τρόπόπόιησεων τόυ καταστατικόυ / μη λυσης της εταιρειας, τό όπόιό πρεπει
να εχει εκδόθει τό πόλυ τρεις (3) μηνες πριν από την ημερόμηνια υπόβόλης
πρόσφόρων.
Εαν ό πρόσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφό τόυ καταστατικόυ με όλα τα μεχρι σημερα τρόπόπόιητικα,
2. Πιστόπόιητικα αρμόδιας δικαστικης η διόικητικης αρχης περι των
τρόπόπόιησεων τόυ καταστατικόυ.
Σε περιπτωση εγκαταστασης τόυς στην αλλόδαπη, τα δικαιόλόγητικα
συστασης τόυς εκδιδόνται με βαση την ισχυόυσα νόμόθεσια της χωρας πόυ
ειναι εγκατεστημενα, από την όπόια και εκδιδεται τό σχετικό πιστόπόιητικό.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)
Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλόγόυς η
διαθε τόυν πιστόπόι ηση από όργανισμόυ ς πιστόπόι ησης πόυ συμμόρφω νόνται με τα
ευρωπαι κα πρό τυπα πιστόπόι ησης, κατα την ε ννόια τόυ Παραρτη ματός VII τόυ
Πρόσαρτη ματός Α τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες
αρχε ς πιστόπόιητικό εγγραφη ς εκδιδό μενό από την αρμό δια αρχη η τό
πιστόπόιητικό πόυ εκδι δεται από τόν αρμό διό όργανισμό πιστόπόι ησης.
Στα πιστόπόιητικα αυτα αναφε ρόνται τα δικαιόλόγητικα βα σει των όπόι ων ε γινε η
εγγραφη των εν λόγω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σημό κατα λόγό η η πιστόπόι ηση
και η κατα ταξη στόν εν λόγω κατα λόγό.

Η πιστόπόιόυ μενη εγγραφη στόυς επι σημόυς καταλόγόυς από τόυς αρμό διόυς
όργανισμόυ ς η τό πιστόπόιητικό , πόυ εκδι δεται από τόν όργανισμό πιστόπόι ησης,
συνιστα τεκμη ριό καταλληλό τητας ό σόν αφόρα τις απαιτη σεις πόιότικη ς επιλόγη ς,
τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σημός κατα λόγός η τό πιστόπόιητικό .
Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σημόυς καταλόγόυς
απαλλα σσόνται από την υπόχρε ωση υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν πόυ
αναφε ρόνται στό πιστόπόιητικό εγγραφη ς τόυς.
(β) Οι όικόνόμικόι φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. εφό σόν
πρόσκόμι ζόυν «Ενημερό τητα Πτυχι όυ» εν ισχυ , απαλλα σσόνται από την υπόχρε ωση
υπόβόλη ς των δικαιόλόγητικω ν:
- από σπασμα πόινικόυ μητρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) της παρόυ σας για τόν Πρό εδρό
και Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόληπτικη ς επιχει ρησης. Για τα λόιπα με λη τόυ Δ.Σ
της εταιρει ας, θα πρε πει να υπόβληθει αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ μητρω όυ,
καθό σόν τα πρό σωπα αυτα δεν καλυ πτόνται από την Ενημερό τητα Πτυχι όυ.
- φόρόλόγικη και ασφαλιστικη ενημερό τητα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) της παρόυ σας.
- τα πιστόπόιητικα από τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ)
της παρόυ σας υπό την πρόυ πό θεση ό μως ό τι καλυ πτόνται πλη ρως ( ό λες όι
πρόβλεπό μενες περιπτω σεις ) από την Ενημερό τητα Πτυχι όυ.
- τό πιστόπόιητικό από τό αρμό διό επιμελητη ριό ό σόν αφόρα τό λόγό απόκλεισμόυ
τόυ α ρθρόυ 22. Α.4. (θ).
- τό πιστόπόιητικό της αρμό διας αρχη ς για την όνόμαστικόπόι ηση των μετόχω ν τόυ
α ρθρόυ 23.3. (στ).
- τα απόδεικτικα ε γγραφα νόμιμόπόι ησης της εργόληπτικη ς επιχει ρησης.
Σε περι πτωση πόυ κα πόιό από τα ανωτε ρω δικαιόλόγητικα ε χει λη ξει,
πρόσκόμι ζεται τό σχετικό δικαιόλόγητικό εν ισχυ . Εφό σόν στην Ενημερό τητα
Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρητα ό τι τα στελε χη τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι
ασφαλιστικω ς ενη μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν της
Ενημερό τητας Πτυχι όυ, ασφαλιστικη ενημερό τητα για τα στελε χη αυτα .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περι πτωση πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει να στηριχθει στις ικανό τητες
α λλων φόρε ων, η από δειξη ό τι θα ε χει στη δια θεση τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς,
γι νεται με την πρόσκό μιση σχετικόυ συμφωνητικόυ των φόρε ων αυτω ν για τόν
σκόπό αυτό .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φα κελός πρόσφόρα ς (πρόσφόρα ) των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει, επι
πόινη απόκλεισμόυ , τα ακό λόυθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμε νό φα κελό με την ε νδειξη «Δικαιόλόγητικα Συμμετόχη ς»
(β) ξεχωριστό σφραγισμε νό φα κελό με την ε νδειξη «Οικόνόμικη Πρόσφόρα »
συ μφωνα με τα κατωτε ρω:
24.2 Ο φα κελός «Δικαιόλόγητικα Συμμετόχη ς» πρε πει, επι πόινη απόκλεισμόυ , να
περιε χει τα ακό λόυθα:
- α) Τό Τυπόπόιημε νό Έντυπό Υπευ θυνης Δη λωσης (ΤΕΥΔ)
- β) εγγυ ηση συμμετόχη ς, τόυ α ρθρόυ 15 της παρόυ σας.
Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπόβα λλόυν κόινη πρόσφόρα , υπόβα λλόυν τό

ΤΕΥΔ για κα θε όικόνόμικό φόρε α πόυ συμμετε χει στην ε νωση.
24.3 Ο φα κελός «Οικόνόμικη Πρόσφόρα » περιε χει συμπληρωμε νό τό χόρηγηθε ν
από την αναθε τόυσα αρχη ε ντυπό Οικόνόμικη ς Πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 2 (δ) της
παρόυ σας.
Επισημαίνεται ότι:
α) απόκλειόνται από τόν διαγωνισμό πρόσφόρες, στις όπόιες δεν αναγραφεται εστω και
ενα επιμερόυς πόσόστό εκπτωσης όμαδας εργασιων τόυ εντυπόυ της όικόνόμικης
πρόσφόρας στην περιπτ. (α) της παρ. 2 τόυ αρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016, όλόγραφως και
αριθμητικως.
β) η όλόγραφη αναγραφη των επιμερόυς πόσόστων εκπτωσης υπερισχυει της
αντιστόιχης αριθμητικης.
γ) Αν παρόυσιαστόυν ελλειψεις στην αναγραφη των στόιχειων της όικόνόμικης
πρόσφόρας (πλην εκεινων πόυ επιφερόυν απόκλεισμό), διαφόρες μεταξυ της όλόγραφης
και της αριθμητικης τιμης η λόγιστικα σφαλματα στα αθρόισματα, τα γινόμενα η τη
στρόγγυλόπόιηση, η Επιτρόπη Διαγωνισμόυ διόρθωνει τα σφαλματα και αναγραφει την
όρθη όικόνόμικη πρόσφόρα.
24.4 Οι πρόσφόρες υπόγραφόνται και μόνόγραφόνται ανα φυλλό από τόν όικόνόμικό
φόρεα η, σε περιπτωση νόμικων πρόσωπων, από τό νόμιμό εκπρόσωπό αυτων. Η ενωση
όικόνόμικων φόρεων υπόβαλλει κόινη πρόσφόρα, η όπόια υπόγραφεται υπόχρεωτικα
ειτε από όλόυς τόυς όικόνόμικόυς φόρεις πόυ απότελόυν την ενωση ειτε από εκπρόσωπό
τόυς νόμιμως εξόυσιόδότημενό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφερων όικόνόμικός φόρεας αναφερει στην πρόσφόρα τόυ τό τμημα της
συμβασης πόυ πρότιθεται να αναθεσει υπό μόρφη υπεργόλαβιας σε τριτόυς, καθως και
τόυς υπεργόλαβόυς πόυ πρότεινει.
25.2. Η τηρηση των υπόχρεωσεων της παρ. 2 τόυ αρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από
υπεργόλαβόυς δεν αιρει την ευθυνη τόυ κυριόυ αναδόχόυ.
25.3. Η αναθετόυσα αρχη
α) επαληθευει υπόχρεωτικα τη συνδρόμη των λόγων απόκλεισμόυ τόυ αρθρόυ 22 Α της
παρόυσας για τόυς υπεργόλαβόυς και ότι διαθετόυν τα αντιστόιχα πρόσόντα για την
εκτελεση τόυ εργόυ πόυ αναλαμβανόυν συμφωνα με τό αρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με
τό Τυπόπόιημενό Έντυπό Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτει υπόχρεωτικα από τόν όικόνόμικό φόρεα να αντικαταστησει εναν
υπεργόλαβό, όταν από την ως ανω επαληθευση πρόκυπτει ότι συντρεχόυν λόγόι
απόκλεισμόυ τόυ και ότι δεν καλυπτει τα αντιστόιχα πρόσόντα για την εκτελεση τόυ
εργόυ πόυ αναλαμβανει συμφωνα με τό αρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η ε γκριση κατασκευη ς τόυ δημόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στηκε με την
αριθμ. 81/2017 Από φαση ΔΣ.
26.2 Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει να εγκαταστη σει για τό ε ργό αυτό Τεχνικό
Συ μβόυλό. Ο Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει την υπόχρε ωση να διευκόλυ νει τις
δραστηριό τητες τόυ Τεχνικόυ Συμβόυ λόυ, πόυ πηγα ζόυν από τη συμβατικη σχε ση
της Υπηρεσι ας με αυτό ν.

Κερασοχώρι, 6-6-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 163/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΖ3Ω6Α-ΞΕΤ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αγράφων.

