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Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
( Γ.Δ.Τ.Α.ΓΡΔΒΔΝΩΝ.)
δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η
ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ:

«Αληηθαηαζηάζεηο – Δπηζθεπέο ππνδνκώλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο
Γ.Δ.Τ.Α. Γξεβελώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από Θενκελίεο, (Β΄ θάζε)»
Πξνϋπνινγηζκνύ 73.911,94 Δπξώ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α.),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα
θαη
β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη

κε

α)

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

λ.

4412/2016

θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
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1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.
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Άξζξν 2:

Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ.

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
β) Σν Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ ΕΕΕ.
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,
ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,
ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο,
ζ) ε ηερληθή κειέηε,
η) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ
Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο,
πνπ αλέξρεηαη ζε 20 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ
ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο
αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η
αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή
ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε
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άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν1. Δπηπξόζζεηα πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο από ηηο 02/07/2021 , ζηελ
ηζηνζειίδα www.deyag.gr .
Γηα λα ππνβάιινπλ όκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ
ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, από ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελώλ (ή λα
ηνπο ζηαιεί ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν).
Γηα ινηπέο πιεξνθνξίεο ππεχζπλνη: Πνχιηνο Θεφδσξνο & Σνηίδεο Δπακεηλψλδαο ζην ηει.
2462025433.

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο2.
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α)
κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο3 4. ε
πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο
γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ
δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο.
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
Πξνζθνξά
Σνπ…………………..5
Γηα ην έξγν : «Αληηθαηαζηάζεηο – Δπηζθεπέο ππνδνκώλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο Γ.Δ.Τ.Α.
Γξεβελώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από Θενκελίεο, (Β΄ θάζε)»
Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ Σξίηε 13/07/2021 θαη ώξα
10.00π.κ
3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»6 θαηά ηα

1

ε περύπτωςη που εύναι δυνατό η με ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη και πλόρησ πρόςβαςη των ενδιαφερομϋνων ςτη
ςυγγραφό υποχρεώςεων και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, θα πρϋπει να προςδιορύζεται ςτην παρούςα διακόρυξη
η ηλεκτρονικό διεύθυνςη ςτην οπούα διατύθεται η εν λόγω τεκμηρύωςη. την περύπτωςη αυτό δεν υπϊρχει πρόβλεψη
για δαπϊνη αναπαραγωγόσ των τευχών του διαγωνιςμού.
2

ύμφωνα με το ϊρθρο 315 ν. 4412/2016, η διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ του Βιβλύου ΙΙ του ν.
4412/2016 (διαδικαςύα υποβολόσ, αποςφρϊγιςησ, αξιολόγηςησ προςφορών και αιτόςεων ςυμμετοχόσ, επιλογόσ
ςυμμετεχόντων, υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ και ςύμβαςησ, καθοριςμού προθεςμιών ολοκλόρωςησ του
ςυνόλου ό των επιμϋρουσ διαδικαςιών) πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 92 ϋωσ 100,
103 και 104 του ανωτϋρω νόμου, αναλόγωσ εφαρμοζόμενα

3

Πρβλ ϊρθρο 96 ν. 4412/2016.

4

Ακόμα και αν η προςφορϊ κατατεθεύ αυτοπροςώπωσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού δεν γύνεται ϋλεγχοσ τησ
νομιμοπούηςησ του προςώπου.

5

τοιχεύα προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα (ιδύωσ επωνυμύα, οδόσ, αριθμόσ, Σ.Κ., πόλη, τηλϋφωνο, fax και e-mail) και ςε
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων τα ςτοιχεύα όλων των μελών αυτόσ.

4
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νξηδφκελα ζην άξζξν 24 θαη

β) μερσξηζηφο σφραγισμένος θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο
λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά»7, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 24.
Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ ηεο παξ. 2.
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή,
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ8.
Άξζξν

4.1

4:

Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ9 - Τπνβνιή
δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο– Τπνγξαθή
ζπκθσλεηηθνύ.

Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνύ.

α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή
ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο,
ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21
ηεο παξνχζαο, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ
πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε
ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη
θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ .
δ) ηε ζπλέρεηα10 11, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη
αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο 12.

6

Πρβλ ϊρθρο 93 ν. 4412/2016.
Πρβλ ϊρθρο 95 ν. 4412/2016.
8
Πρβλ. παρ. 6 ϊρθρου 96 ν. 4412/2016.
7

9

Πρβλ. ϊρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016.

10

Όταν εφαρμόζεται το ϊρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα ϋλεγχοσ οικονομικών προςφορών – ϋλεγχοσ ομαλότητασ
και ακολούθωσ ϋλεγχοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ). Αν η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει να μην εφαρμόζει το ϊρθρο 101
παρ. 1, προςαρμόζει αναλόγωσ την ακολουθούμενη διαδικαςύα (ϊρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).

11

Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) τησ παρ. 2
του ϊρθρου 95 ό τα ϊρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γύνονται οι αναγκαύεσ προςαρμογϋσ ςτη Διακόρυξη.

12

Πρβλ. περιπτ. (α) παρ. 2 του ϊρθρου 95 και υποπεριπτ. (αα) τησ περιπτ. (γ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 98 του ν. 4412/2016.

5
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Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε
πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (ζχκθσλα κε
ηα άξζξν 24 ηεο παξνχζαο) ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ
πξψην κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ
ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη
ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο.
ζη) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ
ηεο, επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο13. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή
ηε καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν
κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο.
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο),
ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο14.
4.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα
ππνγξαθή ζύκβαζεο15.

α) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν
4.3 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, Γ Δ Κ Α ( 1 0 )
εκεξώλ16, ηα δηθαηνινγεηηθά17 πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ.
i)
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ κε ην 18 Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii)
αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii)
αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
13

Άρθρο 98 παρ. 1 περ. (δ) ν. 4412/2016.

14

Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 90 ν. 4412/2016.

15

Πρβλ ϊρθρα 103, 105 /316 ν. 4412/2016.
Η προθεςμύα δε μπορεύ να εύναι μικρότερη των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη
τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ
17
ε πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Δεσ
υποςημ. 126.
18
Εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη ϊνω των ορύων, ϊλλωσ για τα ςτοιχεύα που υποβλόθηκαν με την υπεύθυνη δόλωςη του
ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ό το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ τησ Αρχόσ του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016.
16
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απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23
ηεο παξνχζαο,o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνοθαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη ξεηά όηη ζα εθαξκνζηνύλ
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 4782/2021

νη

δηαηάμεηο

ηνπ

άξζξνπ

103,

όπσο

β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/201619.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα
εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία,
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζ η ε λ Γ Δ Τ Α Γ Ρ Δ Β Δ Ν Ω Ν , ηελ
επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν απόθαζεο
(ηόπνο θαη ρξόλνο)20.
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4.3
ηεο παξνχζαο θαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε
νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
4.3

Δλζηάζεηο.

Καηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο (απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δηαδηθαζίαο) ρσξεί έλζηαζε 21. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε
πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο ,
ρσξεί έλζηαζε ή νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε
19

ημειώνεται ότι για τη ματαύωςη διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργου, αν η επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ
μη ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη ςύμφωνα με την περ. δ) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 106 / 317 του ν. 4412/2016,
απαιτεύται η γνωμοδότηςη του αρμόδιου Σεχνικού υμβουλύου, ςύμφωνα με την παρ. 6 του ύδιου ϊρθρου.
20
Παρ. 7 ϊρθρου 103 ν. 4412/2016. Η Επιτροπό Διαγωνιςμού εύναι υποχρεωμϋνη να επιτρϋψει την πρόςβαςη των
διαγωνιζομϋνων ςτα ϋγγραφα που υποβλόθηκαν ςτον διαγωνιςμό, με επιτόπιο ϋλεγχο των εγγρϊφων και λόψη
φωτοαντιγρϊφων των απαραύτητων κατϊ τουσ αιτούντεσ εγγρϊφων με δαπϊνεσ τουσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του
ϊρθρου 1 του ϊρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). Πρβλ. παρ. 5 ϊρθρου 21 ν. 4412/2016
21
Πρβλ ϊρθρα 376 παρ. 12, 98 παρ. 1 περ. (ςτ) και 127 ν. 4412/2016. Οι αναθϋτοντεσ φορεύσ εφαρμόζουν το ϊρθρο 127 ν.
4412/2016 δυνϊμει τησ παρ. 3 του ϊρθρου 1 του ν. 4412/2016.
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αλαζέηνπζα αξρή, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα
ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθό22 –
εηξά ηζρύνο.
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ
105/316 θαη 13523 ηνπ λ. 4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο
θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
Σν ζπκθσλεηηθφ.
Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη
ηα Παξαξηήκαηα ηνπο,
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο.
6.1

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά.

6.2

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή24.

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία.
7.1.

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή
ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ25:
- Ο λ. 4782/2021 (Α' 36)/09.03.2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ

22

Ωσ «συμφωνητικό» νοεύται η γραπτό ςυμφωνύα μεταξύ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ/αναθϋτοντοσ φορϋα ό τησ ΚΑΑ και του
αναδόχου, αναπόςπαςτο τμόμα τησ οπούασ αποτελούν όλα τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ τησ περιπτ. (14) τησ παρ.
1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προςφορϊ του αναδόχου, καθώσ και οι πϊςησ φύςεωσ τροποποιόςεισ τησ
ςυμφωνύασ αυτόσ (ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 ν. 4412/2016).

23

Πρβλ. παρ. 4 άρκρου 1 ν. 4412/2016. «Οι διατάξεισ των άρκρων 134 ζωσ 181 εφαρμόηονται ςε ζργα περιπ. Α’ και β’
τθσ παραγ. 2 , ςυμπλθρωματικά του Κεφαλαίου Ι του μζρουσ Β’ του Βιβλίου Ι ( άρκρα 129 ωσ 133 ) και του μζρουσ Β’
του Βιβλίου ΙΙ ( άρκρα 335 ωσ 338 ) .
24
25

Πρβλ ϊρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη προβλϋπονται ρητϊ ςτο κεύμενο και
τισ υποςημειώςεισ τησ διακόρυξησ), μπορούν να προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα
ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα.
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ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο
ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη
ηελ πγεία»
-Ο λ. 4738/2020 (Φ.Δ.Κ. Α’ 207), ζχκθσλα κε ην άξζξν 267 ηνπ νπνίνπ ηξνπνπνηείηαη ε
παξ.2 ηνπ αξ.73 ηνπ λ.4412/2016 θαη πξνζηίζεηαη ζε απηφ λέα παξ.2Α.
-ηνπ λ. 4472/2017 (Α΄74) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 118 θαη 119,
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267)
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007 -2013» i
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο
θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,ii
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ
άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 )iii
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία”,
- Σεο κε αξηζ. ΓΝ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ «Καηάξηηζε, ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ κειψλ επηηξνπψλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ (Με.Μ.Δ.Γ.) ηεο παξ. 8 (ε) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016» (Β
4841), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα απφθαζε ΤΑ ΓΝ/νηθ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
- Σεο κε αξηζ. 50844/11-5-2018 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«πγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο επί ηεο επάξθεηαο ησλ ιεθζέλησλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο απφδεημε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο» (ΤΟΓΓ
279), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα απφθαζε 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΓΓ 441).
- ηεο κε αξ. 117384/26-10-2017
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ( 3821 Β) «Ρπζκίζεηο
ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ,
θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».
- ηεο κε αξ. 57654/2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1781) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
9
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- ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)»,
-ηνπ Ν. 4281/14 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά
ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
- ηεο εγθπθιίνπ ΠΟΛ. 1253/14 «Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ Α΄ 160), ζρεηηθά κε ηελ αληηζηξνθή ηεο ππνρξέσζεο ζηελ
πεξίπησζε ηερληθψλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δεκνζίνπ, ΟΣΑ θαη ινηπψλ νξγαληζκψλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ»
- Σνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ 191/23.08.1980 ηεχρνο Α') Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ
Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο)
-Σνπ Π.Γ. 71/19 (ΦΔΚ 112/03.07.2019 ηεχρνο Α'): Μεηξψα ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ (ΜΗ.Σ.Δ).
-Σνπ N. 4635/19 (ΦΔΚ 167/30.10.2019 ηεχρνο Α') : Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο
θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 188.
- Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ όζσλ ήδε
πξνβιέπνληαη ξεηώο ζην θείκελν ηεο πξόηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνύλ λα
πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κόλν εθόζνλ είλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηελ
ηζρύνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.
7.3

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

7.4

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο26, θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ.,
Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνχλ ζε
κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ.

Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ.
8.1

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη
θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο
Υψξαο ηνπ ΤΠΔ (2003Δ05500005), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 1197019/02/2019 Απφθαζε έληαμεο27.
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο28 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ.
4013/2011iv, ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ.
4412/2016.

8.2

Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο,
δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.

8.3
8.3

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην

26

Εξακολουθούν να ιςχύουν και οι κανονιςτικϋσ πρϊξεισ ςε εκτϋλεςη διατϊξεων του ν. 3669/2008 που καταργόθηκαν
δυνϊμει του ϊρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόςον δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με αυτόν (πρβλ αιτιολογικό
ϋκθεςη ϊρθρου 376 ν. 4412/2016 ).
27

28

Όταν
πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο
από
την
Ε.Ε.
ϋργο, τούτο να
αναγρϊφεται
ςτη
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του
οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο καθώσ και τα ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου
από εθνικούσ και κοινοτικούσ πόρουσ (με αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο ) .

Οι κρατιςεισ προςαρμόηονται ανάλογα με τον φορζα εκτζλεςθσ του ζργου .
10
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αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη
ζε ΔΤΡΩ.
Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο
πνπ
ζπκκεηέρνπλ
ζηε
δηαδηθαζία
ζχλαςεο
ζχκβαζεο
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν έσο ηελ Παξαζθεπή 09/07/2021 29
Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

29

* Α +. Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων , θ ζκτθ θμζρα πριν τθν λιξθ προκεςμίασ του άρκρου 18. Αν είναι αργία , θ
προθγοφμενθ εργάςιμθ. * Β + . Για κάτω των ορίων , κακορίηεται θ θμζρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι .
11
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άξζξν

11.1.

11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο,
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ.

ηόπνο,

πεξηγξαθή

θαη

νπζηώδε

Σίηινο ηνπ έξγνπ
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη :

«Αληηθαηαζηάζεηο – Δπηζθεπέο ππνδνκώλ ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο Γ.Δ.Τ.Α.
Γξεβελώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από Θενκελίεο, (Β΄ θάζε)».
11.2.

Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο
73.911,94 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε30 :

ηνπ

έξγνπ

αλέξρεηαη

ζε

Γαπάλε Δξγαζηώλ : 43.914,70 €
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) : 7.904,65 €
Απξόβιεπηα31 ( πνζνζηνχ32 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+
Ο.Δ. πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) λ.
4412/2016,) : 7.772,90 €
Αλαζεώξεζε : 14,15 €
Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 24% : 14.305,54 €

11.3

Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ.

11.4

Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ33

Με ηελ εξγνιαβία «Αληηθαηαζηάζεηο – Δπηζθεπέο ππνδνκψλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο Γ.Δ.Τ.Α.
Γξεβελψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ Θενκελίεο, (Β΄ θάζε)»πξνβιέπεηαη ε επηζθεπή - αλαθαηαζθεπή
πθηζηάκελσλ πεγψλ. Λφγσ ηνπ φηη νη πδξνκαζηεχζεηο είλαη θάησ απφ ην έδαθνο (ππφγεηεο) θαη δελ
ππάξρνπλ θξεάηηα ζπγθέληξσζεο ή έρνπλ θαιπθζεί κε θεξηά πιηθά δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ
εμ αξρήο νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο
ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζα εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζθεπή ε
αλαθαηαζθεπή θαηά πεξίπησζε. Σν έξγν αθνξά ηελ εθζθαθή θαη θαζαξηζκφ ζηελ πεξηνρή ησλ
πεγψλ, ηε δεκηνπξγία θίιηξνπ ζηξαγγηζηεξηψλ απφ δηαβαζκηζκέλε ζθχξα, ηελ πγξνκφλσζε κε
κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ θαη επηθάιπςε ζθπξνδέηεζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο
γηα ηε δηνρέηεπζε ησλ λεξψλ ζε θξεάηην ζπιινγήο (φπνπ δελ ππάξρνπλ), ηελ αληηκεηψπηζε
κπαδσκάησλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνίρνπ απφ αξγνιηζνδνκή θαη ηε πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ. Με ηα
ηερληθά έξγα ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε βειηησκέλεο πξνδηαγξαθέο ζα ζπιιερζεί κεγαιχηεξε
πνζφηεηα χδαηνο θαη ζα ζηακαηήζνπλ νη ελδερφκελεο δηαξξνέο ζηηο πδξνκαζηεχζεηο ή ζηνπο
αγσγνχο. Παξάιιεια επηζθεπάδνληαη φπνπ απαηηνχληαη ηα δίθηπα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζηνπο
νηθηζκνχο. Σα δίθηπα κεηαθνξάο ζα είλαη ππφγεηα θαη νη ζσιήλεο ζα είλαη πνιπαηζπιελίνπ λέαο γεληάο
κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ειέγρνπ. Σν λεξφ πξνσζείηαη κε θπζηθή ξνή ή κε άληιεζε θαη
θαηαιήγεη ζηηο πθηζηάκελεο δεμακελέο ησλ νηθηζκψλ.
30

31

Μπορούν να προςτύθενται και ϊλλα κονδύλια, όπωσ π.χ. δαπϊνη για απολογιςτικϊ εκτελούμενεσ εργαςύεσ.

15% ι 9% με ΟΕ .
9% για άνω των ορίων , 15% για κάτω των ορίων .
33
Αναφζρονται θ , ι οι κατθγορίεσ του ζργου ( ΟΔΟ , ΟΙΚ , ΤΔΡ , ΘΜ , ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) .
12
32
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Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έμη ( 6 ) κήλεο απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο34.
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ35.
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ.

13.2

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ
άξζξνπ 264 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ.4412/2016 36 θαη
εηδηθόηεξα απηό κε ζπλνιηθό θαη εληαίν πνζνζηό έθπησζεο επί ηεο
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο γηα ην ζπλνιηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.

13.3
13.4

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά37.

13.5

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.

13.6

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

13.1

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη
ζηα άξζξα 311 θαη 95 παξ.2. λ. 4412/2016
Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.
15.1

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.100,00€.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο38 – Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ)39 .
34

Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ, αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η ϊμεςη ϋναρξη των
εργαςιών (παρ.2, ϊρθρο 147, ν.4412/2016).

35

Θ παραβίαςθ των τμθματικϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ρθτρϊν , μόνο αν ςτθ ΕΤ ρυκμίηεται ο τρόποσ
επιβολισ τουσ .
36

Ιδιαιτϋρωσ επιςημαύνεται ότι η παρούςα διακόρυξη αφορϊ τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργου, όταν
κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, και ιδύωσ ςτισ
περιπτώςεισ των παρ. 2.(α) και 2.(β) του ϊρθρου 95. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 ό τα
ϊρθρα 125-127 του ν. 4412/2016, γύνονται οι αναγκαύεσ προςαρμογϋσ ςτη Διακόρυξη. Αναλόγωσ προςαρμόζεται ο
τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ των οικονομικών προςφορών για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235
του ν. 4412/2016 εφαρμογόσ των ϊρθρων

37

Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016

38

Θ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ , χωρίσ κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. ε
13
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16.1

ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν.

16.2

ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ
5% 40 επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ
ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ.
4412/2016 .
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ41.
1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο ε θ η έ ι ε ζ ε ο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα
απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .
Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ.
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ42 ζηνλ δηαγσληζκφ,
νξίδεηαη ε 1 3 / 0 7 / 2 0 2 1 , εκέξα Σξίηε.43 Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη
ε 10.00 π.κ.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή
αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε
περίπτωςθ μεγαλφτερθσ προκαταβολισ , λαμβάνεται εγγφθςθ προκαταβολισ ίςθ με τθν διαφορά . τα
ςυγχρθματοδοτοφμενα περιλαμβάνεται δυνατότθτα προκαταβολισ υποχρεωτικά .
39

Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν.4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραύτητεσ
λεπτομϋρειεσ.
40
41

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυξομειϊνεται βάςει του τρζχοντοσ ΑΠΕ .
Πρβλ. παρ. 3 άρκρου 72/302 ν. 4412/2016.

42

[Α] Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, η ελϊχιςτη προθεςμύα
παραλαβόσ των προςφορών ςτισ ανοιχτϋσ διαδικαςύεσ (ϊρθρο 27/264 ν. 4412/2016) ανϋρχεται ςε 35 ημϋρεσ από την
ημερομηνύα αποςτολόσ ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ένωςησ τησ προκόρυξησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη που επεύγουςα
κατϊςταςη δεόντωσ τεκμηριωμϋνη από την αναθϋτουςα αρχό καθιςτϊ αδύνατη την τόρηςη τησ ελϊχιςτησ προθεςμύασ
που προβλϋπεται ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 1, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ορύζουν ελϊχιςτη
προθεςμύα που δεν εύναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνύα αποςτολόσ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ. ε
περύπτωςη που ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ παρούςασ δεν προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν
ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, η ανωτϋρω προθεςμύα των 35 ημερών παρατεύνεται κατϊ πϋντε
ημϋρεσ (πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 67/297 ν. 4412/2016).

43

Πρβλ ϊρθρο 98 παρ. 1α ν. 4412/2016.
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θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη, θαηά πεξηπησζε, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή
ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα
εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ
εδαθίσλ44.

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ.
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Ι ( 6 ) κελώλ45, απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ46.
Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο.
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην ΚΗΜΓΗ, θαζώο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΓΡΔΒΔΝΩΝ , ( www.deyag.gr ) .

44 Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 98 ν. 4412/2016.
45 ύμφωνα με την παρ. 3 ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016 και τα ϊρθρο 35, 36 και 37 του Ν. 4129/2013 θα πρϋπει να τύθεται ο
χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών ανϊλογα με τον προβλεπόμενο προςυμβατικό ϋλεγχο νομιμότητασ του Ελεγκτικού
υνεδρύου.
46

Εύναι δυνατό η παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ πριν την λόξη αυτόσ (βλ. παρ. 2 ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άξζξν 21 : Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό.
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ , είλαη :
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη
ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ
(πξνϋπνινγηζκόο 59.592,25€)47,
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο
θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Άξζξν 22 :

Κξηηήξηα επηινγήο48.

Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη από
όια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ49.
1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλκειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη
φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε
νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
47

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. Οι αναθϋτοντεσ φορεύσ πρβλ και ϊρθρα 304 και 308 ν. 4412/2016).
48

Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων άρκρου 22 Α και Β , από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Οι απαιτιςεισ των 22 Γ , Δ και Ε από
ζνα εκ των μελϊν . Πρβλ. Άρκρα 304-308 ν. 4412/2016.
49

Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 73 / 305 ν. 4412/2016.
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2.
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ),
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ
είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο50.
50

Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ παρζκκλιςθ: α)
από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ
λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό που προβλζπεται ςτθν παρ. 2, όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου
73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. (χετικι διλωςθ
του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ςτο ΕΕΕ).
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3.
Απνθιείεηαη51
απφ
ηε
ζπκκεηνρή
ζηε
δηαδηθαζία
ζχλαςεο
ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:

δεκφζηαο

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/201652
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην
ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ53,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή
δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα

51

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 3 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. υνεπϊσ θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επιλζξει τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 3 που κα προβλζψει
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
52

Αρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ
Αϋ. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των
δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και
της αρμοδιότητάς τους».
53

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείςει ζναν φορζα , για μία εκ των παραπάνω καταςτάςεων , αν ζχει
αποδείξει ότι ο φορζασ μπορεί να εκτελζςει τθν ςφμβαςθ , βάςει των διατάξεων και των μζτρων για ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . Άρκρο 73 παρ. 5 ν. 4412/2016.
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ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν
ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 354.
5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα
πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή,
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο
πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελκπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην
νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε55.
Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.). Οη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο.
23.1

Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ.

56

.

Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, πιελ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ησλ άξζξσλ 118 θαη 328, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν
ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75), σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73, πεξί ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαη 74, πεξί
απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθιείνληαη
ή
κπνξνχλ
λα
απνθιεηζζνχλ,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, πεξί
θξηηεξίσλ επηινγήο, 76, πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
54

Θ αναφορά ςτθν παρ. 3 τίκεται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 3.
Πρβλ. άρκρου 306 ν. 4412/2016.
56
Άρκρο 79 ν. 4412/2016. Οι ανακζτοντεσ φορείσ πρβλ άρκρο 308 ν. 4412/2016
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έξγνπ θαη 77, πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κειέηεο ή
παξνρήο
ηερληθψλ
θαη
ινηπψλ
ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ,
θαη
γ) ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν
84, πεξί πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ πνπ
θαινχληαη
λα
ζπκκεηάζρνπλ
ζηε
δηαδηθαζία
αλάζεζεο
ζχκβαζεο.
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78, ην
ΔΔΔ πεξηέρεη επίζεο ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο απηνχο. Σν ΔΔΔ απνηειείηαη απφ
επίζεκε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη
πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν ΔΔΔ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη
ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά.
Oη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ κόλν ηελ ελφηεηα α ηνπ Μέξνπο IV ηνπ ΔΔΔ "Γεληθή
έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο" ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε
ελφηεηα ηνπ Μέξνπο IV ηνπ ΔΔΔ

23.2

Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα)57.

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα
άξζξα 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 18 θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α) .
Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε
ηεο έλσζεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν
έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :
23.3

Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22 Α.

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκηδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
(α) Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ (πνηληθνύ κεηξώνπ) ή, ειιείςεη απηνχ,
ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνποκέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ
ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22.
(β) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή
ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά είλαη
(α) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε
εμέιημε,
(β) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη:
57

Διευκρινίςεισ περί κατάργθςθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων .
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(i)

γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (απφ ην ΙΚΑ),

(ii)
γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη
ζε εμέιημε (απφ ην ΙΚΑ),
(iii)

γηα ηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε (απφ ην ΙΚΑ) θαη

(iv)
γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ
(απφ ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ)58.
(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ,
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε , πνπ
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη πηζηνπνηεηηθό φηη
δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε , πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ.
(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθα ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηα δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2
θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22, ππνβάιιεηαη
επηθαηξνπνηεκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη
ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά
ρνξεγνχκελα από ηα αξκόδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα
νπνία απνδεηθλύεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ
εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξύ επαγγεικαηηθό παξάπησκα.

23.4

Γηθαηνινγεηηθά
απόδεημεο
θαηαιιειόηεηαο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β.

γηα

ηελ

άζθεζε

ηεο

(α.) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο
ζην Μ.Δ.ΔΠ, ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ , γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ . 59 , 60
( β ) . Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά , ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ
έγγξαθα πνπ ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ .
23.5
58

Πρβλ. Απόφαςθ Δ15/οικ/2429828.7.2005 ( β’1105) «Ζκδοςθ ενθμερότθτασ πτυχίου ….».

59

60

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016).

Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται και η δυνατότητα
ςυμμετοχόσ επιχειριςεων γραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την
περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη.

Αν το ζργο ανικει ςε περιςςότερεσ κατθγορίεσ ΜΕΕΠ , θ τάξθ για κάκε κατθγορία , προςδιορίηεται από το αντίςτοιχο
μζροσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
21
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Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα
ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο
«ελεκεξφηεηα πηπρίνπ»

θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ.

θαη δηαζέηνπλ

- θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ δεκνζηεπκέλν ζην ΦΔΚ ή εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνην ηα ΦΔΚ
κε ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
- Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ηνπ ΓΔΜΗ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ
- Απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γεληθήο πλέιεπζεο πεξί εθινγήο ηνπ ηειεπηαίνπ Γ.. θαη νη ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Γ.. κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ.
- Πξαθηηθφ Γ.. ζην νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ θαη δεκεχνπλ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα, εθφζνλ δελ πξνθχπηνπλ απφ ην θαηαζηαηηθφ
23.6

Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ61.

(α) . Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη πξνζθνκίδνπλ
«ελεκεξφηεηα πηπρίνπ» 62 ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ
θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ:
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο
ηελ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο
ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΗ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ)
ηεο παξνχζαο
ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην ηνπ άξζξνπ 23.3.(ε) ηεο παξνχζαο
ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ
ηνπ άξζξνπ 23.3. (ζη).
ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 23.5 ηεο παξνχζαο
Άξζξν 24 : Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο.
24.1
Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» (β)
μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα
θαησηέξσ:
24.2
Ο
θάθεινο
«Γηθαηνινγεηηθά
απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα:
61

πκκεηνρήο»

πξέπεη,

επί

πνηλή
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Κατ’ εφαρμογό τησ απόφαςησ Δ.15/οικ/2429828.7.2005 (Β’1105) του υπουργού ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. όπωσ τροποποιόθηκε και
ιςχύει.
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1. ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ΔΔΔ.
2. ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.

24.3

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (γ) ηεο παξνχζαο.

ην έληππν

Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α) απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό
έθπησζεο ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95
ηνπ λ.4412/2016 , νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο.
β) ε νιόγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο ππεξηζρύεη ηεο
αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο63.
γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ
εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο
ή ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ δηνξζώλεη64 ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
24.4
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή,
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν.

63

64

Σα παραπϊνω αναφϋρονται ςτην περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. ε ϊλλη περύπτωςη οι ςχετικού
όροι προςαρμόζονται ανϊλογα.

Πρβλ. άρκρο 98 ν. 4412/2016.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄
Άξζξν 25 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
25.1 Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δέζκεπζε
ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 42/2021
Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ .
Γξεβελά 02/07/2021

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΘΔΟΓΩΡΟ ΠΟΤΛΙΟ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΣΟΣΙΓΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 42/2021 Απόθαζε ηνπ Γ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ .

Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
ii Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη
ςυλλογικών οργϊνων.
iii Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13
καταργεύ το π.δ 113/2010.
iv Πρβλ. ϊρθρο 4 παρ. 3 ϋβδομο εδϊφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από
το ϊρθρο 44 του ν. 4605/2019.
i

24

