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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άπθπο 1 Κωπιορ ηος Έπγος – Αναθέηυν Φοπέαρ - ηοισεία επικοινυνίαρ
1.1
Αλαζέησλ Φνξέαο: ΓΔΤΑ Υαιθίδαο
Οδφο
: Νενθχηνπ 69, Υαιθίδα
Σαρ.Κσδ.
: 34132
Σει.
: 2221061317
Telefax
: 2221061428
E-mail
: support@deyax.gr
Πιεξνθνξίεο: : 22210-29994
1.2

Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: ΓΔΤΑ Υαιθίδαο

1.3

Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΓΔΤΑ Υαιθίδαο

1.4

Πξντζηάκελε Αξρή: Γ/ΓΔΤΑΥ

1.5

Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: ε Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑ Υαιθίδαο

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηνλ 4o φξνθν, Νενθχηνπ 69, Υαιθίδα (29/08/2017 - ζηηο 10:00 π.κ)
θαη απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.iv
1.6
Αξκφδην Σερληθφ πκβνχιην: πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Δχβνηαο.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο
ή ζηνλ αλάδνρν.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο
ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα
νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο.

Άπθπο 2: Παπαλαβή εγγπάθυν ζωμβαζηρ και ηεςσϊν
2.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα :
α) ε κε αξ. 2017-091328 (17-280699-001) πξνθήξπμε ζχκβαζεο φπσο δεκνζηεχζεθε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔΔΔ),
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
γ) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)
δ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
ε) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,
ζη) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,
δ) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
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ε) νη ΔΣΔΠ
ζ) ην ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
ηα) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο,
ηβ) ε ηερληθή κειέηε,
ηγ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ
αλαζέηνληα θνξέαο επί φισλ ησλ αλσηέξσ
2.2 Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο απφ ηηο 06/07/2017 v ζηελ ηζηνζειίδα ( www.deyax.gr )
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο δηαηίζεληαη παξάιιεια θαη απφ ηα γξαθεία ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο , νδφο Νενθχηνπ 69, 34132 Υαιθίδα, πιεξνθνξίεο θ.Παπαβαζηιείνπ
Δπάγγεινο ηει.2221061317 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δλδηαθεξφκελνη πνπ δελ έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΥ,
www.deyax.gr, δχλαηαη λα παξαιάβνπλ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηεχρε κειέηεο αλαιακβάλνληαο
κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο.
2.3 Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο (12) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ (ήηνη έσο θαη 17/08/2017) viνη αλαζέηνληεο θνξείο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν
ζηηο 23/08/2017vii

Άπθπο 3: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ
3.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α)
κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
(Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Νενθχηνπ 69, Υαιθίδα, 34132). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ
έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18
ηεο παξνχζαο. Ο αλαζέησλ θνξέαο δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ
ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο.
Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα,
αθφκα θη αλ ν αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
3.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Ππορ ηον Ππψεδπο ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμοω
Πποζθοπά
ηος …..
για ηο έπγο : «Ανηλιοζηάζια ακαθάπηυν και αγυγοί μεηαθοπάρ ακαθάπηυν ππορ ΔΔΛ»
με αναθέηονηα θοπέα ηη ΓΔΤΑ Υαλκίδαρ».
και ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπϊν 29/08/2017.viii
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ
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πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ
πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax,
e-mail).

3.3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 θαη
β) μερσξηζηφο σφραγισμένος θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα
θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.3 ηεο
παξνχζαο .
Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
ηεο παξ.3.2.
3.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο.
3.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα,ix ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη
ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε
πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο..
3.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
3.7. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.

Άπθπο 4: Γιαδικαζία ςποβολήρ και αξιολψγηζηρ ηυν πποζθοπϊν - Καηακωπυζη - ωνατη
ζωμβαζηρ–Πποδικαζηική Πποζθςγή -Πποζυπινή δικαζηική πποζηαζία
4.1

Τποβολή και αξιολψγηζη ηυν πποζθοπϊν - Έγκπιζη ππακηικοω

α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα
πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα
ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη
ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η
ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε
πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε
πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη, ηφζν ζην πξσηφθνιιν, φζν θαη ζηνλ θπξίσο θάθειν
αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ
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ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ.

β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ
πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε
επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ x ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο.
Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην
πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη
θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη
ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ.
δ) ηε ζπλέρεηαxi, xii ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο
αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελέγσος ομαλψηηηαρ, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε
κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 95 θαη 98 ηνπ λ. 4412/2016.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα
θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2
ηεο παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε.
Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ
ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10)
πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο
επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα
θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
εθφζνλ δηαζέηεη. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο.
ζη) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο,
επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ λ. 3669/2008.
δ) Η πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε
παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε
καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα, ν νπνίνο ην εγθξίλεη. xiii
Ο αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν
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κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο.
ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
4.2

Ππψζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικϊν
ςπογπαθή ζωμβαζηρ

- Καηακωπυζη – Ππψζκληζη για

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη
εληφο πξνζεζκίαο, 20 εκεξψλ,xiv ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο
παξνχζαο. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη
απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. Σα δηθαηνινγεηηθά
πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ
επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
i)
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ ),είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii)
αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii)
αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο
παξνχζαο, xv
ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ν αλαζέησλ θνξέαο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
χκβαζεο φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ
άξζξνπ 22, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ/ΓΔΤΑΥ (απνθαηλφκελν
φξγαλν αλαζέηνληα θνξέα ) 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.
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β) Ο αλαζέησλ θνξέαο είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 316 θαη 317 ηνπ λ. 4412/2016.
Ο αλαζέησλ θνξέαο θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο
απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο
γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ λ. 3886/2010.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηνπ αλαζέηνληα θνξέα , εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα
πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο επί απνδείμεη ε απφθαζε θαηαθχξσζεοxvi.
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 θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 36 θαη 36 ηνπ λ.
4129/2013 εθφζνλ απαηηείηαη ( δελ ηζρχεη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ), ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 23.3-23.10 ηεο παξνχζαο
κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ αλαζέηνληα θνξέα . Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ
άξζξνπ 21, ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22 θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε
ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ λ. 4412/2016.
4.3

Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ – Πποζυπινή δικαζηική πποζηαζία

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ παξάλνκε θαηά ηελ θξίζε ηνπ
πξάμε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο) ή
παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
δηθαηνχηαη πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α 173). (ΑΡ. 18 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 47 ΣΟΤ Ν.
4472/17, ΦΔΚ-74 Α/19-5-17)
Δληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηά
ηελ νπνία έιαβε πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν
ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα αζθήζεη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
θαη‟ απηήο. Η αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε παξαπάλσ δεθαπελζήκεξε πξνζεζκία
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. Η αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην
αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή
ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε άζθεζε απηήο θαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή
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δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν.
Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ σο άλσ πξνζσξηλή δηαηαγή,
ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3886/2010.
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη
κεηά ηελ 26.6.2017, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ λ. 4412/2016 (άξζξα 345
έσο 374).

Άπθπο 5: Έγγπαθα ηηρ ζωμβαζηρ καηά ηο ζηάδιο ηηρ εκηέλεζηρ – ςμθυνηηικψ– ειπά
ιζσωορ
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 316
θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο
θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπ
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Άπθπο 6: Γλϊζζα διαδικαζίαρ
6.1.

6.2.
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Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά
έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'
188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη
πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα
επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε
κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο πεξί
Γηθεγφξσλ), είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα
απηή ηέηνηα ππεξεζία.
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6.3.

6.4.

6.5.

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ
πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο
είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ
πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε
ηελ πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ
δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο
πεξί Γηθεγφξσλ).
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα , θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηνλ
αλαζέησλ θνξέα , κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.

Άπθπο 7: Δθαπμοζηέα νομοθεζία
7.1.
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Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- Σνπ λ. 4412/2016 «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή
ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- Σσλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ
άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ
καηαζκεςήρ δημοζίυν έπγυν» (ΚΓΔ),
- ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή
αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α’ 297) και
άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή
αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», και ηος ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην
ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013» xvii
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άπζη πεπιοπιζμών ζςμμεηοσήρ
επγοληπηικών επισειπήζευν ζε δημόζια έπγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηζρχεη
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- (Μέρξη ηηο 26/6/2017) ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γικαζηική πποζηαζία καηά ηη ζύνατη
δημοζίυν ζςμβάζευν Δναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 89/665/ΔΟΚ
ηος ςμβοςλίος ηηρ 21γρ Ιοςνίος 1989 (L 395) και ηην Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος
ηηρ 25ηρ Φεβποςαπίος 1992 (L 76), όπυρ ηποποποιήθηκαν με ηην Οδηγία 2007/66/ΔΚ ηος
Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 11ηρ Γεκεμβπίος 2007 (L335)» ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο»,
- ηνπ λ. άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…» ,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν
και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο
"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ»,
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- ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο”,
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”
φπσο ηζρχεη ,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”,
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν
ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος
Γημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών,
Μεηαθοπών και Γικηύυν»,
- - ηος Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α'): Πεπί οικονομικήρ διοίκηζηρ και λογιζηικού
ηυν Γήμυν και Κοινοηήηυν
- Σος Ν.1069/80
7.2 Ο λ. 3310/2005 “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν
καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” (Α' 30), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.
3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ην
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαζηικοποίηζη υν μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος
μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών πποζώπυν
ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο ππ‟
αξηζκ. 20977/2007 ( Β‟ 1673 ) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος
Ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππ‟ αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών
ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξυσώπιερ εηαιπίερ”.
7.3 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηοxviii, θαζψο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά.

Άπθπο 8: Υπημαηοδψηηζη ηος Έπγος, Φψποι, Γαζμοί, κ.λ.π.- Πληπυμή Αναδψσος
8.1.
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Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ-Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε 2014-2020» ηεο ΔΤΓ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ
ην Σακείν πλνρήο, σο ππνέξγν ηεο πξάμεο «ΔΡΓΑ ΤΛΛΟΓΗ-ΜΔΣΑΦΟΡΑΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΤΛΙΓΑ, ΒΑΘΔΩ
ΚΑΙ ΓΡΟΙΑ, ΓΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΓΔΩΝ» (Κσδηθφο Πξάμεο/MIS (ΟΠ): 5003401). xix
χκθσλα κε ηελ απφ 4996/23-12-2016 απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο απφ ηελ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ε Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ην Σακείν πλνρήο κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Έλσζεο ζε
15.521.596,08 επξψ θαη πνζφ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ δελ εγγξάθεηαη ζην ΠΓΔ
αλέξρεηαη ζε 199.058 επξψ θαη ρξεκαηνδνηείηαη ή ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ίδηα Γεκ.
πκκεηνρή.
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο xx πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά,
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πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ.
4013/2011.
8.2.

8.3.

Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο,
δαζκνχο θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.. Ο αλάδνρνο δελ ζα
επηβάιιεη Φ.Π.Α. επί ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ, ζηα νπνία ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη «Άξζξν
39α, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη ν ιήπηεο», ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε
ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α‟ 160).
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν
άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.

Άπθπο 9: ςμπλήπυζη – αποζαθήνιζη πληποθοπιϊν και δικαιολογηηικϊν
Ο αλαζέηνληαο θνξέαο κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 θαη 103 ηνπ λ.
4412/2016.

Άπθπο 10: Απψθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ – Έγκπιζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ
Απφθαζε κε αξ.πξση. 97/09-01-2017 (ΑΓΑ:6ΤΗΓΟΔΚΜ-ΑΩ6)
ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017.xxi
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άπθπο 11: Σίηλορ, πποχπολογιζμψρ, ηψπορ, πεπιγπαθή και οςζιϊδη σαπακηηπιζηικά ηος
έπγος
Σίηλορ ηος έπγος
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:
« Ανηλιοζηάζια ακαθάπηυν και αγυγοί μεηαθοπάρ ακαθάπηυν ππορ ΔΔΛ».
11.1.

Πποχπολογιζμψρ Γημοππάηηζηρ ηος έπγος

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 6.422.764,23 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε:
Γαπάλε Δξγαζηψλ: 4.846.285,43 €
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 872.331,38 €
Απξφβιεπηαxxii (πνζνζηνχ 9% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 514.675,51
€, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3. (α) ηνπ λ. 4412/2016.
ην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 189.471,91 €, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016.

11.2.

Σψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος

Γήκνο Υαιθηδέσλ, Ννκφο Δπβνίαο
11.3.

Πεπιγπαθή και οςζιϊδη σαπακηηπιζηικά ηος έπγος

Σν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά ησλ
ιπκάησλ ησλ νηθηζκψλ Παξαιίαο Απιίδαο, Φάξνπ, Βαζέσο θαη Γξνζηάο ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, ζηε
Νέα Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ).
Σν έξγν αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ έξγσλ ή έξγσλ ΗΜ θαη έξγσλ ΟΓΟΠΟΙΙΑ.
Δπιζημαίνεηαι φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη
λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 337 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 337 θαη 156 λ. 4412/2016.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
 Γελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηεο πξνθήξπμεο, νχηε νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νχηε θαηαξγείηαη νκάδα εξγαζηψλ ηεο αξρηθήο
ζχκβαζεο.
 Γελ ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ.
 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή λέσλ εξγαζηψλ πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε.
 Γελ ππεξβαίλεη ε δαπάλε απηή, θαηά ηνλ ηειηθφ εγθεθξηκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο νκάδαο
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ νχηε, αζξνηζηηθά, πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο δαπάλεο ηεο
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αξρηθήο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη απξφβιεπηεο δαπάλεο. ηελ
αζξνηζηηθή απηή αλαθεθαιαίσζε ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη κεηαθνξέο δαπάλεο απφ κία
νκάδα εξγαζηψλ ζε άιιε.
Σα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα (20% ή θαη 10%),
κεηψλνπλ ηζφπνζα ηε δαπάλε ηεο αμίαο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαζεσξήζεηο θαη
απξφβιεπηεο δαπάλεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» απαηηείηαη ζε θάζε
πεξίπησζε ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα
πινπνίεζεο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο απηή αλαιχεηαη ζε
νκάδεο εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζπληίζεληαη απφ εξγαζίεο πνπ ππάγνληαη ζε εληαία ππνζχλνια ηνπ
ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ, έρνπλ παξφκνην ηξφπν θαηαζθεπήο θαη επηδέρνληαη ην ίδην
πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ, ε νπνία κεηά ηελ έθδνζή ηεο ζα έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα σο άλσ έξγα,
πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία έξγσλ.
Άπθπο 12: Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεκαοκηϊ (18) μήνερ απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο xxiii
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ.
Άπθπο 13: Γιαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ - Όποι ςποβολήρ πποζθοπϊν
13.1

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.

13.2

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016 .

13.3

Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά.

13.4

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.

13.5

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

xxiv

xxv

Άπθπο 14: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Άπθπο 15: Δγγωηζη ζςμμεηοσήρ
15.1 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ λ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 128.456,00 επξψxxvi.
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.
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15.2

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

15.3

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο, ήηνη
κέρξη 29/03/2018, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί,
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ
ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.

15.4

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

15.5

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.

Άπθπο 16: Υοπήγηζη Πποκαηαβολήρ – Ρήηπα ππψζθεηηρ καηαβολήρ (Ππιμ)xxvii
16.1
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xxviii

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, κέρξη ηνπ δεθαπέληε ηνηο
εθαηφ (15%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1δ ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 4412/16 xxix.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο
πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. ηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξνπ χςνπο πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη
κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα θαιχπηεη ηε
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο
θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο (παξ. 1 δ άξζξνπ 302 ηνπ λ. 4412/2016) .
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16.2

Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.

Άπθπο 17: Δγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ και λειηοςπγίαρ ηος έπγος
17.1 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% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 λ. 4412/2016, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ
ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ αλαζέηνληα θνξέα ή ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
17.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Γελ πξνβιέπεηαη.xxx
Άπθπο 17Α: Έκδοζη εγγςηηικϊν
17.Α.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Έλσζεο 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 Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
17.Α.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.

Άπθπο 18: Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν
Χρ ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ησλ πξνζθνξψλxxxi νξίδεηαη η
29/08/2017, εκέξα Σξίηε Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.μ.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ
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κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληα
θνξέα . 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, ζηελ ΔΔΔΔ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αλαζέηνληα θνξέα , εθφζνλ
δηαζέηεη. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία,
εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άπθπο 19: Υπψνορ ιζσωορ πποζθοπϊν
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, xxxiiαπφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ..
Άπθπο 20: Γημοζιψηηηα - Γαπάνερ δημοζίεςζηρ
Α. Γημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ (Δςπυπαφκήρ) Ένυζηρ
Πξνθήξπμε ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 293 λ. 4412/2016, ζπληαγκέλε θαηά ην άξζξν 295 ηνπ
ίδηνπ λφκνπ θαη ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ ΔΔ 2015/1986
ηεο Δπηηξνπήο, απεζηάλη γηα δεκνζίεπζε ζηηο 06/07/2017 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο .
Β. Γημοζίεςζη ζε εθνικψ επίπεδο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ.
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη, ζην ΚΗΜΓΗ (Απφθαζε Τπ.
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') (xxxiii θαη ζηνλ
Διιεληθφ Σχπν, ήηνη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο (Ν. 3669/08) θαη ζε
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκεξήζηεο θαη κία (1) εβδνκαδηαία λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο (Ν.
3548/2007), ζε xxxiv, ζχκθσλα κε ην άξζξν 296 λ. 4412/2016, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα ( www.deyax.gr ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο .
Γλσζηνπνίεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, δεκνζηεχεηαη
ζηελ ΔΔΔΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 294 ηνπ λ. 4412/2016 ..
Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο
δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ
πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ
δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ
ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο
πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν
νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη
πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο.

Άπθπο 21: Γικαιοωμενοι ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ
21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή Η/Μ 4ηρ ηάξηρ θαη έξγα ΟΓΟΠΟΙΙΑ 1ηρ
ηάξηρ,xxxvθαη 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.
Δπηπιένλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηάμεηο ησλ κεηξψσλ, επηρεηξήζεηο πνπ
εθπιεξψλνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/2016 , ζχκθσλα κε ηα άξζξα
22.Β ,22.Γ θαη 22.Γ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγσλ,
κειεηψλ ή παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ αλεμαξηήησο ηεο
εγγξαθήο ηνπο ζε ηάμεηο. (N4472/2017 άξζξν 119)
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεοxxxvi,
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).

Άπθπο 22: Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ xxxvii
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β
πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
22.Α. Λψγοι αποκλειζμοω
Κάζε πξνζθέξσλ αποκλείεηαι απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα
απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ
παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνυζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
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νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δυποδοκία,xxxviii φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ
ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 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) απάηη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηπομοκπαηικά εγκλήμαηα ή εγκλήμαηα ζςνδεψμενα 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) νομιμοποίηζη εζψδυν απψ παπάνομερ δπαζηηπιψηηηερ 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) παιδική επγαζία και άλλερ μοπθέρ εμποπίαρ ανθπϊπυν, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.)
θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ ), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ,
αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά
θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
22.A.2 Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή
ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ν αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ θχξηα, φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
22.Α.3. Αποκλείεηαι απψ ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζωνατηρ δημψζιαρ ζωμβαζηρ
(διαγυνιζμψ), πποζθέπυν ζε οποιαδήποηε απψ ηιρ ακψλοςθερ καηαζηάζειρ:xxxix
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(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 & 253 ηνπ λ.
4412/2016,
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
ειδικήρ εκκαθάπιζηρ ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα κελ
απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη απνδείμεη φηη ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016), xl
(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 262 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 280 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 ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε
ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
22.Α.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ),
νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3310/2005 (εθνικψρ λψγορ αποκλειζμοω) xli
22.Α.5. Ο αλαζέησλ θνξέαο 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
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
22.Α.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 3 xliiκπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα
πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε
απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη
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ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε.
22.Α.7. Η απφθαζε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
λ. 4412/2016.
22.Α.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ
74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ).
Κπιηήπια επιλογήρ (22.Β – 22.Γ)
22.Β. Καηαλληλψηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ
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.
22.Γ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκειαxliii
(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνλ Ίδηα Κεθάιαηα ηνπιάρηζηνλ ίζα κε επηαθφζηεο
πελήληα ρηιηάδεο επξψ (750.000,00 επξψ) θαη Πάγηα ηνπιάρηζηνλ ίζα κε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο
επξψ (150.000,00 επξψ). Απφ ηα πάγηα ππνρξεσηηθά νη 45.000€ πξέπεη λα είλαη αθίλεηα (γήπεδα,
νηθφπεδα θαη θηήξηα) θαη νη 45.000€ κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη θάζε είδνπο κεηαθνξηθά κέζα,
εθηφο απφ ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα. Οη δείθηεο βησζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 100
ηνπ λ. 3669/2008 παξαγ 8 εi & εii), φπσο βεβαηψλνληαη απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη δεκνζηεχνληαη,
πξέπεη λα είλαη:
- Ίδηα θεθάιαηα / ζχλνιν ππνρξεψζεσλ > 0,6
- Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο > 0,8
(β) Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε, κε πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10%
ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ( κε αλαζεψξεζε , ρσξίο ΦΠΑ).
Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηελ
παξ.22 Σ.
Γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ζπκβάζεσλ εθαξκφδεηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3669/2008 (βι.
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 18 (απφθαζε 183/2016 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ).

22.Γ. Σεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηαxliv
(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνιεπηηθνχ ηνπο πηπρίνπ
ηερληθνχο, εγγεγξακκέλνπο ζην Μ.Δ.Κ. ζηελ θαηεγνξία ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ή Η/Μ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ
δχν (2) Γ‟ Βαζκίδαο θαη δχν (2) Γ‟ βαζκίδαο ή έλαλ (1) Γ‟ Βαζκίδαο θαη ηέζζεξηο (4) Γ‟ βαζκίδαο ή
δχν (2) Γ‟ Βαζκίδαο, έλα (1) Γ‟ βαζκίδαο θαη δχν (2) Β‟ Βαζκίδαο ή έλαλ (1) Γ‟ Βαζκίδαο, ηξεηο (3) ‟
βαζκίδαο θαη δχν (2) Β‟ Βαζκίδαο θαη ζηελ θαηεγνξία έξγσλ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) Β‟
Βαζκίδαο ή δχν (2) Α‟ βαζκίδαο

22

17PROC001668303 2017-07-10
Δπηπιένλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θχθιν εξγαζηψλ απφ ηελ θαηαζθεπή
ηερληθψλ έξγσλ πνπ αλέξρεηαη αζξνηζηηθά θαη΄ ειάρηζηνλ ζε ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφλ είθνζη
πέληε ρηιηάδεο επξψ (4.125.000,00€), εθ ησλ νπνίσλ θαη΄ ειάρηζηνλ έλα εθαηνκκχξην ηξηάληα κία
ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (1.031.500€) πξέπεη λα αθνξά έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή ΗΜ.

22.Δ. Ππψηςπα διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ και ππψηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρxlv
Γελ απαηηνχληαη.
22.Σ. ηήπιξη ζηιρ ικανψηηηερ άλλυν θοπέυν (Γάνεια εμπειπία)
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά
κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, λα ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο.
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα
πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α λ.
4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο
γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη
θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα).
Άπθπο 23: Αποδεικηικά μέζα ποιοηικήρ επιλογήρ
23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν απνηειεί
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πποκαηαπκηική
απψδειξη πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε,
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β-Δ
ηεο παξνχζαο.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ, ηo Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο
(ΔΔΔ), γηα θάζε θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη.
23.2. Γικαιολογηηικά (Αποδεικηικά μέζα)
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Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21
θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 4.2 (β) ηεο παξνχζαο. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ
πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία
έθδνζεο εληφο ησλ έμη (6) κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα
αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη (6) κελψλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο.xlvi
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Σ ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ
ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22 Β – Δ)
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 22 Α.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ( ΔΔΔ ).
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ν αλαζέησλ θνξέαο
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά.
23.3 Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λψγυν αποκλειζμοω ηος άπθπος 22 Α.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άπθπος 22Α νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
(α) γηα ηελ παπάγπαθο Α.1 ηος άπθπος 22 ηηρ παποωζαρ: απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή,
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ δχν
εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22.
(β) για ηην παπάγπαθο Α.2 ηος άπθπος 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), xlviiζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη:

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη
ζε εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ
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ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα
ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ.

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Η
αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο,
β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ
ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ
ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο
πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο
εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ
ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ
πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
(γ) γηα ηελ παπάγπαθο Α.3(β) ηος άπθπος 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη
εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη
ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν πξσηνδηθείν γηα ηα
λνκηθά πξφζσπα εθηφο Α.Δ. θαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο γηα ηηο Α.Δ. ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα δε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ
πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα
πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 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.
ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά
απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 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 παπαγπάθος Α.3 ηος άπθπος 22, ππνβάιιεηαη
επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Δηδηθά γηα ηελ πεπίπηυζη θ ηηρ παπαγπάθος Α.3 ηος άπθπος 22, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ
ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα
πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
(ζη) Γικαιολογηηικά ηηρ παπ. Α.4 ηος Άπθπος 22
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22
ππνβάιινληαη, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία:
Γικαιολογηηικά ονομαζηικοποίηζηρ μεηοσϊν. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο
πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί
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ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο].
- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο
είλαη νλνκαζηηθέο
- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε
κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Δηδηθφηεξα:
α) Οι επισειπήζειρ πος είναι εγγεγπαμμένερ ζηο Μ.Δ.ΔΠ., πξνζθνκίδνπλ κφλν ηελ αλαιπηηθή
θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ
(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην
πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαζψο ε απαίηεζε
γηα ηελ ππνβνιή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο,
θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 23.9 ηεο παξνχζαο.
β) Οι αλλοδαπέρ ανϊνςμερ εηαιπίερ, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο
κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :
αα) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη
κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.
ββ) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία
απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
γ) Οι αλλοδαπέρ επισειπήζειρ, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ
έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :
αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή,
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ.
ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ
κεηνρψλ.
γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%),
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία.
δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ
νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Ο αλαζέησλ θνξέαο δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο
άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη σζηφζν λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ
θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή, ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22.Α.8. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο
ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β‟ 1673) «Γικαιολογηηικά
για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν. 3310/2005 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν. 3414/2005».
23.4 Γικαιολογηηικά απψδειξηρ καηαλληλψηηηαρ για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ
δπαζηηπιψηηηαρ ηος άπθπος 22.Β
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην
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Μ.Δ.ΔΠ
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, ή ζε ηξίηεο
ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη
αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο.
23.5 Γικαιολογηηικά Οικονομικήρ και Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ ηος άπθπος 22.Γ
Η νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:
- γηα ην άξζξν 22 παξ Γ(α):
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ., απφ ηε Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην
Μ.Δ.ΔΠ. ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο εξγαζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 21.1. ηεο
παξνχζαο ή απφ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο) ζηελ πεξίπησζε πνπ κέζσ απηψλ
απνδεηθλχεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Γα ηεο παξνχζεο
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζημοςρ καηαλψγοςο ή
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ .
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο
δηθαηνινγεηηθά ηαπηφζεκα κε απηά πνπ θέξνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη
ζηελ Διιάδα, ήηνη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 23 παξ 23.4 (β) θαη 23.4 (γ)
θαζψο θαη 23.5 (α)xlviii
Γηα ην άξζξν 22.Γ(β):
απφ ηε βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα ηε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, εκεδαπήο
θαη αιινδαπήο. Κξίλεηαη επαξθήο σο απφδεημε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, έγγξαθν ηεο ηξάπεδαο
πνπ δειψλεη φηη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππνςήθην θαη ζα εμεηάζεη αίηεζή ηνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε, κε
πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ( κε
αλαζεψξεζε , ρσξίο ΦΠΑ) αλ θαη εθφζνλ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ε
απαηηνχκελε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κηαο ηνπιάρηζηνλ
απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο επηρεηξήζεηο ή ζσξεπηηθά ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.
-
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23.6 Γικαιολογηηικά Σεσνικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Ικανψηηηαρ ηος άπθπος 22.Γ
Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ. απφ ηε Βεβαίσζε εγγξαθήο

ζην ΜΔΔΠ ζηηο θαινχκελεο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο εξγαζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν
21.1. ηεο παξνχζαο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
άξζξνπ 22Γ ηεο παξνχζεο α) αλαθνξηθά κε ην ζηειερηαθφ πξνζσπηθφ, απφ ηε βεβαίσζε
εγγξαθήο ηνπο ζην Μ.Δ.ΔΠ. θαη απφ ηα αληίγξαθα ησλ Μ.Δ.Κ. ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη β)
αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία, απφ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά εθδνζέληα απφ δεκφζηνπο θνξείο, κε
ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο γ) αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν
εξγαζηψλ απφ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζηελ
πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απφ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά
εθδνζέληα απφ δεκφζηνπο θνξείο, κε ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηεο ηειεπηαίαο
ηξηεηίαο.
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη
απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη
ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ππνβάιινπλ σο
δηθαηνινγεηηθά ηαπηφζεκα κε απηά πνπ θέξνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ήηνη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 234(β) θαη
23.4(γ).
Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη
νπνίνη δελ είλαη γξακκέλνη ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ ή δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη :
1) θαηάινγνο ησλ έξγσλ πνπ έρεη εθηειέζεη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ έξγσλ. Σα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην πνζφ, ηνλ ρξφλν θαη
ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη εάλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.
2) Αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ απεπζείαο
ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν
ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, εθείλσλ πνπ ζα έρεη
ζηε δηάζεζε ηνπ ν εξγνιήπηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
3) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ κέζσλ κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο
επηρείξεζεο ηνπ
4) Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή
ηνπ εξγνιήπηε ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
δελ αμηνινγνχληαη σο θξηηήξην αλάζεζεο
5) Αλαθνξά ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
6) Γήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
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παξφρνπ ππεξεζηψλ ή ηνπ εξγνιήπηε θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα
7) Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ
δηαζέηεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ή ν εξγνιήπηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο
8) Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη,
ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο xlix

23.7 Γικαιολογηηικά για ππψηςπα διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ και ππψηςπα πεπιβαλλονηικήρ
διασείπιζηρ ηος άπθπος 22.Δl
Γελ απαηηνχληαη.
23.8 σεηικά με ηον έλεγσο νομιμοποίηζηρ ηος πποζυπινοω αναδψσος:
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ :
1. ΦΔΚ ζχζηαζεο,
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη
ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ
ππάξρεη)
3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη
εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα
ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο,
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ /
κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ:
1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά,
2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε
βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
23.9 Δπίζημοι καηάλογοι εγκεκπιμένυν οικονομικϊν θοπέυν
(α)
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο ή δηαζέηνπλ
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ.
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ
ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ
ιφγσ θαηάινγν.
Η πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή

29

17PROC001668303 2017-07-10
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν
επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο
ηνπο.
(β) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ. εθφζνλ πξνζθνκίδνπλ
«Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ» ελ ηζρχ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ li:
- απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 23.3.(α) ηεο παξνχζαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη
Γηεπζχλνληα χκβνπιν εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ. ηεο εηαηξείαο, ζα
πξέπεη λα ππνβιεζεί απηνηειψο απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, θαζφζνλ ηα πξφζσπα απηά
δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ. lii
- θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 23.3.(β) ηεο παξνχζαο. liii
- ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη ην ΓΔΜΗ ηνπ άξζξνπ 23.3.(γ) ηεο
παξνχζαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαιχπηνληαη πιήξσο (φιεο νη πξνβιεπφκελεο
πεξηπηψζεηο) απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ.
- ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην φζνλ αθνξά ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
άξζξνπ 22.Α.3. (ζ).liv
- ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ
23.3. (ζη).
- ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά έρεη ιήμεη, πξνζθνκίδεηαη ην
ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ελ ηζρχ. Δθφζνλ ζηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα
ζηειέρε ηνπ πηπρίνπ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη αζθαιηζηηθψο ελήκεξα ζην ΔΣΑΑ- ΣΜΔΓΔ, ν
πξνζθέξσλ πξνζθνκίδεη επηπιένλ ηεο ελεκεξφηεηαο πηπρίνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ηα
ζηειέρε απηά.

23.10 Γικαιολογηηικά για ηην απψδειξη δάνειαρ εμπειπίαρ ηος άπθπος 22.Σ
ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

Άπθπο 24 : Πεπιεσψμενο Φακέλος Πποζθοπάρ
24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα
αθφινπζα:
- α) Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ( ΔΔΔΔ )
- β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο.
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Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ρνξεγεζέλ απφ ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (δ) ηεο παξνχζαο.
Δπιζημαίνεηαι ψηι:
α) απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη έζησ θαη έλα
επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ
πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
β) ε νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο
αξηζκεηηθήο.
γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ
εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή
ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
24.4
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή,
ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άπθπο 25: Τπεπγολαβία
25.1 Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο
πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.
25.2 Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 & 253 ηνπ λ 4412/2016 απφ
ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
25.3 Ο αλαζέησλ θνξέαο :
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο
γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ
αλαιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
χκβαζεο ( ΔΔΔ ).
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ
ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα
αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ
λ. 4412/2016.
Άπθπο 26 : Γιάθοπερ πςθμίζειρ
26.1 Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ.
144/2017 Απφθαζε Γ/.
26.2 Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν. Ο
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σερληθνχ
πκβνχινπ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.
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Χαλκίδα 06/07/ 2017

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παπαβαςιλείου Ευάγγελοσ
Π.Ε Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ

Παλαιολόγοσ Νίκοσ
Π.Ε Πολιτικόσ Μηχανικόσ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 144/2017 απόφαςη Δ.Σ ΔΕΥΑΧ

Ο Πρόεδροσ Δ/ ΔΕΤΑΧ

ανιδάσ Γεώργιοσ
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i

Για την εννοια των “ϊνω των ορύων” των δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. αρθρο 2 παρ. 1 περ. 28 του ν. 4412/2016.

Αναλυτικεσ οδηγιεσ ςυμπληρωςησ του παροντοσ τευχουσ, καθωσ και τησ αντιςτοιχησ διακηρυξησ κατω των οριων,
διδονται ςτην Κατευθυντηρια Οδηγια (Κ.Ο.) τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θεμα “Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ των Προτύπων Τευχών
διακόρυξησ ανοικτόσ διαδικαςύασ για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου, ϊνω των ορύων και κϊτω των ορύων του ν.
4412/2016, με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό” (αποφαςη
183/2016) (ςτο εξησ “ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων εργου”).
ii

Αναγραφεται ο κωδικοσ ταυτοποιηςησ τησ διατιθεμενησ πιςτωςησ (π.χ. κωδικοσ εναριθμου εργου ςτο ΠΔΕ η
κωδικοσ πιςτωςησ του τακτικου προυπολογιςμου του φορεα υλοποιηςησ). Σε περιπτωςη ςυγχρηματοδοτουμενων εργων
απο πορουσ τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ, αναγραφεται και ο τιτλοσ του Επιχειρηςιακου Προγραμματοσ του ΕΣΠΑ η αλλου
ςυγχρηματοδοτουμενου απο πορουσ ΕΕ προγραμματοσ ςτο πλαιςιο του οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο.
iii

Συμπληρωνεται η επωνυμια του αναθετοντα φορεα.
Τιθεται ο τιτλοσ τησ Υπηρεςιασ που θα διεξαγει το διαγωνιςμο.
v
Συμπληρωνεται η ημερομηνια δημοςιευςησ τησ Προκηρυξησ ςτην Επιςημη Εφημεριδα τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ,
ςυμφωνα με το αρθρο 297 του ν. 4412/2016.
vi
Συμπληρωνεται απο τον Αναθετοντα Φορεα με ςαφηνεια ςυγκεκριμενη ημερομηνια ( “εγκαιρωσ, ητοι ωσ την... ),
προσ αποφυγη οιαςδηποτε ςυγχυςησ και αμφιβολιασ.
iv

vii

Συμπληρωνεται η εκτη ημερα πριν απο τη ληξη τησ προθεςμιασ του αρθρου 18 τησ παρουςασ. Σε περιπτωςη
επιςπευςμενησ διαδικαςιασ τησ παρ. 3 του αρθρου 264 του ν. 4412/2016, ςυμπληρωνεται, αντι τησ εκτησ, η τεταρτη ημερα
(αρθρο 297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε περιπτωςη που η ημερα αυτη ειναι αργια, τιθεται η προηγουμενη αυτησ εργαςιμη
ημερα.
viii
Συμφωνα με το αρθρο 18 τησ παρουςασ.
ix

Σκοπιμο ειναι η επιςτρoφη τησ ςφραγιςμενησ προςφορασ να λαβει χωρα μετα την αποφαςη εγκριςησ του
πρακτικου του αρθρου 4.1. (ζ) τησ παρουςασ και τησ παρελευςησ του δικαιωματοσ υποβολησ προδικαςτικησ προςφυγησ η
τησ αποφαςησ επι τησ αςκηςησ των, ςυμφωνα με τα οριζομενα ςτο αρθρο 4.3 τησ παρουςασ. Μεχρι τοτε η προςφορα
διακρατειται ςφραγιςμενη ςτην Επιτροπη Διαγωνιςμου.
x

Σημειωνεται οτι ο Αριθμοσ πτυχιου, η Κατηγορια και η Ταξη του οικονομικου φορεα αναγραφεται, ειτε ςτο Μεροσ
ΙΙ : Πληροφοριεσ ςχετικα με τον οικονομικο φορεα (εγγραφη ςε επιςημο καταλογο0, ειτε ςτο Μεροσ IV : Κριτηρια Επιλογησ
(Α Καταλληλοτητα) του Ευρωπαικου Ενιαιου Εγγραφου Συμβαςησ ( ΕΕΕΣ ).
xi
Όταν εφαρμοζεται το αρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρωτα ελεγχοσ οικονομικων προςφορων – ελεγχοσ ομαλοτητασ
και ακολουθωσ ελεγχοσ δικαιολογητικων ςυμμετοχησ). Αν αναθετων φορεασ επιλεξει να μην εφαρμοζει το αρθρο 101
παρ. 1, προςαρμοζει αναλογωσ την ακολουθουμενη διαδικαςια (αρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
xii
Όταν εφαρμοζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του αρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμοζεται η περιπτ. (β) τησ παρ. 2
του αρθρου 95 η τα αρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γινονται οι αναγκαιεσ προςαρμογεσ ςτη Διακηρυξη.
xiii

Επιςημαινεται οτι αν ο αναθετων φορεασ θεωρηςει οτι προςφορεσ φαινονται αςυνηθιςτα χαμηλεσ, απαιτει απο
τουσ οικονομικουσ φορεισ να εξηγηςουν την τιμη η το κοςτοσ που προτεινουν ςτην προςφορα τουσ, εντοσ αποκλειςτικησ
προθεςμιασ, κατα ανωτατο οριο δεκα ημερων απο την κοινοποιηςη τησ ςχετικησ προςκληςησ. Στην περιπτωςη αυτη
εφαρμοζονται τα αρθρα 313 και 89 του ν. 4412/2016.
xiv
Συμφωνα με το αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεςμια δεν μπορει να ειναι μικροτερη των δεκα ( 10 )
ουτε μεγαλυτερη των εικοςι ( 20 ) ημερων απο την κοινοποιηςη τησ ςχετικησ εγγραφησ ειδοποιηςησ ςτον προςωρινο
αναδοχο.
xv
Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( ληψη επανορθωτικων μεςων ).
xvi
Στο εν λογω ςημειο τησ διακηρυξησ, πρεπει να προςδιοριζεται ο τοποσ (πχ. ςτα γραφεια του αναθετοντα φορεα),
καθωσ και το χρονικο διαςτημα εντοσ του οποιου οςοι υπεβαλαν παραδεκτεσ προςφορεσ μπορουν να λαμβανουν γνωςη
των δικαιολογητικων κατακυρωςησ που κατατεθηκαν, δηλ. εντοσ ... εργαςιμων ημερων απο την ημερομηνια που
κοινοποιηθηκε ςε αυτουσ, επι αποδειξει, η αποφαςη κατακυρωςησ.
xvii Τιθεται μονο εφοςον προκειται για ςυγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορουσ τησ Ευρωπαικησ Ένωςησ.
xviii

Νομοι, ΠΔ και υπουργικεσ αποφαςεισ που εκδιδονται μετα την εναρξη τησ διαδικαςιασ ςυναψησ τησ ςυμβαςησ
ςυμφωνα με το αρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουν μεροσ του εφαρμοςτεου θεςμικου πλαιςιου τησ.
xix
Όταν προκειται για ςυγχρηματοδοτουμενο απο την Ε.Ε. εργο, τουτο να αναγραφεται ςτη
Διακηρυξη και ειδικοτερα να αναγραφεται ο τιτλοσ τησ Πραξησ και του Επιχειρηςιακου Προγραμματοσ ςτο πλαιςιο του
οποιου ειναι ενταγμενο το δημοπρατουμενο εργο, καθωσ και τα ποςοςτα ςυγχρηματοδοτηςησ τησ δαπανησ του εργου απο
εθνικουσ και ενωςιακουσ πορουσ (με αναφορα ςτο διαρθρωτικο ταμειο). Επιςησ, η ςχετικη ςυμπληρωςη ακολουθει τη
διακριτη ορολογια Συλλογικεσ Αποφαςεισ ( ΣΑ ) εργων η ΚΑΕ, αναλογα την πηγη χρηματοδοτηςησ (ΠΔΕ η Τακτικοσ
προυπολογιςμοσ). Για το ζητημα τησ αναληψησ δαπανων δημοςιων επενδυςεων, βλ. και αρθρο 5 του π.δ 80/2016.
xx
Οι κρατηςεισ προςαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεςησ του εργου.
xxi

Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωςεων απο τουσ διατακτεσ” ( Α΄ 145 ): “Οι
διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ
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αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα
λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.".Επιςησ, ςυμφωνα με το αρθρο 12 παρ. 2 γ) του ιδιου π.δ :
“Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ
Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ.
2 του παρόντοσ. ".
xxii Το ποςο των απροβλεπτων δαπανων επαναυπολογιζεται κατα την υπογραφη τησ ςυμβαςησ, αναλογα με την
προςφερθειςα εκπτωςη, ωςτε να διατηρειται η εν λογω ποςοςτιαια αναλογια του 9% επι τησ δαπανησ εργαςιων με
ΓΕ&ΟΕ, ςυμφωνα με την παραγραφο 3 του αρθρου 156 ν. 4412/2016.
xxiii Μπορει η εναρξη τησ προθεςμιασ να οριζεται διαφορετικα, αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η αμεςη εναρξη των
εργαςιων (αρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxiv Με την επιφυλαξη τησ επομενησ υποςημειωςησ.
xxv
Οι αναθετοντεσ φορεισ μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προςφορων και ςτην περιπτωςη αυτη
προςαρμοζεται αντιςτοιχωσ το 13.4. (πρβλ αρθρο 286 του ν. 4412/2016).
xxvi
Το ποςοςτο τησ εγγυηςησ ςυμμετοχησ δεν μπορει να υπερβαινει το 2% τησ εκτιμωμενησ αξιασ τησ ςυμβαςησ, χωρισ
το Φ.Π.Α., με αναλογη ςτρογγυλοποιηςη (αρθρο 7302 παρ. 1 περ. α εδαφιο πρωτο του ν. 4412/2016).
xxvii
Εφοςον ςυντρεχει περιπτωςη, κατα το αρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποτε μνημονευονται και οι απαραιτητεσ
λεπτομερειεσ.
xxviii Συμπληρωνεται αν προβλεπεται η οχι η χορηγηςη προκαταβολησ. Συμφωνα με την παραγραφο 10 εδ. α του αρθρου 25
του ν. 3614/2007 (οπωσ προςτεθηκε με την παρ. 3 του αρθρου 242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτωςεισ
ςυγχρηματοδοτουμενων δημοςιων εργων ςτισ διακηρυξεισ υποχρεωτικα περιλαμβανεται δυνατοτητα χορηγηςησ
προκαταβολησ. Η υποχρεωςη αυτη εξακολουθει να ιςχυει και για τα προγραμματα τησ περιοδου 2014-2020 δυναμει τησ
παρ. 15 του αρθρου 59 του ν. 4314/2014.
xxix Εφοςον προβλεπεται προκαταβολη ςυμπληρωνονται οι οροι για την εγγυητικη επιςτολη προκαταβολησ. Επιςημαινεται
οτι η εγγυηςη καλησ εκτελεςησ καλυπτει και την παροχη ιςοποςησ προκαταβολησ προσ τον αναδοχο, χωρισ να
απαιτειται η καταθεςη εγγυηςησ προκαταβολησ. Στην περιπτωςη που με την παρουςα οριζεται μεγαλυτερο υψοσ
προκαταβολησ (πχ 15%), αυτη λαμβανεται με την καταθεςη απο τον αναδοχο εγγυηςησ προκαταβολησ που θα
καλυπτει τη διαφορα μεταξυ του ποςου τησ εγγυηςησ καλησ εκτελεςησ και του ποςου τησ καταβαλλομενησ
προκαταβολησ (παρ. 1 δ αρθρου 302 του ν. 4412/2016).
xxx

Οι αναθετουςεσ αρχεσ μπορουν να ζητουν απο τουσ προςφεροντεσ να παραςχουν «Εγγυηςη καλησ λειτουργιασ»
για την αποκαταςταςη των ελαττωματων που ανακυπτουν η των ζημιων που προκαλουνται απο δυςλειτουργια των εργων
κατα την περιοδο εγγυηςησ καλησ λειτουργιασ, εφοςον προβλεπεται ςτα εγγραφα τησ ςυμβαςησ. Το υψοσ τησ εγγυηςησ
καλησ λειτουργιασ ςυμπληρωνεται ςε ςυγκεκριμενο χρηματικο ποςο. Οι εγγυητικεσ επιςτολεσ καλησ λειτουργιασ
περιλαμβανουν κατ’ ελαχιςτον τα αναφερομενα ςτην παραγραφο 15.2 τησ παρουςασ και επιπροςθετα, τον αριθμο και τον
τιτλο τησ ςχετικησ ςυμβαςησ.
xxxi
Η προθεςμια παραλαβησ των προςφορων καθοριζεται ςυμφωνα με το αρθρο 264 του ν. 4412/2016 .
xxxii
Οριζεται ο χρονοσ απο τον αναθετοντα φορεα κατ΄ εκτιμηςη των ιδιαιτεροτητων τησ διαδικαςιασ. Για τον
καθοριςμο του χρονου ιςχυοσ τησ προςφορασ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
xxxiii
Συμφωνα με την παρ. 4 του αρθρου 376 ν. 4412/2016, μεχρι την εκδοςη τησ τησ αποφαςησ τησ παρ. 6 του αρθρου
38, εξακολουθει να ιςχυει η δημοςιευςη των προκηρυξεων ςτον Τευχοσ Διακηρυξεων Δημοςιων Συμβαςεων ςτην ΕτΚ (πρβλ
αρθρο 377 παρ. 1 περ. (37) ν. 4412/2016)
xxxiv Συμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθωσ και τισ παρ. 11 και 12 αρθρου 379 ν.

4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωςη δημοςιευςησ προκηρυξησ ςυμφωνα με τισ παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008 μεχρι
την 31/12/2017 ςε δυο ημερηςιεσ εφημεριδεσ και ςτον περιφερειακο και τοπικο τυπο μεχρι 31/12/2020 (πρβλ και την
ενοτητα Δ τησ εγκυκλιου με αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
xxxv Κατ’ αντιςτοιχια με τα ουςιωδη χαρακτηριςτικα του εργου ςυμφωνα με το αρθρο 11 τησ παρουςασ (αναφερεται η

κατηγορια η οι κατηγοριεσ ςτισ οποιεσ εμπιπτει το εργο ςυμφωνα με το αρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικοτερουσ
ορουσ του αρθρου 304 και 308 ν. 4412/2016).
xxxvi Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.
xxxvii

Τα κριτηρια επιλογησ ςχεδιαζονται κατα τροπο, ωςτε να μην περιοριζεται δυςαναλογα η ςυμμετοχη των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων ςτουσ διαγωνιςμουσ δημοςιων εργων. Κατα το ςταδιο του προςδιοριςμου των
κριτηριων καταλληλοτητασ των υποψηφιων, ειναι αναγκαιο να τηρουνται απο τουσ αναθετοντεσ φορεισ, οι θεμελιωδεισ
ενωςιακεσ αρχεσ, ιδιωσ η αρχη τησ ιςησ μεταχειριςησ των ςυμμετεχοντων, τησ αποφυγησ των διακριςεων, τησ διαφανειασ
και τησ αναπτυξησ του ελευθερου ανταγωνιςμου.
xxxviii
Στο Μεροσ ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λογοι Αποκλειςμου ) αντι του ορου “δωροδοκια”, αναγραφεται ο οροσ “διαφθορα”
καθωσ δεν εχει διορθωθει με αντιςτοιχο διορθωτικο ο Κανονιςμοσ 2016/7 , οπωσ η Οδηγια 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).
xxxix
Οι λογοι τησ παραγραφου 22.Α.3. αποτελουν δυνητικουσ λογουσ αποκλειςμου ςυμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατα ςυνεπεια, ο αναθετων φορεασ δυναται να επιλεξει εναν, περιςςοτερουσ, ολουσ η ενδεχομενωσ και κανεναν
απο τουσ λογουσ αποκλειςμου ςυνεκτιμωντασ τα ιδιαιτερα χαρακτηριςτικα τησ υπο αναθεςη ςυμβαςησ (εκτιμωμενη αξια
αυτησ, ειδικεσ περιςταςεισ κλπ), με ςχετικη προβλεψη ςτο παρον ςημειο τησ διακηρυξησ. (Aναλυτικα βλ. ΚΟ για τη
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ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων εργου).
xl
Σημειωνεται οτι, ςτο Κεφαλαιο Γ του ΕΕΕΣ ( Λογοι που ςχετιζονται με Αφερεγγυοτητα, Συγκρουςη Συμφεροντων η
Επαγγελματικο Παραπτωμα ), οι ςυγκεκριμενεσ καταςταςεισ αναφερονται με παρομοια ορολογια ωσ εξησ: α) ϋχει κηρύξει
χρεοκοπύα, ό β) υπόκειται ςε διαδικαςύα αφερεγγυότητασ ό παύςησ δραςτηριοτότων, ό γ) ϋχει υπαχθεύ ςε πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό, ό δ) βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα προβλεπόμενη ςε
εθνικϋσ νομοθετικϋσ ό κανονιςτικϋσ διατϊξεισ, ό ε) τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό
ςτ) ϋχουν αναςταλεύ οι δραςτηριότητϋσ του, καθωσ δεν εχει διορθωθει με αντιςτοιχο διορθωτικο ο Κανονιςμοσ 2016/7 οπωσ
η οδηγια 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016).
xli
Σημειωνεται οτι ο ανωτερω εθνικοσ λογοσ αποκλειςμου ςυμπληρωνεται ςτο Μεροσ ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( Άλλοι Λόγοι
Αποκλειςμού που ενδϋχεται να προβλϋπονται από την εθνικό νομοθεςύα του κρϊτουσ μϋλουσ τησ α.α ό του α.φ ).
xlii

Υπενθυμιζεται οτι αναφορα ςτην παραγραφο 3, θα γινει μονο ςτην περιπτωςη που ο αναθετων φορεασ επιλεξει
καποιον απο τουσ δυνητικουσ λογουσ αποκλειςμου ( 22.Α. 3 ).
xliii
Για τον τροπο ςυμπληρωςησ του 22.Γ, βλ. Αναλυτικα την ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων
ςυμβαςεων εργου και ςχετικη Εγκυκλιο του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων που αναμενεται να εκδοθει.
xliv
Για τον τροπο ςυμπληρωςησ του 22.Δ, βλ. Αναλυτικα την ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων
ςυμβαςεων εργου και ςχετικη Εγκυκλιο του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων που αναμενεται να εκδοθει.
xlv

Προαιρετικη επιλογη. Η παρ. 22.Ε τιθεται κατα διακριτικη ευχερεια του αναθετοντοσ φορεα και ςυμπληρωνεται
εφοςον προβλεπεται ςυμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαινεται οτι ολεσ οι απαιτηςεισ πρεπει να
ςχετιζονται και να ειναι αναλογεσ με το αντικειμενο τησ ςυμβαςησ (αρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
xlvi
Η εν λογω προθεςμια αποςκοπει ςτην υποβολη επικαιρων αποδεικτικων μεςων Ο αναθετων φορεασ δυναται, εαν
ςτισ ειδικεσ διαταξεισ που διεπουν την εκδοςη τουσ, δεν προβλεπεται χρονοσ ιςχυοσ τουσ, να θεςει με τη Διακηρυξη
ςυγκεκριμενο χρονικο διαςτημα ςε ςχεςη με την ημερομηνια υποβολησ των δικαιολογητικων, εντοσ του οποιου πρεπει να
εκδιδονται ( π.χ εντοσ ενοσ μηνοσ ).
xlvii
Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Έλληνασ
πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ
καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη."
xlviii

Συμπληρωνονται τα καταλληλα αποδεικτικα μεςα κατα την κριςη του αναθετοντοσ φορεα ςε ςυναρτηςη με τη
δημοπρατουμενη ςυμβαςη εργου ( πρβλ Μεροσ Ι Παραρτηματοσ XII του Προςαρτηματοσ Α του ν. 4412/2016 - βλ.
αναλυτικοτερα ΚΟ για τη ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων εργου και ςχετικη Εγκυκλιο του
Υπουργειο Υποδομων & Μεταφορων που αναμενεται να εκδοθει).
xlix
Συμπληρωνονται τα καταλληλα αποδεικτικα μεςα κατα την κριςη του αναθετοντοσ φορεα ςε ςυναρτηςη με τη
δημοπρατουμενη ςυμβαςη εργου (πρβλ Μεροσ ΙI Παραρτηματοσ XII του Προςαρτηματοσ Α του ν. 4412/2016 - βλ. ΚΟ για τη
ςυμπληρωςη προτυπησ διακηρυξησ δημοςιων ςυμβαςεων εργου και ςχετικη Εγκυκλιο του Υπουργειο Υποδομων &
Μεταφορων που αναμενεται να εκδοθει).
l
Εφοςον εχει αναφερθει ςχετικη απαιτηςη ςτο αρθρο 22.Ε ςυμπληρωνεται αναλογωσ ςυμφωνα με το αρθρο 82 του
ν. 4412/2016.
li
Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων
ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό
με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων
εργοληπτών [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ
ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαινεται οτι, ςυμφωνα με το αρθρο 22 ( Τροποποιηςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν.
4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31)
του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την ϋκδοςη του προεδρικού
διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176».
lii
Η ςχετικη Υπουργικη αποφαςη για την Ενημεροτητα Πτυχιου, αναμενεται να επικαιροποιηθει .
liii
Στην περι πτωςη ο μωσ που η Ενημερο τητα Πτυχι ου δεν καλυ πτει τισ ειςφορε σ επικουρικη σ αςφα λιςησ, τα
ςχετικα δικαιολογητικα υποβα λλονται ξεχωριςτα .
liv
Μονο ςτην περιπτωςη που εχει επιλεγει απο τον αναθετοντα φορεα ωσ λογοσ αποκλειςμου.
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