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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2017
Της από 1-3-2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., έχει συνέλθει σε Τακτική

συνεδρίαση η Οικονομική

Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 920/24-2-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών (7)
βρέθηκαν παρόντες ( 7 ) , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος)
2) Ελευθεριάδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μουστακίδης Γεώργιος
Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Γιανταμίδης Ιορδάνης
4) Ματζαρίδης Νικόλαος
5) Δίγκας Ιωάννης
(Αναπληρωματικό Μέλος πλειοψηφίας)

6) Κουκαριώτης Παναγιώτης
7) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Α’
Αριθμ.Απόφασης:23 /2017

6Ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μελέτης και τον Καθορισμό των Όρων Δημοπράτησης, του παρακάτω
Έργου με τίτλο:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»Προϋπολογισμού : 10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64 €
με το ΦΠΑ 24% , με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Ο.Ε. την από Δ.Υ./15-2-2017 εισήγηση του τμήματος οικον. υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Σας αποστέλλουμε την Αρ. Μελ. 12/2016 και παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε την Έγκριση Μελέτης και
τον Καθορισμό των Όρων Δημοπράτησης, του παρακάτω Έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
Προϋπολογισμού : 10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64 € με το ΦΠΑ 24% ,
με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η κατασκευή φρεατίου ομβρίων υδάτων (σχάρα) μπροστά
στην οικία Μοσχόπουλου στην Αδριανή, επισκευή φρεατίου στην διασταύρωση προς οικία Καρακασίδου
στην Αδριανή, δύο φρεάτια ύδρευσης και ένα αποχέτευσης για την παράκαμψη του δικτύου ύδρευσης στην
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διασταύρωση προς οικία Δίγκα στην Αδριανή, επισκευή φρεατίου στην Εκκλησία της Αδριανής,
αποκατάσταση οδοστρώματος σε σύνδεση αγωγού δίπλα στον κεντρικό δρόμο στην Αδριανή και τέλος
σύνδεση με την αποχέτευση και φρεάτιο σε οικία στην Πλατανιά.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:
Εκσκαφές, ξυλότυπος, σκυρόδεμα, οπλισμός, σχάρες και σωλήνες»

Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, είδε τις
διατάξεις του Ν. 2539/ 1997 και των σχετικών διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006) άρθρα
103, 158, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την εισήγηση της Τ.Υ του Δήμου ,την αριθ.
12/2016 τεχνική μελέτη και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Αποφασίζει
Εγκρίνει την

Ομόφωνα

αριθ. 12/2016 μελέτη του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού :10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64 €
με το ΦΠΑ 24% , με Κωδικό Κ.Α: 25/7312.25.

Ορίζει ως κριτήριο ανάθεσης του δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού,
για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
Προϋπολογισμού :10.394,87 € χωρίς ΦΠΑ 24% ή 12.889,64 € με το ΦΠΑ 24% την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, βάση των οποίων θα διεξαχθεί ο δημόσιος
ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, για την επιλογή
αναδόχου του ανωτέρου έργου, όπως αυτοί αναγράφονται στην Αρ.12/2016 μελέτη,
της Τεχνικής Υπηρεσίας και οι οποίοι έχουν ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

«Κατασκευή και ε̟ισκευή φρεατίων
ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ
Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»

Αριθµ. ∆ιακ. 1/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ1:

ΣΑΤΑ
ΚΑ 25/7312.25

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Για έργα ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ2

(Τό̟ος) Παρανέστι
(Ηµεροµηνία) 19/01/2017

1

Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ ή κωδικός
πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο).
2
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ3

«Κατασκευή και ε̟ισκευή φρεατίων
ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ
Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»

ΣΑΤΑ
ΚΑ 25/7312.25

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
∆ηµόσιο Συνο̟τικό Ανοικτό4 ∆ιαγωνισµό για την ε̟ιλογή αναδόχου µε κριτήριο ανάθεσης την
̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής για την κατασκευή του
έργου :

«Κατασκευή

και ε̟ισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ
Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»

Προϋ̟ολογισµού 12.889,64 Ευρώ (εκτιµώµενης αξία σύµβασης µε Φ.Π.Α.),

̟ου θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ) και
β) τους όρους του ̟αρόντος τεύχους και
καλεί

3
4

Όπως υποσημείωση 1.
Σε περίπτωση συνοπτικού διαγωνισμού να αναφέρεται
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τους ενδιαφερόµενους εργολή̟τες να υ̟οβάλουν ̟ροσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.
Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κύριος του έργου – Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία

6

Άρθρο 2

Παραλαβή τευχών

7

Άρθρο 3

Προϋ̟οθέσεις έγκυρης και ̟αραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό
Τρό̟ος υ̟οβολής Φακέλου Προσφοράς

8

Άρθρο 4

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών

9

Άρθρο 5

Σύµβαση – Συµβατικά τεύχη

14

Άρθρο 6

Γλώσσα διαδικασίας

15

Άρθρο 7

Εφαρµοστέα νοµοθεσία

15

Άρθρο 8

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί κ.λ.̟. – Πληρωµή Αναδόχου

16

Άρθρο 9

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό
a.
Ένσταση κατά της διακήρυξης - Τεκµήριο α̟ό τη συµµετοχή στον
διαγωνισµό

16

Άρθρο 10

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τίτλος, ̟ροϋ̟ολογισµός, τό̟ος, ̟εριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά
του έργου

17

17

Άρθρο 12

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου

18

Άρθρο 13

∆ιαδικασία Ε̟ιλογής Αναδόχου – Σύστηµα υ̟οβολής οικονοµικών
̟ροσφορών

19

Άρθρο 14

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου

19

Άρθρο 15

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό

19

Άρθρο 16

Χορήγηση ̟ροκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριµ)

21

Άρθρο 17

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου

21

Άρθρο 18

Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών

21

Άρθρο 19

Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών

22
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Άρθρο 20

∆ηµοσιότητα – ∆α̟άνες δηµοσίευσης

22

Άρθρο 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό

23

Άρθρο 22

Ε̟αγγελµατικά ̟ροσόντα

24

Άρθρο 23

∆ικαιολογητικά

26

Άρθρο 24

Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς

30

Άρθρο 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ιάφορα

31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:

Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία

1.1

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο ∆ήµος Παρανεστίου 5

1.2

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ήµος Παρανεστίου 6

1.3

Προϊστάµενη Αρχή είναι η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου Παρανεστίου ̟ου
έχει έδρα στο Παρανέστι 7
Οδός
Ταχ.Κωδ
.
Τηλ.
Telefax
E-mail8

:
:

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ.
66 035 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ

:
:
:

2524350139 και 50161.
25240-22571
e.zaxaropoulos@paranesti.gr

̟ρος την ο̟οία οι διαγωνιζόµενοι θα α̟ευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα
καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τις κείµενες διατάξεις κατά το
στάδιο δηµο̟ράτησης του έργου) ̟ου ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
1.4

∆ιευθύνουσα / Ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η
Τεχνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου Παρανεστίου

Η δηµο̟ρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παρανεστίου
9

1.5

-

-

5

6

«Ενδιαφερόµενος / Υ̟οψήφιος» νοείται ο οικονοµικός φορέας ̟ου έχει το εκ
του νόµου δικαίωµα και ̟ροτίθεται να λάβει µέρος στην ̟αρούσα δηµο̟ρασία.
«Προσφέρων» νοείται οικονοµικός φορέας ̟ου έχει υ̟οβάλει ̟ροσφορά.
ως «ανάδοχος» ή «εργολή̟της» νοείται ο οικονοµικός φορέας στον ο̟οίο έχει
ανατεθεί µε δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση, κατά την έννοια της διάταξης της
̟ερί̟τωσης 5 της ̟αρούσας ̟αραγράφου, η κατασκευή έργου.
«Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό
Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υ̟ηρεσίας µε τις τιµές µονάδος
µειωµένες κατά το ̟οσοστό έκ̟τωσης ̟ου ̟ροσφέρει ο ανάδοχος κατά το
διαγωνισµό.

ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, για
λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της
περίπτωσης (5) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 ή κατασκευάζεται το έργο.
Ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την
ευθύνη υλοποίησης του έργου

7

Επισημαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πλην της
περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική
Επιτροπή. Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού τις αρμοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τη
παρ.1(γ) του άρθρου 176 του ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρμοδιότητα
της Π.Α. που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Δ/νσης σύμφωνα με τον εκάστοτε οργανισμό της Περιφέρειας

8

Εφόσον υπάρχει.

9

Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… .
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-

Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων είναι οι διατάξεις του νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147)

1.6

Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του
έργου, θα γνωστο̟οιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υ̟οψηφίους ή στον ανάδοχο
αντίστοιχα και α̟ό το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν ̟ροκύ̟τει ο̟οιαδή̟οτε ακυρότητα ή άλλη
δυσµενής συνέ̟εια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υ̟όψη σύµβασης.
Εφόσον οι ως άνω υ̟ηρεσίες ή/και α̟οφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υ̟οχρεούνται να δηλώσουν άµεσα
και εγγράφως στους υ̟οψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των
υ̟ηρεσιών ή α̟οφαινοµένων οργάνων, τα ο̟οία κατά τον νόµο α̟οτελούν τον
καθολικό τους διάδοχο ̟ου υ̟εισέρχεται ̟λήρως στα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις
τους, και α̟ό το γεγονός αυτό δεν ̟ροκύ̟τουν ο̟οιεσδή̟οτε ακυρότητες στη
διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υ̟όψη σύµβασης. Παράλειψη
ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων ε̟ιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και
ε̟ανα̟ροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο εφόσον έχει α̟οδεδειγµένα ως α̟οτέλεσµα
την ̟αρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στον διαγωνισµό.

Άρθρο 2:

Παραλαβή τευχών

2.1

Το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς10, ̟ου θα συµ̟ληρωθεί α̟ό τους
διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµο̟ράτησης ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 5 (̟αρ.
2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται α̟ό την Τεχνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου
Παρανεστίου, Παρανέστι ∆ράµας, ΤΚ 66 035, Πληροφορίες Ζαχαρό̟ουλος
Ευστράτιος, Χρήστος Χασά̟ης τηλ.: 2524350139,161
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους α̟ό την αρχή ̟ου διεξάγει
το διαγωνισµό µέχρι και την …../…./201711. Εφόσον ζητηθούν εµ̟ρόθεσµα
χορηγούνται το αργότερο εντός της ε̟όµενης εργάσιµης ηµέρας α̟ό την υ̟οβολή
της αίτησης χορήγησης. Για την ̟αραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι
καταβάλλουν τη δα̟άνη ανα̟αραγωγής τους, ̟ου ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, εκτός αν
αναλάβουν την ανα̟αραγωγή των τευχών µε δική τους δα̟άνη και ε̟ιµέλεια.

2.2

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, να
λάβουν γνώση των υ̟όλοι̟ων στοιχείων και υ̟αρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.̟.,
στα γραφεία της αρχής ̟ου διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες. Μ̟ορούν ε̟ίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δα̟άνες και φροντίδα
τους.

2.3

Οι αλλοδα̟οί υ̟οψήφιοι α̟ό τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη
̟ου έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή ̟ου
̟ροέρχονται α̟ό τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης
µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική α̟όφαση του αρµοδίου
οργάνου και το κείµενο των ο̟οίων ε̟ιτρέ̟ει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών
διαγωνισµών σε υ̟οψηφίους ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό αυτές τις χώρες, µ̟ορούν να
̟αραλάβουν τα ̟αρα̟άνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν
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Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 376 παρ. 13 του Ν.4412/2016.
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Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη (βλ. άρθρο 98
παρ. 1 του Ν4412/2016), η προηγούμενη Πέμπτη ή Παρασκευή αντίστοιχα και αν αυτή είναι αργία, η
προηγούμενη εργάσιμη.
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έγκαιρα και εµβάσουν, κατό̟ιν συνεννόησης µε την υ̟ηρεσία ̟ου διεξάγει τον
διαγωνισµό, ̟έραν της αναφεροµένης στην ̟αράγραφο 2.1 δα̟άνης και τη
δα̟άνη της ταχυδροµικής α̟οστολής τους. Η υ̟ηρεσία α̟οστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον
ενδιαφερόµενο.
Άρθρο 3:

Προϋ̟οθέσεις έγκυρης και ̟αραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό – Τρό̟ος
υ̟οβολής φακέλου ̟ροσφοράς

3.1

Για την έγκυρη και ̟αραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι
καταθέτουν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται στο άρθρο 18,
τον σφραγισµένο φάκελο της ̟ροσφοράς τους στον ο̟οίο ̟ρέ̟ει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συµµετοχής,
β) η ε̟ωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016.

3.2

Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 και
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο
ο̟οίος ̟εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 για τις συµβάσεις ̟ου αφορά το άρθρο αυτό και τα
̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 24 της ̟αρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν ε̟ίσης τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της ̟αρ. 3.1
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµ̟ληρώνονται
κατά την κατάθεση της ̟ροσφοράς και δεν α̟οτελούν λόγο α̟οκλεισµού των
υ̟οψηφίων.
Ειδικά για τον φάκελο ̟ου ̟εριέχει την οικονοµική ̟ροσφορά, αυτός είναι
α̟αραίτητα και ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε
τρό̟ο ̟ου δε µ̟ορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιλη̟τό.

3. 3

Οι ηµεδα̟ές εργολη̟τικές ε̟ιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο ̟ροσφοράς
ιδιοχείρως στην Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού. Έχουν δικαίωµα να υ̟οβάλλουν την
̟ροσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:
• σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης ατοµικής ε̟ιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός
εργολή̟της,
• σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας
ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργολη̟τικής Ε̟ιχείρησης,
• σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
(Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτηµένος ε̟ί τούτω διαχειριστής της,
• σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων είτε α) ο κοινός εκ̟ρόσω̟ος (̟ου ̟ρέ̟ει
να είναι ένα εκ των µελών της ένωσης, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό
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̟ληρεξούσιο) των µελών της ένωσης, είτε β) όλα τα µέλη
µαζί, το καθένα
εκ̟ροσω̟ούµενο ή αντι̟ροσω̟ευόµενο κατά τα ̟αρα̟άνω. Α̟αγορεύεται
η
εκ̟ροσώ̟ηση δύο ή ̟ερισσότερων διαγωνιζοµένων α̟ό το ίδιο φυσικό ̟ρόσω̟ο.
3.4

Οι αλλοδα̟οί υ̟οψήφιοι, ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ.
και α̟ό κράτη ̟ου έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες
συµβάσεις, ή ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει διµερείς
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική
α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου και το κείµενο των ο̟οίων ε̟ιτρέ̟ει ρητώς το
άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υ̟οψηφίους ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό αυτές
τις χώρες µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή
̟ου διεξάγει τον διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκ̟ρόθεσµη άφιξη της
̟ροσφοράς στο ̟ρωτόκολλό της.

3.5

Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα, ε̟ιστρέφονται
χωρίς να α̟οσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως (άρθρο 96 του Ν.
4412/2016. Η ανε̟ιφύλακτη ̟αραλαβή της ̟ροσφοράς α̟ό τον εκ̟ροθέσµως
υ̟οβάλλοντα τεκµαίρεται ως α̟οδοχή του α̟οκλεισµού και ̟αραίτηση α̟ό το
δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της ̟ράξης της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκ̟ρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο
της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκ̟ρόθεσµης ̟ροσφοράς
̟αραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υ̟όλοι̟ες ̟ροσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο
̟ρακτικό της στην ̟ερί̟τωση αυτή την εκ̟ρόθεσµη υ̟οβολή (ακριβή ώρα ̟ου
̟εριήλθε η ̟ροσφορά στην κατοχή της) και την α̟ορρί̟τει ως α̟αράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού
θεωρεί ότι η ̟ροσφορά είναι α̟αράδεκτη.

Άρθρο 4:

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των ̟ροσφορών

4.1

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων ̟ροσφοράς
α) Η έναρξη υ̟οβολής των ̟ροσφορών, ̟ου κατατίθενται κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται α̟ό τον ̟ρόεδρο αυτού,
µισή ώρα ̟ριν α̟ό την ώρα λήξης. Η ̟αραλαβή µ̟ορεί να συνεχισθεί και µετά την
ώρα λήξης, αν η υ̟οβολή, ̟ου έχει εµ̟ρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακο̟ή
λόγω του ̟λήθους των ̟ροσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη
της ̟αραλαβής κηρύσσεται ε̟ίσης α̟ό τον ̟ρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού
οργάνου, µε ̟ροειδο̟οίηση ολίγων λε̟τών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης
δεν γίνεται δεκτή άλλη ̟ροσφορά ή αίτηση συµµετοχής. Προσφορές ή αιτήσεις
συµµετοχής ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα, ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν
ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή διαδικασία, ̟ροσφορά ̟ου υ̟οβάλλεται
α̟ό ̟ροσφέροντα ̟ου δεν ̟ροσκλήθηκε ̟ρος τούτο, ε̟ιστρέφεται χωρίς να
α̟οσφραγισθεί.
Ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού οι ̟ροσφορές και όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής
µονογράφονται ανά φύλλο στο σύνολό τους και υ̟ογράφονται ό̟ου αυτό
̟ροβλέ̟εται α̟ό το έντυ̟ο (υ̟ογραφή Υ.∆., έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς κ.λ.̟.)
α̟ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, α̟ό το νόµιµο
εκ̟ρόσω̟ο αυτών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε κά̟οιο φύλλο υ̟άρχει υ̟ογραφή δεν
α̟αιτείται και µονογραφή σε αυτό.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται
υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση είτε
α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει
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να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής.
β) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, ό̟ως
ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, είναι σε κάθε ̟ερί̟τωση ηµέρα Τρίτη ή Πέµ̟τη
και ώρα 10:00 ̟.µ. Την ίδια ηµέρα και µετά το ̟έρας της ως άνω ώρας, κηρύσσεται η
λήξη της ̟αραλαβής και διενεργείται η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών. Αν, για λόγους
ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η α̟οσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι
τη µέρα αυτή δεν έχει υ̟οβληθεί καµία ̟ροσφορά, η α̟οσφράγιση και η καταληκτική
ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε ο̟οιαδή̟οτε άλλη ηµέρα, µε α̟όφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η α̟όφαση αυτή κοινο̟οιείται εγγράφως, ̟έντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα
έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται, κατά ̟ερί̟τωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών ή δεν υ̟οβληθούν
̟ροσφορές, µ̟ορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των
διατάξεων των δύο ̟ροηγούµενων εδαφίων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και στη νέα αυτή
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών ή δεν υ̟οβληθούν
̟ροσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγω
έργο µε την εκ νέου τήρηση όλων των διατυ̟ώσεων δηµοσιότητας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται
στις διατάξεις του ̟αρόντος (ε̟αναλη̟τικός διαγωνισµός).
γ) Οι ̟ροσφορές ̟ου ̟αραλαµβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους
σε σχετικό ̟ρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, στο ο̟οίο ειδικότερα
αναφέρονται η σειρά ̟ροσέλευσης, η ε̟ωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και
κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκ̟ρόσω̟ος, καθώς και η εκ̟λήρωση άλλων
τυ̟ικών ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου α̟αιτούν τα έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι
αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, ό̟ως καταχωρίσθηκαν στο
̟ρακτικό και µονογράφονται α̟ό τα µέλη του ως άνω οργάνου.
δ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της ̟αραλαβής των ̟ροσφορών και
καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, ακολουθεί η α̟οσφράγιση των
οικονοµικών ̟ροσφορών και η ανακοίνωση των ε̟ί µέρους στοιχείων τους, τα ο̟οία
ε̟ίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω ̟ρακτικό.
ε) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ̟ροβαίνει σε έλεγχο της οµαλότητας των
οικονοµικών ̟ροσφορών υ̟ολογίζοντας, το συνολικό ύψος της οικονοµικής
̟ροσφοράς ̟ου διαµορφώνεται µετά την αφαίρεση α̟ό κάθε οµάδα εργασιών ̟οσού
̟ου αντιστοιχεί στην έκ̟τωση ̟ου ̟ροσφέρθηκε. Α̟ό τη σύγκριση της οικονοµικής
̟ροσφοράς ̟ρος τον αρχικό ̟ροϋ̟ολογισµό της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
λαµβάνεται υ̟όψη το κονδύλιο για τα α̟ρόβλε̟τα της ̟ερί̟τωση α' της ̟αρ. 3 του
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, ̟ροκύ̟τει η µέση έκ̟τωση ε̟ί τοις εκατό (Εµ) του
υ̟όψη µειοδότη. Κατ' εξαίρεση, αν οι α̟οκλίσεις των ̟οσοστών έκ̟τωσης ̟ρος τα άνω
ή ̟ρος τα κάτω δεν υ̟ερβαίνουν το 0,10 (1- Εµ) και αφορούν οµάδα ή οµάδες
εργασιών ̟ου αθροιστικά η αξία τους στον ̟ροϋ̟ολογισµό της υ̟ηρεσίας δεν ξε̟ερνά
το ̟έντε τοις εκατό (5%) η οικονοµική ̟ροσφορά οµαλο̟οιείται µε αύξηση στο
κατώτατο όριο οµαλότητας ̟ου ορίζεται στην ̟ερί̟τωση α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 95
του Ν. 4412/2016, όλων των ̟οσοστών έκ̟τωσης ̟ου υ̟ολεί̟ονται α̟ό αυτό και η
σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη µε τα ̟οσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ̟οσά, ό̟ως
διορθώνονται α̟ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο. Τα ε̟ιµέρους ̟οσοστά ̟ου είναι
µεγαλύτερα α̟ό το ανώτατο όριο οµαλότητας, ̟ου ορίζεται στην ̟ερί̟τωση α' της
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̟αρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, δεν α̟οτελούν αντικείµενο διόρθωσης και δεν
αλλάζουν στην καταρτιζόµενη σύµβαση.
Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά συµµετοχής ελέγχονται την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά
της µειοδοσίας, αρχίζοντας α̟ό τον ̟ρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου
αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των ̟ροσφορών και
του ελέγχου των εγγυητικών ε̟ιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) ̟ρώτες
κατά σειρά µειοδοσίας ̟ροσφορές. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις
ε̟όµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σ̟ουδαίος λόγος για την αναβολή της
σε ηµέρα και ώρα ̟ου κοινο̟οιείται εγγράφως στους ̟ροσφέροντες, ανακοινώνεται µε
τοιχοκόλληση στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της υ̟ηρεσίας και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
στ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, ̟ριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης
του ως άνω ̟ρακτικού του, ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες ̟ου αναγράφονται στις
υ̟οβληθείσες εγγυητικές ε̟ιστολές, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
θ) Η διαδικασία της ̟αραγράφου αυτής καταχωρείται στο ̟ρακτικό του αρµόδιου
γνωµοδοτικού οργάνου ή σε ̟αράρτηµά του ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό τον ̟ρόεδρο και τα
µέλη της. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του
σχετικού ̟ρακτικού µε το α̟οτέλεσµα της διαδικασίας, µε το ο̟οίο εισηγείται την
ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης ό̟ως ορίστηκαν στα έγγραφα
της σύµβασης, και το υ̟οβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η ο̟οία εγκρίνει το
α̟οτέλεσµα, ε̟ιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
ι) Κατά της α̟όφασης έγκρισης του α̟οτελέσµατος της διαδικασίας χωρεί ένσταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (̟ρο ΦΠΑ).

4.2

Έγκριση α̟οτελέσµατος της ∆ηµο̟ρασίας – Πρόσκληση για υ̟ογραφή σύµβασης
1.Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιεί εγγράφως τον
̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («̟ροσωρινό ανάδοχο»),
να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας12 α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης
ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου
80 του Ν. 4412/2016, ό̟ως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως
α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού των άρθρων 73 και
74 του Ν. 4412/2016 , καθώς και για την ̟λήρωση των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής
των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται σε
σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος ̟αραδίδεται εµ̟ρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο
αξιολόγησης.
Αναλυτικότερα ο ̟ροσωρινός ανάδοχος οφείλει να ̟ροσκοµίσει τα κάτωθι
δικαιολογητικά:

12

Η προθεσμία, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. (άρθρο
103 παρ. 1 του Ν.4412/2016
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1.Α- ̟ιστο̟οιητικό/βεβαίωση του οικείου ε̟αγγελµατικού µητρώου του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016 µε το ο̟οίο να
̟ιστο̟οιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους.
Προκειµένου ̟ερί εργολη̟τικής ε̟ιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.
̟ιστο̟οιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία ̟ου ορίζεται στο
άρθρο 21 της ̟αρούσας
2.Α- ̟ροσκόµιση α̟οσ̟άσµατος του σχετικού µητρώου, ό̟ως του ̟οινικού
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, α̟ό το ο̟οίο
̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµισης
του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά: α) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β)
στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γ) σε ̟ερί̟τωση
µεµονωµένης ατοµικής ε̟ιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολή̟της
3.Α- ̟ιστο̟οιητικό ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι έχει
εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία
(εφόσον είναι ηµεδα̟ή ή αλλοδα̟ή µεν αλλά ̟ου έχει ήδη ανα̟τύξει
δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένη. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική
ασφάλιση.
4.Α- ̟ιστο̟οιητικό ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι έχει
εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των φόρων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου είναι
εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι
εγκατεστηµένη.
5.Α- ̟ιστο̟οιητικό ή ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό την αρµόδια αρχή του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο οικονοµικός
φορέας δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση, ότι δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό
εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο, ότι δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία
̟τωχευτικού συµβιβασµού, ότι δεν έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του
δραστηριότητες, ότι δεν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση
̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου.
Για τις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις 3.Α, 4.Α, 5.Α ισχύουν τα κάτωθι:
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
̟ιστο̟οιητικό ή ό̟ου το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν καλύ̟τει όλες τις
̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αράγραφος 1 και 2 και στην ̟ερί̟τωση β' της
̟αραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό
µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου
δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
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Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην
ο̟οία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας
̟αραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου
αναφέρονται στις ̟αραγράφους 1 και 2 και στην ̟ερί̟τωση β' της ̟αραγράφου 4 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Οι ε̟ίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του
ε̟ιγραµµικού α̟οθετηρίου ̟ιστο̟οιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.
2.Αν δεν ̟ροσκοµισθούν τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά
̟ου υ̟oβλήθηκαν, ̟αρέχεται ̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει
ή να τα συµ̟ληρώσει εντός ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης
ειδο̟οίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ως άνω
̟ροθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό ε̟αρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκα̟έντε
(15) ε̟ι̟λέον ηµέρες.
3.Αν, κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία
̟ου δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο
̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος και, µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 104 Ν.
4412/2016, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, ̟ου
είχε ̟ροσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε
̟ροσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως
ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης ό̟ως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να
λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντος ̟ου α̟ορρίφθηκε. Αν κανένας α̟ό
τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟έβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται.
4.Αν ο ̟ροσωρινός ανάδοχος δεν υ̟οβάλει στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα, των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκ̟τωτος και κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, ̟ου
είχε ̟ροσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο του 72 Ν. 4412/2016, εφόσον είχε
̟ροσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως
ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης ό̟ως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να
λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντος ̟ου α̟ορρίφθηκε. Αν κανένας α̟ό
τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσκοµίζει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
5.Αν α̟ό τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού των άρθρων
73 και 74, 72 του Ν. 4412/2016 ή η ̟λήρωση µιας ή ̟ερισσότερων α̟ό τις α̟αιτήσεις
των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76
και 77 του Ν. 4412/2016 , ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος και, µε την
ε̟ιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συµµετοχής του, είχε ̟ροσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016 , εφόσον είχε ̟ροσκοµισθεί, και, µε την ε̟ιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη
̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης ό̟ως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να
λαµβάνεται υ̟όψη η ̟ροσφορά του ̟ροσφέροντος ̟ου α̟ορρίφθηκε. Αν κανένας α̟ό
τους ̟ροσφέροντες δεν α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής, σύµφωνα
µε την ̟αράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία µαταιώνεται.
6.Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη ̟ρακτικού α̟ό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο α̟οφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης
είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου είτε για τη µαταίωση της
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διαδικασίας κατά τις ̟αραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα
α̟οτελέσµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών, ε̟ικυρώνονται µε την
α̟όφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 .
7.Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω
δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και
στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Άρθρο 5:

Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη

5.1

Σχετικά µε την υ̟ογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 135
του Ν. 4412/2016.

5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα ο̟οία θα εκτελεστεί το ̟ρος ανάθεση
έργο, είναι τα αναφερόµενα ̟αρακάτω. Σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας των
̟εριεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω13:
Το συµφωνητικό.
Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋ̟ολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, ̟ου θα χορηγηθούν στον ανάδοχο α̟ό την υ̟ηρεσία
και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, ̟ου θα συνταχθούν α̟ό τον Ανάδοχο, αν
̟ροβλέ̟εται η ̟ερί̟τωση αυτή α̟ό τα συµβατικά τεύχη ή ̟ροκύψει κατά τις
ισχύουσες διατάξεις ̟ερί τρο̟ο̟οίησης των µελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, ό̟ως αυτό τελικά θα
εγκριθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.3

Άρθρο 6:

Ε̟ίσης έχουν συµβατική ισχύ, ε̟όµενη των αναφερόµενων στην ̟ροηγούµενη
̟αράγραφο:
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυ̟ες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ.
Υ.∆.Ε.).
(4) Οι ̟ροδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
Γλώσσα διαδικασίας

6.1

Ε̟ίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς
και κάθε έγγραφο της Υ̟ηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα
συνοδεύονται α̟ό νόµιµη ελληνική µετάφραση. Ε̟ικρατούσα διατύ̟ωση είναι
̟άντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική.

6.2

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά ̟ου θα κατατεθούν α̟ό αλλοδα̟ές Ε̟ιχειρήσεις
̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου, να είναι νόµιµα ε̟ικυρωµένα είτε α̟ό το
Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την ε̟ίθεση της
13

Δεν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής
δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού.
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σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (̟ου
κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να ̟ιστο̟οιείται η γνησιότητά τους. Η
µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε α̟ό Έλληνα δικηγόρο είτε α̟ό το
αρµόδιο ̟ροξενείο είτε α̟ό τη µεταφραστική υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου
Εξωτερικών.
6.3

Οι έγγραφες και ̟ροφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υ̟ηρεσιών ̟ου εµ̟λέκονται
στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υ̟οψηφίων, των διαγωνιζοµένων και
του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υ̟οχρεωµένος να διευκολύνει την ε̟ικοινωνία των αλλοδα̟ών υ̟αλλήλων του µε
την Υ̟ηρεσία µε διάθεση διερµηνέων.

Άρθρο 7:

Εφαρµοστέα νοµοθεσία

7.1

Για τη δηµο̟ράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή
του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των ̟αρακάτω νοµοθετηµάτων14:
- Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα̟τυξιακών
̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007 -2013», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και
ισχύει 15.
- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει,
- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε
και ισχύει.
- Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.

7.2

Οι διατάξεις ̟ερί ονοµαστικο̟οίησης των µετοχών 16.

7.3

Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.

7.4

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις (εφόσον δεν
̟εριλαµβάνονται στην κωδικο̟οίηση), καθώς και λοι̟ές διατάξεις ̟ου αναφέρονται
14

15
16

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο
κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρώ.
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ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας εργολαβίας
και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω.

Άρθρο 8:

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.̟.- Πληρωµή Αναδόχου

8.1

Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ΣΑΤΑ (ΚΑ 25/7312.25)17 και υ̟όκειται στις κρατήσεις18
̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα έργα αυτά. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις ύψους
µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως
̟ηγής ̟ροέλευσης χρηµατοδότησης, οι ο̟οίες συνά̟τονται µετά την έναρξη
ισχύος του, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας
κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει
σήµερα.

8.2

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλ̟. του Αναδόχου και οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό φόρους,
δασµούς κ.λ.̟. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
τον Κύριο του Έργου.

8.3

Οι ̟ληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η ̟ληρωµή του εργολαβικού
τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9:

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισµό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.̟. για
τον διαγωνισµό, αυτές θα ̟αρέχονται α̟ό την αρχή ̟ου τον διεξάγει, το αργότερο
τρεις εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης υ̟οβολής των ̟ροσφορών19

17

18
19

Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και ειδικότερα
να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους.
Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών σε περίπτωση
δημόσιων συμβάσεων άνω των ορίων
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Άρθρο 10: Ένσταση κατά της διακήρυξης - Τεκµήριο α̟ό τη συµµετοχή στον διαγωνισµό
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υ̟οβάλλεται µέχρι ̟έντε
(5) ηµέρες ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. (άρθρο
127 του Ν. 4412/2016)
Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η υ̟οβολή ̟ροσφοράς στον διαγωνισµό α̟οτελεί τεκµήριο
ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει ̟λήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των
λοι̟ών τευχών δηµο̟ράτησης και γνωρίζει ̟λήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του
έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, ̟ροϋ̟ολογισµός, εκτιµώµενη αξία της Σύµβασης τό̟ος, ̟εριγραφή και
ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
11.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:
«Κατασκευή και ε̟ισκευή φρεατίων ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ
Αδριανής και ΤΚ Πλατανιάς»
11.2 Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης

Η Εκτιµώµενη αξία της Σύµβασης ανέρχεται σε 12.889,64 Ευρώ και αναλύεται σε 20:
∆α̟άνη Εργασιών 7.652,81 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.377,51 €
Α̟ρόβλε̟τα21 ( ̟οσοστού 15% ε̟ί της δα̟άνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)
1.354,55 €
Αναθεώρηση 10,00 €
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 2.494,77 €

11.3

Τό̟ος εκτέλεσης του έργου

∆ήµος Παρανεστίου – ΤΚ Αδριανής, ΤΚ Πλατανιάς
11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με το έργο αυτό ̟ροβλέ̟εται να γίνει η κατασκευή φρεατίου οµβρίων
υδάτων
(σχάρα) µ̟ροστά στην οικία Μοσχό̟ουλου στην Αδριανή, ε̟ισκευή
φρεατίου στην διασταύρωση ̟ρος οικία Καρακασίδου στην Αδριανή, δύο φρεάτια
ύδρευσης και ένα α̟οχέτευσης για την ̟αράκαµψη του δικτύου ύδρευσης στην
διασταύρωση οδών ̟ρος οικία ∆ίγκα στην Αδριανή, ε̟ισκευή φρεατίου στην

20

Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών.

21

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης
εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
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Εκκλησία της Αδριανής, α̟οκατάσταση οδοστρώµατος σε σύνδεση αγωγού δί̟λα
στον κεντρικό δρόµο στην Αδριανή και τέλος σύνδεση µε την α̟οχέτευση και φρεάτιο
σε οικία στην Πλατανιά.

Η αναλυτική ̟εριγραφή των εργασιών του ̟αρόντος έργου γίνεται στο Τεύχος
µε τίτλο «Τεχνική Περιγραφή» σε συνδυασµό µε τα λοι̟ά τεύχη.
Ε̟ισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών ̟ου
συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης ̟ρος τις ε̟ιταγές της Κοινοτικής
νοµοθεσίας και νοµολογίας (υ̟όθεση C-496/99 P / Ε̟ιτρο̟ή κατά CAS Succhi di
Frutta SpA και υ̟όθεση C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά
Αυστρίας)), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµο̟ρατούµενων έργων δεν
̟ρέ̟ει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, ̟ου αναφέρονται
ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν ̟ροκύ̟τει α̟ό
ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την ο̟οία δηµο̟ρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών θα ακολουθεί τις ̟ροβλέψεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016), εφόσον η δυνατότητα
χρησιµο̟οίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους
ακόλουθους όρους και ̟εριορισµούς:
∆εν ε̟ιτρέ̟εται µε τη χρησιµο̟οίηση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών:
•

να ̟ροκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, ό̟ως αυτό
̟εριγράφεται στα συµβατικά τεύχη,

•

να θίγεται η ̟ληρότητα, η ̟οιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

•

να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,

•

να ̟ληρώνονται νέες εργασίες, ̟ου δεν υ̟ήρχαν στην αρχική σύµβαση,

•

να τρο̟ο̟οιούνται οι ̟ροδιαγραφές του έργου, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στα
συµβατικά τεύχη,

•

να ̟ροκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δα̟ανών, οι ο̟οίες
δεν είχαν α̟οτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (̟.χ. για το µητρώο
έργου, α̟ολογιστικές εργασίες, κλ̟).

•

Υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση εφαρµογής των ̟ροαναφερθέντων ̟εριορισµών, ε̟ιτρέ̟εται η
χρησιµο̟οίηση των «ε̟ί έλασσον» δα̟ανών, χωρίς ̟εριορισµό ορίου µεταβολής των
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά:

•

µε ̟εριορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δα̟άνης µιας
«οµάδας εργασιών», έως το 20% της δα̟άνης αυτής και ταυτόχρονα

•

µε ̟εριορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων α̟ό «οµάδα
εργασιών» σε άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δα̟άνης της αρχικής
σύµβασης του έργου.
Οι ως άνω ̟οσοτικοί ̟εριορισµοί δεν ισχύουν στην ̟ερί̟τωση ̟ου ε̟έρχονται µόνο
µειώσεις ̟οσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο ̟λαίσιο των
̟ροβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού ̟λαισίου), χωρίς να χρησιµο̟οιούνται τα
εξοικονοµούµενα ̟οσά για την αύξηση των ̟οσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης.

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
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Η συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες και αρχίζει
α̟ό την ηµέρα υ̟ογραφής της σύµβασης22.
Οι α̟οκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές ̟ροθεσµίες23 του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία ε̟ιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών
13.1

Η ε̟ιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή διαδικασία» της ̟αρ. 1 του
άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασµό µε το άρθρο 117 (συνο̟τικός
διαγωνισµός) του Ν. 4412/2016 και την ̟αρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016
24 .

13.2

Η οικονοµική ̟ροσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υ̟οβληθεί µε το σύστηµα
̟ροσφοράς ε̟ιµέρους ̟οσοστών έκ̟τωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών
εργασιών του τιµολογίου και του ̟ροϋ̟ολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες
µονάδες ε̟ί τοις εκατό (%), µε έλεγχο οµαλότητας των ε̟ιµέρους ̟οσοστών
έκ̟τωσης της ̟αρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 25.
Κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να υ̟οβάλει µόνο µία οικονοµική ̟ροσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική
ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στη ̟αρ. 2 του
άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
15.1

Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται α̟ό τους ̟ροσφέροντες,
κατά τους όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 εγγυητικές ε̟ιστολές
συµµετοχής26, ̟ου ανέρχονται σε ̟οσοστό 2% ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης27, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ̟οσό των 207,90 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές
α̟ευθύνονται είτε στην υ̟ηρεσία ̟ου διεξάγει τον διαγωνισµό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (ό̟ως οι υ̟ηρεσίες και φορείς αναφέρονται
στις ̟αρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της ̟αρούσας) και σε ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών

22

Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των
εργασιών.

23

Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του
άρθρου 148 του Ν. 4412/2016, μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής.

24

Για συνοπτικό διαγωνισμό ισχύει η παρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.

25

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης της παρ.2α άρθρου 95
(κυρίως), αλλά και των παρ. 2β και 2γ του ιδίου άρθρου (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν.
4412/2016 και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές
προσφορές.

26

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού
συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από
κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

27

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση..
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φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει
τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση..
15.2

Οι εγγυήσεις του ̟αρόντος άρθρου και του άρθρου 17 της ̟αρούσας ̟εριλαµβάνουν
κατ’ ελάχιστον και ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού τα ακόλουθα στοιχεία:
την ηµεροµηνία έκδοσης,
τον εκδότη,
την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα
κατασκευής)
τον αριθµό της εγγύησης,
το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση,
την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ του
ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση,
τους όρους ότι:
η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή ̟ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση
εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης
Για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων στην ̟αρούσα διακήρυξη
(̟αράρτηµα Α) ̟εριλαµβάνεται και υ̟όδειγµα εγγυητικής ε̟ιστολής.

15.3

Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου καθορίζεται στο άρθρο 19 της
̟αρούσας. 28

15.4

Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα
̟ροβλε̟όµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν ̟ροσέλθει
εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής κατα̟ί̟τουν
υ̟έρ του κυρίου του έργου, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της α̟οφάσεως δεν αναστέλλει την είσ̟ραξη του
̟οσού της εγγυήσεως.

15. 5

Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες µετά: α) την
ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ̟ροσφυγής ή την έκδοση α̟όφασης ε̟ί
ασκηθείσας ̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης και β) την ά̟ρακτη
̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση α̟όφασης

28

Άρθρο 72 παρ.1α του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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ε̟’ αυτών, και γ) την ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον
α̟αιτείται.
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα ̟ρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1

∆εν ̟ροβλέ̟εται η χορήγηση ̟ροκαταβολής στον Ανάδοχο29

16.2

∆εν ̟ροβλέ̟εται η ̟ληρωµή ̟ριµ στην ̟αρούσα σύµβαση30

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
το ύψος της ο̟οίας καθορίζεται σε ̟οσοστό 5% 31 ε̟ί της αξίας της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Σε ̟ερί̟τωση αναδόχου κοινο̟ραξίας, οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου
εκδίδονται υ̟έρ όλων των µελών της κοινο̟ραξίας σύµφωνα µε το άρθρο 140
̟αρ.1 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 17Α:

Οι εγγυήσεις των άρθρων 15 και 17 της ̟αρούσας εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά
ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να
εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο
̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής των ̟ροσφορών στον
διαγωνισµό, ορίζεται η …/…/2017, ηµέρα Πέµ̟τη32. Ώρα λήξης της υ̟οβολής
̟ροσφορών ορίζεται η 10:00 ̟.µ.

29

Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η χορήγηση οποιασδήποτε
προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό
βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Γενικά ισχύει το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016

30

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του Ν.4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες
λεπτομέρειες.

31

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

32

Σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1α του Ν. 4412/2016, στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ημέρα Τρίτη ή
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η α̟οσφράγιση κατά την ορισθείσα
ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υ̟οβληθεί καµία ̟ροσφορά, η
α̟οσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ηµέρα, µε α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. Η α̟όφαση αυτή
κοινo̟οιείται εγγράφως, ̟έντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες ̟ριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φoρείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και
αναρτάται, κατά ̟ερί̟τωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η
α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών ή δεν υ̟οβληθούν ̟ροσφορές, µ̟ορεί να ορισθεί
και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοι̟ά των διατάξεων των δύο
̟ροηγούµενων εδαφίων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν
καταστεί δυνατή η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών ή δεν υ̟οβληθούν ̟ροσφορές,
διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγω έργο µε
την εκ νέου τήρηση όλων των διατυ̟ώσεων δηµοσιότητας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις
διατάξεις του ̟αρόντος (ε̟αναλη̟τικός διαγωνισµός)
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών
Κάθε υ̟οβαλλόµενη ̟ροσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό (κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 ̟αρ. 3 του Ν. 4412/2016 για διάστηµα 6 µηνών 33 α̟ό
την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών34.

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆α̟άνες δηµοσίευσης
Η Προκήρυξη του διαγωνισµού θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ 12 τουλάχιστον
ηµέρες ̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής ̟ροσφορών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της ̟αρ. 1γ του άρθρου
121 του Ν. 4412/2016.
Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», µέχρι την έκδοση της
Κ.Υ.Α. της ̟αρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια µόνο στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (̟αρ. 3 άρθρο 38, άρθρο 66, ̟αρ. 2 του άρθρου 117 και ̟ερί̟τ. γ΄ ̟αρ.
1 άρθρο 121 Ν. 4412/2016)
Οι δα̟άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµο̟ρασίας, αρχικής και
ε̟αναλη̟τικής, βαρύνουν σε κάθε ̟ερί̟τωση τον Εργολάβο ̟ου ανακηρύχθηκε
ανάδοχος και εισ̟ράττονται µε τον ̟ρώτο λογαριασµό ̟ληρωµής του έργου35.

33

Σύμφωνα το άρθρο 97 παρ. 3 ισχύει: Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φoρείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έξι (6) μήνες,
μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο
χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται
στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών
προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων του άρθρου 50, ο
χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

34

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τους οικονομικούς φoρείς που αποδέχθηκαν την παράταση,
πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα.

35

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 4 Ν 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) όπως προστέθηκε με αρ. 46 ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’
143).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό

21.1

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Οικονοµικοί φορείς
α. Εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργολη̟τικών Ε̟ιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ̟ου τηρείται
στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ. Ε̟ίσης δύναται να συµµετάσχουν και Οικονοµικοί φορείς
γραµµένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον µ̟ορούν να αναλάβουν το
συγκεκριµένο έργο λόγω ορίων ̟ροϋ̟ολογισµού ( Υ∆Ρ:10.384,87€) 36
β. Προερχόµενοι α̟ό κράτη - µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή α̟ό κράτη ̟ου έχουν υ̟ογράψει την συµφωνία για τις
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ̟ορίου (Π.Ο.Ε.), ή ̟ου
̟ροέρχονται α̟ό τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε
την Ευρω̟αϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου ,
στα ο̟οία τηρούνται ε̟ίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργολη̟τών, εφόσον είναι
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενοι α̟ό ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα ο̟οία δεν τηρούνται ε̟ίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργολη̟τών, εφόσον α̟οδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
̟αρόµοια µε το δηµο̟ρατούµενο, α̟ό ̟οιοτική και ̟οσοτική ά̟οψη.

21.2

Ενώσεις οικονοµικών φορέων των ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεων α, β και γ σε
ο̟οιονδή̟οτε συνδυασµό µεταξύ τους37 (Ενώσεις οικονοµικών φορέων στην ίδια
κατηγορία). Τα µέλη της ένωσης οικονοµικών φορέων ̟ρέ̟ει να είναι εγγεγραµµένα
στην κατηγορία του έργου ̟ου δηµο̟ρατείται.

21.3

Ενώσεις οικονοµικών φορέων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου.38

21.4

Ενώσεις οικονοµικών φορέων εγγεγραµµένων στην τάξη …-…του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας …………-………….., µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016 (αναβάθµιση ορίου λόγω Ένωσης οικονοµικών φορέων στην ίδια τάξη και
κατηγορία έργου)39.

21.5

Σε ̟ερί̟τωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτής, ̟ρέ̟ει να είναι
εγγεγραµµένα στην κατηγορία του έργου ̟ου δηµο̟ρατείται ή, αν το έργο

36

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων Στην περίπτωση αυτή
να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

37

Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του Ν3669/2008).

38

η τάξη για κάθε κατηγορία, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φoρείς, προσδιορίζεται από το
αντίστοιχο μέρος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Τα ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών λαμβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη. (άρθρο 76 παρ.3α του Ν. 4412/2016)

39

Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από το ύψος της εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δικαιολογείται.
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̟εριλαµβάνει εργασίες ̟ερισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε µία α̟ό τις
κατηγορίες του έργου ̟ου δηµο̟ρατείται.
Άρθρο 22: Λόγοι α̟οκλεισµού
1.Οι αναθέτουσες αρχές α̟οκλείουν έναν οικονοµικό φορέα α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης όταν α̟οδεικνύουν, µε την ε̟αλήθευση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα άρθρα 79 έως 81
του Ν.4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρό̟ο, ότι υ̟άρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της διαφθοράς
στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό̟ως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
ό̟ως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του
χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας
ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας
ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Η υ̟οχρέωση α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται ε̟ίσης όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος
του ο̟οίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης,
λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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2.Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ο̟οιοσδή̟οτε οικονοµικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή
διοικητική α̟όφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις
υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο
και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
Η ̟αρούσα ̟αράγραφος ̟αύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκ̟ληρώσει τις
υ̟οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου
οφείλει, συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε
υ̟αγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3.Οι αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να α̟οκλείουν α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης ο̟οιονδή̟οτε οικονοµικό φορέα σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών
υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή
έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια
διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει ε̟αρκώς εύλογες ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο
οικονοµικός φορέας σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φoρείς µε στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη συµµετοχή των
οικονοµικών φορέων κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο
̟αρεµβατικά µέσα,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ̟ροηγούµενης
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα
την ̟ρόωρη καταγγελία της ̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των
̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων α̟οκλεισµού ή την
̟λήρωση των κριτηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις ̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
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η) εάν ο οικονοµικός φορέας ε̟ιχειρεί να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης
α̟οφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να
του α̟οφέρουν αθέµιτο ̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να ̟αράσχει εξ
αµελείας ̟αρα̟λανητικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις
̟ου αφορούν τον α̟οκλεισµό, την ε̟ιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει
δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
Άρθρο 23: Περιεχόµενο φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ̟εριέχει (ε̟ί
̟οινή α̟οκλεισµού):

Α) υ̟εύθυνη δήλωση

µε τις συνέ̟ειες του ν. 1599/1986, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 2 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 ως ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ̟ρος αντικατάσταση των
̟ιστο̟οιητικών ̟ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, η ο̟οία θα βεβαιώνει:
1. ότι δεν υ̟άρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους
ακόλουθους λόγους:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
α̟όφασης-̟λαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την κατα̟ολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της
διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του
άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές
εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την
̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία
των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο
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2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Η υ̟οχρέωση α̟οκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται ε̟ίσης όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος
του ο̟οίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης,
λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υ̟οχρέωση της ̟αραγράφου Α1 αφορά ιδίως:
α) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
γ) σε ̟ερί̟τωση µεµονωµένης ατοµικής ε̟ιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολή̟της
2. ότι έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα
µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε ̟ερί̟τωση ̟ου είναι εγκατεστηµένη στην
Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένη.

3. ότι έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι
ηµεδα̟ή ή αλλοδα̟ή µεν αλλά ̟ου έχει ήδη ανα̟τύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένη. Αν ο οικονοµικός φορέας
είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την
ε̟ικουρική ασφάλιση.

4. ότι δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση , ότι δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το
δικαστήριο, ότι δεν έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευτικού συµβιβασµού, ότι δεν έχει
αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες, ότι δεν βρίσκεται σε ο̟οιαδή̟οτε
ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου.

5. ότι δεν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης ̟ου είχε ως
α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγγελία της ̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες
̟αρόµοιες κυρώσεις. Ε̟ίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή
των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων
α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κριτηρίων ε̟ιλογής ούτε έχει α̟οκρύψει τις ̟ληροφορίες
αυτές.

6. ότι ̟ληροί τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής τα ο̟οία έχουν καθοριστεί στο άρθρο 21 της
̟αρούσας (να αναγράφονται στην Υ̟εύθυνη ∆ήλωση οι κατηγορίες και η τάξη του
̟τυχίου).
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟άνω
κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά των ̟ερι̟τώσεων για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει
στην ένωση

Β) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 15 και 17Α

της ̟αρούσας.

Γ) τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του ̟ροσφέροντος ή του υ̟οψήφιου νοµικού
̟ροσώ̟ου
-Για Ανώνυµη Εταιρεία α̟αιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης,
τρο̟ο̟οιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο ο̟οίο υ̟άρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η
ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκ̟ροσώ̟ηση της συγκεκριµένης εταιρείας.
-Για Ε.Π.Ε., κωδικο̟οιηµένο καταστατικό, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
-Εάν ο ̟ροσφέρων είναι ̟ροσω̟ική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει ε̟ικυρωµένο
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα ̟αρα̟άνω νοµιµο̟οιητικά έγγραφα και στοιχεία ̟ρέ̟ει να α̟οδεικνύουν την εν γένει νοµική
κατάσταση του συµµετέχοντος και α̟ό αυτά ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος Α.Ε., τα υ̟όλοι̟α ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υ̟ογραφή τους
το νοµικό ̟ρόσω̟ο και τα έγγραφα της νοµιµο̟οίησης αυτών, αν αυτό δεν ̟ροκύ̟τει ευθέως α̟ό
το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου.
Αν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα ή νοµιµο̟οιητικά
έγγραφα εκ̟ροσώ̟ησης ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να
αντικατασταθούν α̟ό τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα ο̟οία θα
υ̟οβληθούν µαζί µε Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ̟ου θα τα α̟αριθµεί και θα τα
αντιστοιχίζει.
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν όλα
τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά για κάθε υ̟οψήφιο ̟ου συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν
υ̟οχρεούται να ̟εριβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να υ̟οβάλει ̟ροσφορά, όµως
στην ̟ερί̟τωση ̟ου της ανατεθεί η σύµβαση, ̟ρέ̟ει να ̟εριβληθεί α̟ό την αναγκαία νοµική
µορφή.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση το ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο υ̟οβάλλει την ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιδείξει στο
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο ε̟ίσηµο έγγραφο α̟ό
το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τουν τα στοιχεία του.

∆) ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, αν οι οικονοµικοί φoρείς συµµετέχουν µε αντι̟ρόσω̟ο τους.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις , ̟ρέ̟ει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών. ∆εν α̟αιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υ̟ογραφής α̟ό αρµόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυ̟ηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).
Οι δηλώσεις χρειάζεται ο̟ωσδή̟οτε να έχουν τα ̟λήρη στοιχεία του υ̟ογράφοντος
(ονοµατε̟ώνυµο, ονοµατε̟ώνυµα ̟ατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τό̟ο γέννησης, αριθµό
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τό̟ο και διεύθυνση κατοικίας κλ̟.), ώστε να είναι ορθές και
̟λήρεις σε στοιχεία υ̟εύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986
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Σχετικά µε την κατάργηση της υ̟οχρέωσης υ̟οβολής ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Α̟λά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων ή των ακριβών
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς της
̟ερί̟τωσης α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η ̟αρα̟άνω ρύθµιση
δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. ̟ληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.),
για τα ο̟οία συνεχίζει να υφίσταται η υ̟οχρέωση υ̟οβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Α̟λά αντίγραφα αλλοδα̟ών δηµοσίων εγγράφων
Ε̟ίσης, γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν
εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτά είναι νοµίµως ε̟ικυρωµένα α̟ό την
αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 36 ̟αρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι α̟αιτήσεις υ̟οβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη
ε̟ισηµείωση (APOSTILLE), οι ο̟οίες α̟ορρέουν α̟ό διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.).
3. Α̟λά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 ̟αρ.
2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα
̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης
α' της ̟αρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014».
4. Πρωτότυ̟α έγγραφα και ε̟ικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά και ̟ρωτότυ̟α ή νοµίµως ε̟ικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υ̟οβληθούν α̟ό τους διαγωνιζόµενους

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς

24.2

Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» ̟εριέχει συµ̟ληρωµένο το
έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς το ο̟οίο είναι τυ̟ο̟οιηµένο και ̟αρέχεται α̟ό το
Τµήµα Τεχνικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Παρανεστίου κατό̟ιν αίτησης .
Το έντυ̟ο της Οικονοµικής Προσφοράς υ̟ογράφεται και µονογραφείται, ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού, ανά φύλλο α̟ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε ̟ερί̟τωση νοµικών
̟ροσώ̟ων, α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται
υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φoρείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση είτε
α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Οι οικονοµικοί φoρείς ̟ροσφέρουν ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης για κάθε οµάδα
τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του ̟ροϋ̟ολογισµού, εκφραζόµενα σε
ακέραιες µονάδες ε̟ί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι µεγάλο το ̟λήθος των τιµών
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µονάδας, µε τις ο̟οίες θα καταρτισθεί η σύµβαση. Οι οικονοµικές ̟ροσφορές
συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υ̟οχρεωτικά ε̟ί του εντύ̟ου ̟ου χορηγεί
η αναθέτουσα αρχή. Τα ε̟ιµέρους ̟οσοστά έκ̟τωσης ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σε Οµαλή
σχέση µεταξύ τους. Οµαλή είναι η ̟ροσφορά όταν κανένα ε̟ιµέρους ̟οσοστό
έκ̟τωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο α̟ό 1,10Εµ10% ούτε µεγαλύτερο α̟ό 0,90Εµ + 10%.
Προσφορά ̟ου έχει α̟οκλίσεις α̟ό τα όρια αυτά είναι α̟αράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε
κά̟οια ή κά̟οιες Οµάδες εργασιών η ̟ροσφερόµενη έκ̟τωση να είναι µηδενική,
εφόσον τηρούνται οι ̟αρα̟άνω α̟αιτήσεις οµαλότητας
Ε̟ισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική ̟ροσφορά τα εξής:
Α. Είναι υ̟οχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµ̟ληρώσουν το Έντυ̟ο Οικονοµικής
Προσφοράς. Α̟οκλείονται διαγωνιζόµενοι ̟ου δεν συµ̟ληρώνουν ουσιώδες µέρος
των στοιχείων της ̟ροσφοράς τους.
Β. Α̟οκλείονται α̟ό τον διαγωνισµό ̟ροσφορές, στις ο̟οίες δεν αναγράφεται έστω
και ένα ε̟ιµέρους ̟οσοστό έκ̟τωσης οµάδας εργασιών του εντύ̟ου της οικονοµικής
̟ροσφοράς ολογράφως και αριθµητικώς.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των ε̟ιµέρους ̟οσοστών έκ̟τωσης υ̟ερισχύει της
αντίστοιχης αριθµητικής.
∆. Αν ̟αρουσιαστούν α) ε̟ουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της
οικονοµικής ̟ροσφοράς (̟λην εκείνων ̟ου ε̟ιφέρουν α̟οκλεισµό), β) διαφορές
µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα
αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλο̟οίηση, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού διορθώνει
τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική ̟ροσφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις
25.1

Η έγκριση κατασκευής του δηµο̟ρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής
̟ίστωσης, α̟οφασίστηκε µε την αριθµ. …../2017 Α̟όφαση της ΟΕ του ∆ήµου
Παρανεστίου.

25.240

Η ̟αρούσα σύµβαση δεν υ̟όκειται λόγω ̟οσού στις ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής
της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005.

25.341

Ο Κύριος του Έργου µ̟ορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υ̟οχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του
Τεχνικού Συµβούλου ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό τη συµβατική σχέση της Υ̟ηρεσίας µε
αυτόν.

40
41

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται μόνο εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο).
Προαιρετική επιλογή.
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25.442

43

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να τηρεί τις υ̟οχρεώσεις
στους τοµείς του ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος
Α' του Ν. 4412/2016.

Παρανέστι, 19.01.2017
(Τό̟ος – Ηµεροµηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

Χρήστος Χασάπης

Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου

Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 23/2017
Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:
Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη

Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 1.- Ελευθεριάδης Χρήστος
2.- Γιανταμίδης Ιορδάνης
3.- Ματζαρίδης Νικόλαος
4.- Δίγκας Ιωάννης
5.-Κουκαριώτης Παναγιώτης
6.- Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

