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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνιςμό
1. Ο Δόμοσ Σουφλύου προκηρύςςει ςυνοπτικό ανοιχτό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη εκπόνηςησ τησ μελϋτησ με
τύτλο: «ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΤΧΗΛΗ ΖΨΝΗ ΠΙΕΗ ΣΗΝ
ΠΟΛΗ ΟΤΥΛΙΟΤ»» (CPV 71335000-5) με προεκτιμώμενη αμοιβό 71.792,03 € (ςυμπεριλαμβανομϋνου του
ΦΠΑ), που αναλύεται ςτισ εξόσ κατηγορύεσ μελετών:
α/α
1
2

ΕΙΔΟ
Μελϋτη κατηγορύασ 13 (Μελϋτεσ Υδραυλικών Έργων Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμϊτων, Υδρεύςεων και
Αποχετεύςεων).
Απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ
ΣΥΝΟΛΟ

Προεκτιμώμενη δαπάνη
(ευρώ) προ ΥΠΑ
50.345,04
7.551,76
57.896,80

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα τεύχη του διαγωνιςμού (Διακόρυξη, Συγγραφό Υποχρεώςεων,
Προεκτύμηςη αμοιβόσ, ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ) ςε πλόρη ηλεκτρονικό μορφό από την ιςτοςελύδα του
Δόμου Σουφλύου (www.soufli.gr).
3. Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο 2554 350130, αρμόδιοσ υπϊλληλοσ για επικοινωνύα κα. ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ.
4. Ωσ καταληκτικό ημερομηνύα κατϊθεςησ των προςφορών ϋχει οριςτεύ η 23/08/2021, ημϋρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεύα τησ Διεύθυνςησ Τεχνικών Υπηρεςιών του Δόμου Σουφλύου (Βας. Γεωργύου ΙΙ 180,
68400 Σουφλύ), ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.
5. Στο διαγωνιςμό γύνονται δεκτού:
Φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται ςτην εκπόνηςη μελετών των
κατηγοριών:
α/α
1

ΕΙΔΟ
Μελϋτεσ Υδραυλικών Έργων - Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
Φραγμϊτων, Υδρεύςεων και Αποχετεύςεων.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
13

ΣΑΞΗ
Α

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη
καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τησ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
Κϊθε Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τησ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των
ςημεύων γ) και δ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τησ εν λόγω ενώςεισ να
περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η ϋνωςη των φυςικών ό νομικών
προςώπων μπορεύ να αφορϊ ςτην ύδια ό ςε διαφορετικϋσ κατηγορύεσ μελετών.

1

ΑΔΑ: 61ΑΤΩ15-7Γ8
6. Κατϊ τη φϊςη ελϋγχου τησ καταλληλότητασ των υποψηφύων θα διενεργηθεύ ϋλεγχοσ τεχνικόσ και
επαγγελματικόσ ικανότητασ βϊςει των κριτηρύων επιλογόσ τησ περιγρϊφεται ςτην αναλυτικό διακόρυξη.
7. Η ςυνολικό προθεςμύα για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ εύναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφό τησ
ςύμβαςησ.
8. Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ποςού 1.157,94
€. Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι 6 μόνεσ.
9. Η ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από το πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ»
10. Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ» βϊςει
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ.
11. Τα Τεύχη Δημοπρϊτηςησ καταρτύςτηκαν και εγκρύθηκαν από την Προώςταμϋνη Αρχό με την υπ. Αρ.
208/2021 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την
Προώςταμϋνη Αρχό, ότοι την Οικονομικό Επιτροπό.

12/08/2021
Ο Δήμαρχος ουφλίου

Καλακίκος Παναγιώτης

2

21PROC009068043 2021-08-12

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β'
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ΟΤΦΛΙΟΤ»
1

ΧΡΘΜ/ΣΘΘ :

ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ

CPV:

71335000-5

ΔΛΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΟΝΘΘ ΜΕΛΕΣΘ

Ο ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΛΟΥ
διακθρφςςει
ςυνοπτικό διαγωνιςμό
με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:
«ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΛΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΥΨΘΛΘΣ ΗΩΝΘΣ ΡΛΕΣΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘ ΣΟΥΦΛΛΟΥ»
Εκτιμϊμενθσ αξίασ 57.896,80 Ευρϊ (πλζον Φ.Π.Α. 24 %)
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με:
α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκπόνθςθσ τθσ ωσ
άνω μελζτθσ.

1

Αναγράφεται ο κωδικόσ ταυτοποίθςθσ τθσ διατικζμενθσ πίςτωςθσ (π.χ. κωδικόσ ενάρικμου ζργου ςτο ΡΔΕ ι
κωδικόσ πίςτωςθσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του φορζα υλοποίθςθσ). Σε περίπτωςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων
ζργων από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αναγράφεται και ο τίτλοσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του ΕΣΡΑ ι
άλλου ςυγχρθματοδοτοφμενου από πόρουσ ΕΕ προγράμματοσ ςτο πλαίςιο του οποίου είναι ενταγμζνθ θ υπό
ανάκεςθ μελζτθ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ

2

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ
1. 1 Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟΣ ΣΟΥΦΛΛΟΥ
Οδόσ
: Βας. Γεωργίου ΛΛ 180
Ταχ.Κωδ.
: 68400
Τθλ.
: 2554350130
Telefax
: 2554350113
E-mail
: kotsani@0890.syzefxis.gov.gr
Ρλθροφορίεσ
: ΚΟΤΣΑΝΘ ΕΛΕΝΘ
1.2 Κφριοσ του Ζργου: ο Διμοσ Σουφλίου
1.3 Εργοδότθσ: ο Διμοσ Σουφλίου
1.4 Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σουφλίου
1.5 Διευκφνουςα Υπθρεςία: ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΑΣ ΚΑΛ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο: Τεχνικό Συμβοφλιο Ρ.Ε. Ζβρου
1.7 Θ Υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό είναι: ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΣΟΥΦΛΛΟΥ ςτθν οποία κα
κατατεκοφν οι προςφορζσ:
Οδόσ
: Βας. Γεωργίου ΛΛ 180
Ταχ.Κωδ.
: 68400
Τθλ.
: 2554350130
Telefax
: 2554350113
E-mail
: kotsani@0890.syzefxis.gov.gr
1.8 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι εκτζλεςθσ τθσ
μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ φορζα
καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι
εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα
ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν
λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ τουσ.
Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ
2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, για τον
παρόντα διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα:
α) θ παροφςα διακιρυξθ,
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),
3
γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ,
δ) το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το πρόγραμμα των απαιτοφμενων
μελετϊν και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου.
4
ε) το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του,

2 ι Ανακζτων Φορζασ. Να αντικαταςτακεί ςε όλα τα ςθμεία τθσ διακιρυξθσ εφόςον αντί ανακζτουςασ αρχισ είναι
ανακζτων φορζασ του Βιβλίου ΙΙ προςαρμόηοντασ αναλόγωσ και τισ ςχετικζσ αναφορζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο
3

Η ανακζτουςα αρχι/ο ανακζτων φορζασ οφείλει να χορθγιςει ζντυπο ςυμπλιρωςθσ οικονομικισ προςφοράσ ι να
ςυμπεριλάβει ςτθν διακιρυξθ ςχετικό υπόδειγμα
4

Ρρβλ και άρκρο 4 1.τθσ με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Τεχνικϊν Συμβοφλων -4-
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ςτ) το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν,
5
η) το υπόδειγμα τθσ παροφςασ,
θ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι
επί όλων των ανωτζρω,
2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τισ
6
12/08/2021 ςτθν ιςτοςελίδα www.soufli.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να τα λάβουν από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Σουφλίου
(www.soufli.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, εφόςον τα
ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςε
προθγοφμενο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα
ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ
να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε
ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν και για τθν
7
Ραροφςα ζωσ τθν 19/08/2021. .
Άρκρο 3: Τποβολι φακζλου προςφοράσ
3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14,
o είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Διμοσ Σουφλίου, Βας. Γεωργίου ΛΛ 180,
68400 Σουφλί.
o είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Διμοσ Σουφλίου, Βας. Γεωργίου ΛΛ
180, 68400 Σουφλί.
o είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Διμοσ Σουφλίου, Βας.
Γεωργίου ΛΛ 180, 68400 Σουφλί.
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί
εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι
του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β’ 4203).
5

Η περιπτ. (η) ςυμπλθρϊνεται και περιλαμβάνεται ςτθ διακιρυξθ εφόςον θ ανακζτουςα αρχι περιλάβει
υποδείγματα εγγράφων προσ υποβολι από τουσ οικονομικοφσ φορείσ π.χ. εγγυθτικϊν επιςτολϊν.
6

Συμπλθρϊνεται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα, θ οποία πρζπει να ταυτίηεται με τθ
δθμοςίευςθ αυτισ ςτο ΚΗΜΔΗΣ (άρκρο 120 ν. 4412/2016). Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν υπάρχει πρόβλεψθ για δαπάνθ
αναπαραγωγισ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ και διαγράφονται τα λοιπά εδάφια (πλθν του πρϊτου εδαφίου) τθσ
παρ. 2.2 τθσ διακιρυξθσ.
7

Συμπλθρϊνεται θ τζταρτθ θμζρα πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ που
θ θμζρα αυτι είναι αργία, τίκεται θ προθγοφμενθ αυτισ εργάςιμθ θμζρα.
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Προσ τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Προςφορά
του ……… 8
για τθ μελζτθ: ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΤΨΘΛΘ ΗΩΝΘ ΠΙΕΘ ΣΘΝ ΠΟΛΘ ΟΤΦΛΙΟΤ»
με ανακζτουςα αρχι τον ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 23/08/20219
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία
αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ),
δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι
διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 20.1 του παρόντοσ,
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.2
του παρόντοσ. Εάν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν
ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ, και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο
αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του παρόντοσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του άρκρου 3.2 του
παρόντοσ.
3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ.
3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ
ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
3.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα:
α) από τον ίδιο το μελετθτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ
φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, επί
ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ
αυτισ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογρα φι μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ
10
(περίλθψθ διακιρυξθσ) ςτο ΚΘΜΔΘΣ .
8

Στοιχεία προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα (ιδίωσ επωνυμία, οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., πόλθ, τθλζφωνο, fax και e-mail)
και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, τα ςτοιχεία όλων των μελϊν αυτισ.
9

Συμπλθρϊνεται θ θμ/νια του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.

10

Ρρβ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε από το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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Άρκρο 4: Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν/ ζγκριςθ πρακτικοφ
4.1 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι
11
Διαγωνιςμοφ , κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ, προβαίνει ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14
τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα
αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων.
Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων
λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3.1 του παρόντοσ (θ ϊρα και θμζρα
υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον
κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ,
κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ.
4.2 Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα ι μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια,
τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τουσ φακζλουσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Οι προςφορζσ που
παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο
οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία
12
του ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι
αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από
τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
4.3 Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ,
διεξάγεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν και τθ ςχετικι λεκτικι αιτιολογία και υποβάλλεται ςτθν
ανακζτουςα αρχι. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ εφόςον οι επί μζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων
ανάκεςθσ είναι πάνω από τα αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ, αλλιϊσ
απορρίπτονται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ.
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν βακμολογία των
τεχνικϊν προςφορϊν, γνωςτοποιεί εγγράφωσ, και με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, τον τόπο,
τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.
H διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (άρκρο
117, παρ 4). Θ διαδικαςία αυτι γνωςτοποιείται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ πριν από το άνοιγμα των προςφορϊν.
Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των προςφορϊν,
ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται
13
τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ . Σχετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ,
θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των
ανωτζρω μζςων ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.
4.4 Το ςχετικό πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.

11

Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28
του ν. 4605/2019 και τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 7 ν. 4609/2019 (Α 67).
12

Η εν λόγω πλθροφορία ςυμπλθρϊνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο Μζροσ IV “Κριτιρια Επιλογισ”--> “Α' Καταλλθλότθτα” ςτθν
απάντθςθ για τθν Ερϊτθςθ 1).
13

Ρρβλ. άρκρο 221Α παρ. 1β) του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019.
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Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ, θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε
όλουσ τουσ προςφζροντεσ, χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ. Σε όλουσ τουσ
προςφζροντεσ θ ανακζτουςα αρχι παρζχει πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτισ
υποβλθκείςεσ τεχνικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων.
4.5 Οι Φάκελοι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των προςφερόντων που αποκλείςκθκαν (για οποιονδιποτε λόγο) κατά
τα ανωτζρω και παραμζνουν ςφραγιςμζνοι, φυλάςςονται με μζριμνα τθσ Επιτροπισ, ζωσ ότου παρζλκει θ ςχετικι
προκεςμία ι ενδεχομζνωσ οι αποκλειςκζντεσ δθλϊςουν εγγράφωσ ότι παραιτοφνται του δικαιϊματοσ υποβολισ
ενςτάςεων.
4.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καλεί εγγράφωσ
τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςφμφωνα με το ανωτζρω Ρρακτικό, ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςε αυτοφσ προ πζντε (5) θμερϊν, για τθν
αποςφράγιςθ των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν, εφόςον δεν ζχει γίνει ςτθν αρχικι ςυνεδρίαςθ. Κατά τθν θμζρα και
ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το
περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό Ρρακτικό. Θ υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά, κατά κατθγορία μελζτθσ,
απορρίπτεται, εφόςον οι ποςότθτεσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ προςφοράσ δεν αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο τθσ
μελζτθσ, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ κε' τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
4.7 Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςτάκμιςθ τθσ βακμολογίασ τθσ
τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ, θ Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ςφμφωνα με το άρκρο 21.1 του παρόντοσ
και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ για τθν ανάκεςθ, ςε ςχετικό Ρρακτικό. Το πρακτικό
υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να το εγκρίνει.
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί
τθν ωσ άνω απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που υπζβαλαν αποδεκτι προςφορά και παρζχει πρόςβαςθ ςε
αυτοφσ ςτισ υποβλθκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων.
4.8 Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία (ιςοδφναμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 21.4 τθσ
παροφςασ.
4.9 Κατά των αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ του παρόντοσ άρκρου χωρεί ζνςταςθ, κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 6.
Άρκρο 5: Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου/ Κατακφρωςθ/ Πρόςκλθςθ για
υπογραφι ςφμβαςθσ
5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο
14
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του
παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι και παραδίδεται εν ςυνεχεία ςτθν
επιτροπι διαγωνιςμοφ.
5.2 Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου α’ του παρόντοσ άρκρου, αίτθμα προσ τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα,
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει
τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από
τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του
άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
15
διαφάνειασ .

14

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. α του ν.
4605/2019.
15

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19
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5.3
i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι:
i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι ψευδι ι
ανακριβι ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
16
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 17, 18, 19 και 22 τθσ παροφςασ , απορρίπτεται θ προςφορά του
προςωρινοφ αναδόχου, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ.
5.4 Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ
τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροφν και οι
οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.
5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ
δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
αποδείξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 18 και ότι πλθροί τα κριτιρια
επιλογισ του άρκρου 19, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται.
5.6 Θ διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι
17
Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα υπό 5.2 ανωτζρω .
Θ Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια διαβιβάηει το φάκελο ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν
απόρριψθ του προςωρινοφ αναδόχου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.6 του παρόντοσ άρκρου,
είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ.
5.7 Θ ανακζτουςα αρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ
18
κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά
εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει.
19

Άρκρο 6: Ενςτάςεισ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι
από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ τω ν
20
προςφορϊν .
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και
ςτο άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ Συμβουλίου για ενςτάςεισ

16

Με τθν επιφφλαξθ των παρ. 7 και 8 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 (λιψθ επανορκωτικϊν μζςων).

17

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19

18

Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 4605/19.

19

Ρρβλ. παρ. 7 του άρκρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’
116).
20

Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.1 δεφτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 32 του ν.
4497/2017.
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κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί
να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ
πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό
τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει
21
δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ άςκθςι τθσ
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ
παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου,
ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ
των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν
προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Άρκρο 7: υμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
2
Θ ανακζτουςα αρχι τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται
ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να
υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ
των άρκρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ παραλαβισ υποβολισ
παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν
3
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.
Άρκρο 8: φναψθ ςφμβαςθσ
8.1 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ
8.2 Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. Με τθν ίδια επιςτολι
καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Θ εν λόγω κοινοποίθςθ επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.

21

Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017.
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8.3 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, αποκλείεται, και ακολουκείται θ
διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ παροφςασ για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 9: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ/ ειρά ιςχφοσ
Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 182 του ν.
4412/2016.
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω:
1. Το Συμφωνθτικό.
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ.
3. Θ Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
4. Θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.
22
5. Το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του.
6. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το πρόγραμμα των απαιτοφμενων
μελετϊν και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου.
7. Το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν
Άρκρο 10: Γλϊςςα Διαδικαςίασ
10.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ
γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που
ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
10.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
10.3 Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
23
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
10.4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
10.5 Θ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Άρκρο 11: Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ διαδικαςία ςφναψθσ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω διατάξεισ, όπωσ
ιςχφουν:
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίωσ τα άρκρα 118 και 119 αυτοφ.
2. Ο ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι
του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.

22
23

αν υφίςταται. Αν όχι να διαγραφεί
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).
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3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39, 40 και 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 “Ρερί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων
24
ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42) .
Ο ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα».
Ο ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»
(Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ.
Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» .
Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε
ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ».
Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α’ 185).
Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και
άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68).
Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ
διατάξεισ».
25
Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ ”.
Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο,
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ
26
και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»
Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
27
μελϊν τουσ με κλιρωςθ ».
Ο ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248).
Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”.
Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”.
Το π.δ. 696/1974 “Ρερί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν κλπ
Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Ζργων, ωσ και Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν και
Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν” (Α' 301), όπωσ ιςχφει, ωσ προσ το
μζροσ Βϋ (Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθ προεκτίμθςθ αμοιβϊν μελετϊν που δεν
καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν.
Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ.
περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και οικοδομισ αυτϊν’’, όπωσ ιςχφει μετά τθν
τροποποίθςι του με το ν. 3919/2011 (Αϋ32).
Θ με αρ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,

24

Επιςθμαίνεται ότι με το άρκρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλζπεται ότι: "25. Mε τθν ζκδοςθ του
προεδρικοφ διατάγματοσ τθσ παραγράφου 20 καταργοφνται *...+ και τα άρκρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που
διατθρικθκαν ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 40 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του ν. 4412/2016"
25

Από 1-1-2017 τζκθκε ςε ιςχφ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), με το άρκρο 13 του οποίου καταργικθκε το π.δ 113/2010.

26

Τίκεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

27

Τίκεται μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων.
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23. Θ με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων
Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία
τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016»,
24. Θ Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΛ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν τθν
απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων».
25. Θ με αρ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Θ.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων
διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι
ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
26. Θ με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαςθ Υπ. Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία
του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜθΜΕΔ) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του
ν.4412/2016»
27. Θ με αρικ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν
(Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια
απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
28. Θ με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Συγκρότθςθ και οριςμόσ
μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν μζτρων οικονομικϊν
φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΥΟΔΔ 279), όπωσ τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ
77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
29. Θ με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Τεχνικϊν Συμβοφλων - Μελετθτϊν
κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφεται με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι
του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β 4203).
30. Θ Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΚΞ-9ΟΒ) με
κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».
31. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ
προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα
ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ.,
υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν
δεν αναφζρονται ρθτά.
32. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Άρκρο 12: Εκτιμϊμενθ αξία – Χρθματοδότθςθ – Προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ
28
12.1 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 57.896,80 € (χωρίσ ΦΡΑ) και περιλαμβάνει τισ προεκτιμϊμενεσ
αμοιβζσ των παρακάτω επιμζρουσ κατθγοριϊν μελετϊν:

1. 50.345,04 € για μελζτθ κατθγορίασ 13 (Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων - Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων,
Φραγμάτων, Υδρεφςεων και Αποχετεφςεων).

2. και 7.551,76 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ29.
Θ μελζτθ ζχει ενταχκεί ςτο Τεχνικό Ρρόγραμμα του Διμου και θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ ςε βάροσ του κωδικοφ ΚΑ 63.7412.001 και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ, περιλαμβανομζνθσ τθσ
κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων,
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν
αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο.
12.2 Οι μονάδεσ φυςικοφ αντικειμζνου, τα ποςοτικά ςτοιχεία από το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και οι τιμζσ
μονάδοσ που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ υπολογιςμοφσ των άνω προεκτιμϊμενων αμοιβϊν, αναφζρονται
αναλυτικά ςτο τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν.
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ, να μελετιςουν τα
τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά περιλαμβάνει τθ ςυνολικι αμοιβι τουσ για το ςφνολο
του προσ μελζτθ αντικειμζνου, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο Φάκελο δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Τεκμαίρεται ςχετικά
ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε υπόψθ, κατά τθ μελζτθ του Φακζλου δθμόςιασ ςφμβαςθσ, τθν πικανότθτα να μθν αντιςτοιχοφν
οι ποςότθτεσ μονάδων φυςικοφ αντικειμζνου, που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, ςτισ
τελικζσ ποςότθτεσ που κα απαιτθκοφν για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και διαμόρφωςε ανάλογα τθν οικονομικι του
προςφορά. Εφόςον προκφψουν διαφορζσ, εφαρμόηεται το άρκρο 186 του ν. 4412/2016.
12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ορίηεται θ
θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.
Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (08) μινεσ από τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, μεταγενζςτερο χρόνο
ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
Θ καταβολι αμοιβϊν του Αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ των άρκρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν.
30
4412/2016 .
Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Όροι υποβολισ προςφορϊν
13.1 Θ τεχνικι προςφορά κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ,
ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Θ οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί και
υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφ ςασ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 95 παρ. 3 του ν.
4412/2016.
13.2 Eναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ
31
13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά .
13.4 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.

28

Σε περίπτωςθ που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ, διαμορφϊνεται αναλόγωσ θ εκτιμϊμενθ αξία
τθσ ςφμβαςθσ και το παρόν άρκρο (πρβ. άρκρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
29

Ρρβλ. άρκρο 53 περ. 8α του ν. 4412/2016.

'

30

Στθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει τθ μθ χοριγθςθ προκαταβολισ, το ςχετικό εδάφιο διαγράφεται.

31

Ρρβ. άρκρο 91 παρ. 1 περ. (ε) του ν. 4412/2016. Αν, ωςτόςο, ςτθν παράγραφο 13.3 τθσ παροφςασ θ ανακζτουςα
αρχι ζχει ςυμπλθρϊςει ότι γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, θ παράγραφοσ 13.4 διαγράφεται .
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13.5 Οι προςφορζσ ιςχφουν για 6 μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του επομζνου
άρκρου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ.
Άρκρο 14: Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν - αποςφράγιςθσ
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν
Δευτζρα και ϊρα 10:00π.μ..

32

ορίηεται θ 23/08/2021, θμζρα

Ωσ θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 23/08/2021, θμζρα Δευτζρα και ϊρα
10:00π.μ..
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5 του παρόντοσ.
Άρκρο 15: Εγγυιςεισ
15.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ποςοφ 1.157.94€ (χίλια εκατόν
πενιντα επτά ευρϊ και ενενιντα τζςςερα λεπτά).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ.
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπι φφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. (Θ υποπερ. ααϋ δεν εφαρμόηεται για τισ
εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων)
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ του άρκρου 13.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 23-03-2022, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα

32

Η ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 121 του ν. 4412/2016,
όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019.

- 15 -

21PROC009068043 2021-08-12
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων:









αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,
παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 17 ζωσ 19 τθσ
παροφςασ,
δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 22 τθσ παροφςασ δικαιολογθτικά
ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τα άρκρο 5δ) τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ
προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω
δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ
δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ
υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 ν. 4412/2016
δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 21.3
4
τθσ παροφςασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, ςε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ προςφοράσ.

Οι εγγυιςεισ ςυμμετοχισ επιςτρζφονται ωσ εξισ :
α) ςτον ανάδοχο, με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
β) ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
33

15.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Ο Ανάδοχοσ, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το
φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. Θ
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: α) εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ
κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν
νόμιμα ςτα κράτθ- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ και β) πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ. Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
33

Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των 20.000 ευρϊ,
εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (αρκ.72 παρ. 1 περ. β) εδ. τρίτο του ν. 4412/2016).
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ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται,
και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ χωρίσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου. Θ
34
ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ εγγυιςεωσ.
35
15.2 Εγγφθςθ προκαταβολισ
Δεν προβλζπεται
15.3 Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ,
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ.

34

Ρρβ. άρκρο 198 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 του ν. 4491/2017 (Α 152).

35

Ππου απαιτείται, οπότε ςυμπλθρϊνεται : Δφναται να χορθγθκεί ςτον ανάδοχο ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με
τα άρκρα 72 και 187 του ν. 4412/2017 φψουσ ζωσ 15 % τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν αποκλείεται
από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19.
Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
36
εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1 και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ
I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
37
17.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ .
17.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των
ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ζνωςθ των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων
μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.
Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ
18.1 Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν
πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων:
38
18.1.1 Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ζσκκεηοτή ζε εγθιεκαηηθή οργάλωζε, όπως ασηή ορίδεηαη ζηο άρζρο 2 ηες απόθαζες-πιαίζηο
2008/841/ΔΕΥ ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 24ες Οθηωβρίοσ 2008, γηα ηελ θαηαποιέκεζε ηοσ οργαλωκέλοσ εγθιήκαηος (ΕΕ L
300 ηες 11.11.2008 ζ.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ελεργεηηθή δωροδοθία, όπως ορίδεηαη ζηο άρζρο 3 ηες ζύκβαζες περί ηες θαηαποιέκεζες ηες δηαθζοράς
ζηελ οποία ελέτοληαη σπάιιειοη ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ ή ηωλ θραηώλ κειώλ ηες Έλωζες (ΕΕ C 195 ηες
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παρ. 1 ηοσ άρζροσ 2 ηες απόθαζες-πιαίζηο 2003/568/ΔΕΥ ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 22ας Ιοσιίοσ
2003, γηα ηελ θαηαποιέκεζε ηες δωροδοθίας ζηολ ηδηωηηθό ηοκέα (ΕΕ L 192 ηες 31.7.2003, ζ. 54), θαζώς θαη όπως
ορίδεηαη ζηο εζληθό δίθαηο ηοσ οηθολοκηθού θορέα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν
προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά με τθν
καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.),
374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι
ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι

36

Ρρβ. Άρκρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να καλοφν ςυγκεκριμζνεσ
τάξεισ/ πτυχία του Μθτρϊου Μελετθτϊν/ Γραφείων Μελετϊν.
37
38

Ρρβλ. περ. ε’ παρ. 1 του άρκρου 91 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017..
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απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαιςίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L
88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14
αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 3235 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015,
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ.
648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και
τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ
τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου
323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. Στισ περιπτϊςεισ των
ςυνεταιριςμϊν, θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου , ι ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ
39
νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
18.1.2 α) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι
ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν
ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι
εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων
ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ, ςτο μζτρο που τθρεί τουσ
όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
18.1.3. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν

39

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7
του ν. 4497/2017.
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο τθσ τθσ περ. β' παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ
40
προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 18.1.2.
41
18.1.4 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016 περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και
δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ, ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν
οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των προςφερόντων κατά τθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί
να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’
εφαρμογι του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και του άρκρου 22 Β τθσ παροφςασ,

40

Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό αποτελεί δυνατότθτα τθσ
ανακζτουςασ αρχισ (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
41

Οι λόγοι τθσ παραγράφου 18.1.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και
κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 18.1.4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτο παρόν ςθμείο τθσ
διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ επιλογισ οποιουδιποτε δυνθτικοφ λόγου αποκλειςμοφ τθσ παρ. 18.1.4
και πρόβλεψθσ του ςτθν παροφςα διακιρυξθ, θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει τον οικονομικό φορζα (με τθν
επιφφλαξθ των παρ. 7 ζωσ 9 του αρ. 73 του ν. 4412/2016), ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ
αποκλειςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι θ επιλογι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου
18.1.4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) και τα αποδεικτικά μζςα
του άρκρου 22 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι δεν επιλζξει κάποιον από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 18.1.4, διαγράφεται το περιεχόμενο των ςχετικϊν λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου και
δεν ςυμπλθρϊνεται αντίςτοιχα το ΕΕΕΣ και τα αποδεικτικά μζςα.
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
.
18.1.5 Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων του, είτε
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου
18.1.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ
42
και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 18.1.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
18.1.6 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 18.1.1, 18.1.2A και
43
18.1.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο
εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό
τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
18.1.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
18.1.8 Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα με
τισ κείμενεσ διατάξεισ, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

42

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίςθσ, βλ.
υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017 Vossloh, ιδίωσ ςκζψεισ 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

43

Η αναφορά ςτθν παρ. 18.1.4 τίκεται εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει κάποιον από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ
τθσ παραγράφου αυτισ.
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Άρκρο 19 . Κριτιρια επιλογισ
19.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα
45
Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτθν κατθγορία/ κατθγορίεσ μελετϊν του άρκρου 12.1 τθσ παροφςασ . Οι
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
46

47

19. 2. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Για τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο
διαγωνιςμό απαιτείται να διακζτουν μζςο κφκλο εργαςιϊν για το τελευταίο φορολογικό ζτοσ τουλάχιςτον 100% του
προχπολογιςμοφ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ απαίτθςθ ιςχφει ακροιςτικά.
48

19.3. Σεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα
Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει:
α) για τθν κατθγορία Μελζτθσ 13, ζνα (1) τουλάχιςτον ςτζλεχοσ με δεκαετι εμπειρία.
44

Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, πλθν τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 77 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για τθν ανακζτουςα
αρχι και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν.
4412/2016). Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να διαμορφϊνονται κατά τρόπο, ϊςτε να μθν περιορίηεται δυςανάλογα θ
ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων ςτουσ διαγωνιςμοφσ. Κατά το ςτάδιο του προςδιοριςμοφ των
κριτθρίων καταλλθλότθτασ των υποψθφίων, είναι αναγκαίο να τθροφνται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, οι κεμελιϊδεισ
ενωςιακζσ αρχζσ, ιδίωσ θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των ςυμμετεχόντων, τθσ αποφυγισ των διακρίςεων, τθσ
διαφάνειασ και τθσ ανάπτυξθσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Τα κριτήρια επιλογήσ του άρθρου 19.1 ζωσ 19.3
εξετάηονται κατά τθ διαδικαςία ελζγχου τθσ καταλλθλότθτασ του προςφζροντοσ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ (κριτιρια
“on/off”) και δεν μποροφν να τίθενται ωσ κριτήρια αξιολόγηςησ τησ προςφοράσ ςτο άρθρο 21. 1 τησ παροφςασ και
να βαθμολογοφνται, πλθν των τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τίκενται ωσ κριτιριο επιλογισ και ειδικότερα τεχνικισ ικανότθτασ.

45

Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να καλοφν ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ/ πτυχία του Μθτρϊου
Μελετθτϊν/ Γραφείων Μελετϊν. Ρρβλ. Άρκρα 76 παρ 4 & 77 παρ. 4 του ν. 4412/2016, οι οποίεσ προςτζκθκαν με το
άρκρο 119 παρ. 5 περ. α' & ε', αντίςτοιχα, του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 75 παρ. 2 & 5 του ν.
4412/2016.
46

Μπορεί να προςτεκεί πρόςκετθ απαίτθςθ για χρθματοοικονομικι ικανότθτα του προςφζροντα

47

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ που να διαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ
διακζτουν τθν αναγκαία οικονομικι και χρθματοδοτικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ
πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (πρβ. άρκρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτιςεισ κακορίηονται περιγραφικά ςτο παρόν ςθμείο.
48

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ που να διαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ
διακζτουν τθν αναγκαία τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ
πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (πρβ. άρκρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο
και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ανακζτουςα αρχι περιγράφει, ςτο παρόν ςθμείο, τισ
απαιτιςεισ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, ανάλογα με τθν υπό ανάκεςθ μελζτθ. Ειδικά ωσ προσ τθν
απαίτθςθ ςτελζχωςθσ τθσ επιχείρθςθσ, θ ανακζτουςα αρχι αναφζρει περιγραφικά τα επαγγελματικά προςόντα
(εμπειρία, πτυχία, κλπ) των απαιτοφμενων για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ μελετθτϊν. Για τον τρόπο απόδειξθσ τθσ
ςτελζχωςθσ, πρβλ. άρκρο 22.2.3 τθσ παροφςασ.
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β) τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα που απαιτεί θ υπό ανάκεςθ μελζτθ και αποδεικνφεται:
1. Από τθν υποβολι καταλόγου εκπόνθςθσ παρόμοιασ φφςθσ μελετϊν με το ανωτζρω αντικείμενο τθν τελευταία
τριετία ςυνοδευόμενου από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ.
2. Από τθν διακεςιμότθτα κατάλλθλων υπολογιςτικϊν εργαλείων.
3. Να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ πρόκειται να πραγματοποιθκοφν οι παρεμβάςεισ. Θ επίςκεψθ κα
πραγματοποιείται από μζλοσ τθσ ομάδασ μελζτθσ του βαςικοφ Μελετθτι και κα τεκμθριϊνεται με βεβαίωςθ που κα
εκδίδεται από τθν τεχνικι υπθρεςία του Διμου Σουφλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Άρκρο 20: Περιεχόμενο φακζλων προςφοράσ
20.1 Θ προςφορά των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ:
(α) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
(β) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»
(γ) υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»,
ςφμφωνα με τα κατωτζρω:
20.2 Ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα ακόλουκα:
- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
- β) Τθν απαιτοφμενθ από το άρκρο 15 εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ
- γ) βεβαίωςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ για αυτοψία ςτθν περιοχι μελζτθσ.
20.3 Ο υποφάκελοσ “Τεχνικι Ρροςφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα,
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21.2 τθσ παροφςασ:
α) Τεχνικι Ζκκεςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, ςτθριηόμενθ ςτα υπάρχοντα ςτοιχεία του Φακζλου Δθμόςιασ
Σφμβαςθσ, με επιςιμανςθ των προβλθμάτων και ειςιγθςθ του τρόπου επίλυςισ τουσ. Στθν Τεχνικι Ζκκεςθ δεν
πρζπει να περιλαμβάνονται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων.
β) Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ, που περιλαμβάνει περιγραφι του γενικοφ προγράμματοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ,
δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, τθν αλλθλουχία των ςταδίων ι φάςεων τθσ κφριασ και των
υποςτθρικτικϊν μελετϊν (όταν πρόκειται για ςφνκετθ μελζτθ) τθν αλλθλοτροφοδότθςθ των μελετϊν με δεδομζνα,
τον κακοριςμό ςθμείων ελζγχου και απαιτοφμενων ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι τθσ μελζτθσ.
γ) χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία των δραςτθριοτιτων τθσ περίπτωςθσ β’,
λαμβανομζνου υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου, όπωσ προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
δ) οργανόγραμμα και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν του ςυντονιςτι και τθσ ομάδασ
μελζτθσ, όπου παρουςιάηεται θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ δράςθσ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ μελζτθσ ςε αντίςτοιχεσ ευκφνεσ με αυτζσ που αναλαμβάνει ςτθν ομάδα μελζτθσ
και το βακμό επιτυχίασ τθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων των περιπτϊςεων βϋ και γ’,
ε) ςτοιχεία για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ μελζτθσ, από τα οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα καλισ ςυνεργαςίασ για τθν
απρόςκοπτθ και ποιοτικά αποδεκτι εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.
Θ Τεχνικι Ζκκεςθ, θ Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων αυτϊν), κακϊσ και τα
ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα ανωτζρω δ) και ε) ςθμεία (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παραρτθμάτων και
εξαιρουμζνων των υπεφκυνων δθλϊςεων ςυνεργαςίασ και των τυχόν πιςτοποιθτικϊν με τα οποία αποδεικνφεται
προθγοφμενθ ςυνεργαςία μεταξφ μελϊν τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ) δεν πρζπει να υπερβαίνουν ζνα εφλογο
49
μζγεκοσ δζκα (10) ςελίδων κειμζνου μεγζκουσ Α4 μζςθσ γραμματοςειράσ, εκτόσ του προαναφερκζντοσ
οργανογράμματοσ.
Πταν το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων και ςτοιχείων υπερβαίνει το εφλογο μζγεκοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (θ οποία διαμορφϊνεται με βάςθ τθν αρχι του ίςου μζτρου κρίςθσ), το υπερβάλλον υλικό
δε κα λαμβάνεται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ.
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεία των μελϊν τθσ ομάδασ μελζτθσ, θ Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει
περαιτζρω πλθροφορίεσ.
20.4 Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το οποίο αναγράφει τα
ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και τθν ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ.
Θ οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επιμζρουσ κατθγορία μελζτθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν ζντυπο
οικονομικισ προςφοράσ ςτο οποίο αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και τθ ςυνολικι
τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία μελζτθσ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016. Ρεριλαμβάνει,
εκτόσ από τισ αμοιβζσ για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν, τισ αμοιβζσ για τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν

49

Το όριο των ςελίδων κακορίηεται κατά τθν εκτίμθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αναλόγωσ των απαιτιςεων τθσ
μελζτθσ που πρόκειται να εκπονθκεί.
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αξιολόγθςθ των αναγκαίων ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ, κακϊσ επίςθσ και των εργαςιϊν /μελετϊν,
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ (κετικό ι αρνθτικό) επί τθσ προεκτιμϊμενθσ
αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ όρουσ του
άρκρου 7 του παρόντοσ.
20.5 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ που με τθν τεχνικι ι οικονομικι προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ
50
ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Άρκρο 21: Κριτιριο ανάκεςθσ και κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφοράσ
21.1. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά» βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –
τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια
και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.
ο

Κριτιριο 1 Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ όπωσ προκφπτει
από τθν Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ παρ. 20.2 με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά
τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.
Συγκεκριμζνα βακμολογοφνται:
 θ πλθρότθτα τθσ εκτίμθςθσ των αντικειμζνων τθσ μελζτθσ
 θ πλθρότθτα και ορκότθτα του ςχολιαςμοφ τουσ και ιδιαίτερα τθσ επιςιμανςθσ τυχόν προβλθμάτων
 θ αποτελεςματικότθτα των προτάςεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για τθν αντιμετϊπιςθ των τυχόν
προβλθμάτων
Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων.
Το κριτιριο 1 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. Ρροςφορζσ που κα
51
λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 1 ορίηεται ςε ς1= 70%.
ο

Κριτιριο 2 Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ όπωσ προκφπτει από τθν
Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ και το Χρονοδιάγραμμα τθσ παρ. 20.2 και ςυγκεκριμζνα:
 Ο βακμόσ κάλυψθσ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ από δραςτθριότθτεσ που
παρουςιάηει ο οικονομικόσ φορζασ.
 Ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν ζντεχνθ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.
 Θ τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ.
 Τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τα οποία διαςφαλίηεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τουσ αναγκαίουσ
ανκρϊπινουσ πόρουσ για να εκτελζςει τθν ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό επίπεδο.
Το κριτιριο 2 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. Ρροςφορζσ που κα
λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

50

Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 τοσ ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 σποπαρ. β. τοσ ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε
από το άρθρο 56 παρ. 4 τοσ ν. 4609/2019

51

H ανακζτουςα αρχι μπορεί να κζςει ελάχιςτα όρια για τισ επιμζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων/υποκριτθρίων
ανάκεςθσ, λαμβάνοντασ, ωςτόςο, υπ’ όψιν ότι θ κζςπιςθ ορίων μπορεί να είναι πολφ αυςτθρι ζωσ απαγορευτικι, ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ, για τθν ελεφκερθ ςυμμετοχι προςφερόντων.
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Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 2 ορίηεται ςε ς2 = 20%.
ο

Κριτιριο 3 Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται θ οργάνωςθ του οικονομικοφ φορζα, βάςει των ςτοιχείων ε του άρκρου 20.3 και ςυγκεκριμζνα:
- θ ςαφινεια ςτον κακοριςμό των κακθκόντων τθσ ομάδασ,
- θ επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ ςε ςχζςθ με τθ δομι του οργανογράμματοσ και
- ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ.
Το κριτιριο 3 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100. Ρροςφορζσ που κα
λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 50 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 3 ορίηεται ςε ς3 = 10%.
21.2. Βακμολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε
κάκε περίπτωςθ ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο:
Β ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3
ο

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2 ) δεκαδικό ψθφίο.
Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν
και ιςχφει ς1+ς2+ς3+..ςν = 1
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 80%.
Θ τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων του άρκρου 21.1
52
απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ .
21.3. Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία ΒΟΡι τθσ κάκε
οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ωσ εξισ:
ΒΟΡι = 100 x (1-ΟΡι/ΡΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι.
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι.
ο

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2 ) δεκαδικό ψθφίο.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε UΟΠ=20%
Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ κρίκθκαν
αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 21.2 τθσ παροφςασ.
21.4. Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ - τιμισ
H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:
U = Β ΣΠ * 80% + Β ΟΠ * 20%
ο

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2 ) δεκαδικό ψθφίο.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον μεγαλφτερο αρικμό
53
ςτο U .
Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ

52

Αναφζρεται μόνο αν ζχει τεκεί ελάχιςτα αποδεκτι επιμζρουσ βακμολογία ςε κάκε κριτιριο.

53

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν, εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
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προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ.
Άρκρο 22: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ,
κρίνονται
α) κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν υποβολι του ΕΕΕΣ,
β) κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 (α και β) τθσ παροφςασ,
γ) κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςασ.
Β. Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
(ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ
του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ παροφςασ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να
υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά από τα κατωτζρω αναφερόμενα, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να υποβάλλονται
5
προςφορζσ .
Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ
φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να
τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι
54
υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ.
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι
του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που
αναφζρονται ςτο άρκρο 18.1.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
55
ςε αυτόν .
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ,
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ

54

Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019. Σθμειϊνεται
ότι θ προκεςμία των 10 θμερϊν που αναγράφεται ςτο παρόν ςθμείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφισ του ΕΕΕΣ και
ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνδζεται με τθ ςυνολικι προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν, με τθν ζννοια ότι οι
οικονομικοί φορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ οποτεδιποτε κατά τθν ωσ άνω
προκεςμία.
55

Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.
Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που
αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο
107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
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προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
56
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ .
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια ςτθν ανακζτουςα αρχι, ωσ
6,
ζχουςα τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ελζγχου για τθν τυχόν ςυνδρομι λόγων αποκλειςμοφ τθν κατάςταςι του ςε
7
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςθσ και
ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του.
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ερϊτθμα του ΕΕΕΣ ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι
διλωςθσ για ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ τριετισ παραγραφι τθσ παρ. 10 του άρκρου 73, περί λόγων αποκλειςμοφ, ι θ
εφαρμογι τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν
κετικισ απάντθςθσ.
Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ απαντιςεισ ςτο ανωτζρω ερϊτθμα του ΕΕΕΣ ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ,
από οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011,
δεν ςτοιχειοκετοφν τον λόγο αποκλειςμοφ των περ. η’ ι/ και κ’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του παρόντοσ και δεν
απαιτείται να δθλωκοφν κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και κάκε αντίςτοιχου εντφπου.
Πςον αφορά τισ υποχρεϊςεισ για τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ
ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν
υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ
ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά
περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε
μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτο ΕΕΕΣ τθν πρόκεςι του για ανάκεςθ υπεργολαβίασ,
υποβάλλει μαηί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 23 τθσ
παροφςασ.
Γ. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 18 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ κατά τα άρκρα 19, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5β από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ
διαδικαςίασ.
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 και 19 τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 18 και τθσ καταλλθλότθτασ
για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 19.1 πρζπει να ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ για τθν κατθγορία/ κατθγορίεσ του άρκρου 12.1 τθσ παροφςασ, ςτθν/ςτισ οποία/ οποίεσ κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ ςυμμετζχει. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 19.2 και 19.3, αντίςτοιχα, αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία
διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα
αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
εμπεριζχεται ςτο ΕΕΕΣ, ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό,
όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ
απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει
56

Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
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τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 22.1 ωσ 22.3 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, και γίνονται αποδεκτά,
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 5β τθσ παροφςασ. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ
παροφςασ.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει, κατά τα
8
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται κατωτζρω :
22.1 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18:
22.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ που να ζχει
57
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του . Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα πρόςωπα που ορίηονται ςτα τζςςερα τελευταία εδάφια του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ.
22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ:
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν
εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα)
και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο
υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
9
μινεσ πριν από τθν υποβολι του .
Για τουσ προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά που υποβάλλονται είναι:
β1) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ, που εκδίδεται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων
10
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.),. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ κα υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν
υποχρζωςθ καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ κα υποβάλλουν ςχετικό
αποδεικτικό τθσ Α.Α.Δ.Ε.
Εφόςον θ α.α. επιτρζπει τθν υποβολι προςφορϊν, όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 18.1.4 τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από
τθν ΑΑΔΕ.
β2) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν ςχετικό πιςτοποιθτικό για τθν κάλυψθ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςισ τουσ. Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν υποβάλλουν
αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον eΕΦΚΑ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ
με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των φυςικϊν προςϊπων- μελετθτϊν που ςτελεχϊνουν το πτυχίο τθσ εταιρίασ ωσ
εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,
υποβάλλουν επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ
αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν
ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.

57

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019
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Εφόςον θ α.α. επιτρζπει τθν υποβολι προςφορϊν, όταν μόνο μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν
καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 18.1.4 τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ
οφειλισ από τον eΕΦΚΑ.
β3) Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
22.1.3 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.4 του παρόντοσ:
11

Για τθν περίπτωςθ β’ , πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
12
οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του .
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα,






13

1) «Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ» με το οποίο βεβαιϊνεται ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, κακϊσ και ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι
απόφαςθ.. Το εν λόγω πιςτοποιθτικό εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα,
2) Πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ.
3) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία
από το Γ.Ε.Μ.Θ.
14

δ) Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’, δ’, ε’, ςτ’, η’ και θ’ , υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν
15
ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.
16

ε) Για τθν περίπτωςθ κ’ , πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα
μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου (όταν αυτό
ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε
πεικαρχικι ποινι. Τα Γραφεία / Εταιρείεσ Μελετϊν, κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα-μελετθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν
χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν
πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του,
διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν ζχουν διαπράξει
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Μετά τθ λιξθ των μεταβατικϊν προκεςμιϊν του άρκρου 39 του π.δ. 71/2019 και τθν πλιρθ ζναρξθ ιςχφοσ των
διατάξεϊν του τελευταίου, για τισ εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Θ.Μ.Ε.Δ.Ε. μελετθτικζσ επιχειριςεισ, θ μθ ςυνδρομι του ωσ
άνω λόγου αποκλειςμοφ περί ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ, αποδεικνφεται με τθν υποβολι του
πιςτοποιθτικοφ του Τμιματοσ ΛΛ του εν λόγω μθτρϊου που ςυνιςτά επίςθμο κατάλογο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 24 του ωσ άνω π.δ.
22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β', το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
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επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ανωτζρω.
58
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του
άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά
του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.8 τθσ παροφςασ, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ .
22.2. Δικαιολογθτικά πλιρωςθσ κριτθρίων επιλογισ:
22.2.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ:
59
(α) οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν Ρτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων Μελετϊν
για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, ωσ εξισ:
60
1. ςτθν κατθγορία μελζτθσ 13, πτυχία τάξεων Α ι άνω
(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ
δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ
I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν
τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο
και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ.
Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο
61
χρόνο ιςχφοσ.

58

Η πλατφόρμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ eCertis για τθν αναηιτθςθ ιςοδφναμων πιςτοποιθτικϊν άλλων κρατϊνμελϊν τθσ Ε.Ε είναι διακζςιμθ, χωρίσ κόςτοσ, ςτθ διαδρομι. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςθμαίνεται
ότι θ ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιοσ εκνικόσ φορζασ για τθν καταχϊρθςθ και τιρθςθ των ςτοιχείων του eCertis για τθν
Ελλάδα. Ρρβλ. το με αρικμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ζγγραφο τθσ Αρχισ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethriopistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
59

τα οποία εκδίδονται ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009

60

Τίκενται οι τάξεισ ανά κατθγορία μελζτθσ με βάςθ τισ προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ για το ςφνολο των ςταδίων τθσ
αντίςτοιχθσ κατθγορίασ μελζτθσ (πρβλ. άρκρο 77 παρ. 2α του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται θ δυνατότθτα εκ του
άρκρου 77 παρ. 2β του ν. 4412/2016, να ηθτοφνται, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου, πτυχία
ανϊτερθσ τάξθσ από αυτι που προκφπτει με βάςθ τθν προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ μελζτθσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα
εκ του άρκρου 77 παρ. 2γ του ν. 4412/2016, να ηθτοφνται πτυχία τθσ αμζςωσ κατϊτερθσ τάξθσ, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου.
61

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019.
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22.2.2. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Θ Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια αποδεικνφεται από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα
δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ'
ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του,
εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο
λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που ηθτεί θ ανακζτουςα αρχι, μπορεί να αποδεικνφει τθν
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι κρίνει
κατάλλθλο.
62
22.2.3. Θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα αποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ :
Εκ των οικονομικϊν φορζων, οι μεν προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα αποδεικνφουν τθν Τεχνικι
και Επαγγελματικι Λκανότθτα με το Ρτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων Μελετϊν.
Οι αλλοδαποί αποδεικνφουν τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Λκανότθτα με αποδεδειγμζνθ εγγραφι ςε Μθτρϊα του
Ραραρτιματοσ IX Γ τθσ οδθγίασ 2004/18 ΕΚ ι ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα των χωρϊν τουσ, και με τθν γενικι εμπειρία
αντίςτοιχθ αυτισ που απορρζει από τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο Μελετθτϊν – Εταιρειϊν / Γραφείων Μελετϊν, δθλαδι
ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ μελετϊν, κατά το άρκρο 39 του Ν.3316/05 (που
διατθρείται ςε ιςχφ ςφμφωνα με το άρκρο 377 του ν.4412/2016), ωσ εξισ:
Για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ μελετϊν, βιογραφικά ςθμειϊματα με τα οποία αποδεικνφονται τα όςα αναφζρονται ςτο
άρκρο 19.3
Επιπροςκζτωσ, οι οικονομικοί φορείσ προσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ προςκομίηουν τα
κάτωκι δικαιολογθτικά ζγγραφα:
Α) Κατάλογο των μελετϊν/εργαςιϊν/παροχι υπθρεςιϊν για τθν απόδειξθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ επαγγελματικισ
εμπειρίασ του άρκρου 19.3 τθσ παροφςασ, που εκπονικθκαν τα τελευταία 8 ζτθ, ςυνοδευόμενο από υπ. διλωςθ του
διαγωνιηόμενου περί τθσ ζντεχνθσ, επιτυχοφσ και αποτελεςματικισ εκπόνθςθσ των μελετϊν/εργαςιϊν/παροχϊν
υπθρεςίασ κακϊσ και από αποδεικτικά (ςυμβάςεισ) με τουσ εργοδότεσ - δθμόςιουσ φορείσ. Σε περίπτωςθ εργοδότθιδιωτικοφ φορζα τα αποδεικτικά μπορεί να είναι παραςτατικά ι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ ι διακζτουν πιςτοποιθτικό από
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
22.3. Σχετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου:
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υ ποχρζωςθ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
22.3 Δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ προςωρινοφ αναδόχου:
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ εξουςία
υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου και τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
63
από τθν υποβολι τουσ , εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

62

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του προςφζροντοσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτο άρκρο 19.3, θ
ανακζτουςα αρχι αναγράφει όςα εκ των αποδεικτικϊν μζςων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία αιι, β, γ, ε, ςτ και θ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016 απαιτοφνται (άρκρο 80 παρ. 5 του ωσ άνω νόμου). Ειδικά
θ ςτελζχωςθ των θμεδαπϊν μελετθτικϊν επιχειριςεων αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ
(πτυχίο) ςτο Μθτρϊο Μελετθτϊν/ Γραφείων Μελετϊν.
63

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019
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Α. Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία,
17
να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ
- για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει
18
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του .
- για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, αρκεί θ υποβολι Γενικοφ
Πιςτοποιθτικοφ Μεταβολϊν, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του
ii) τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ.,
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε πρόςωπο
πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα των περιπτϊςεων i και ii, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου ότι χορθγικθκαν οι ςχετικζσ
εξουςίεσ.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου
εκπροςϊπου.
Γ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Δ. Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι φυςικό πρόςωπο / ατομικι επιχείρθςθ, εφόςον ζχουν χορθγθκεί
εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
22.4 Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
•
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
•
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
19
δικαιολογθτικϊν Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Άρκρο 23:

Τπεργολαβία

23.1 Ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει.
23.2 Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
23.4 Αν το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
20
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
θ ανακζτουςα αρχι:
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α) επαλθκεφει υποχρεωτικά τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ για τουσ
υπεργολάβουσ με το Ε.Ε.Ε.Σ.,
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προςφζροντα να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, όταν από τθν ωσ άνω
επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του.
Άρκρο 24 - Διάφορα:
24.1 Οι προςφζροντεσ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
24.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται
προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία
υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και
τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ
επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
24.3 Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 7184/27-07-2021 για τθν ανάλθψθ
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021.
ουφλί 12/08/2021
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΟΤΦΛΙΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΑΛΑΚΙΚΟ

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ
Με τθν υπϋαρικμ. 208/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.

1

Κατά τθν ζννοια τθσ περ. 29 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016.

2

Ι/και θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά περίπτωςθ (πρβλ. άρκρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣΔθμόςια Ζργα ).
3

Άρκρο 102, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 42 του ν. 4782/2021. Ρρβλ και ζκκεςθ ςυνεπειϊν
ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021
4

Ρρβλ. άρκρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.

5

Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016.

6

βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28

7

Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα)

8

Εφιςτάται θ προςοχι των ανακετουςϊν αρχϊν ςτο ότι πρζπει να ηθτείται θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν
προσ απόδειξθ μόνο των λόγων αποκλειςμοφ και των κριτθρίων επιλογισ που ζχουν τεκεί ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτεί από
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προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
9

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.

10

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ τεφχουσ υπογράφονται και γίνονται αποδεκτζσ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 5 Β) τθσ παροφςασ
11

Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.

12

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016,.

13

Ρρβλ υπ’ αρικμ. 13535/29.03.2021 (ΑΔΑ Ω1Α2Ω-41Τ) εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ςφμφωνα με
το από 8-4-21 ζγγραφο Γεν. Γραμματζων Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Δικαιοςφνθσ. Με το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό
Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ καταργοφνται και αντικακίςτανται τα εξισ πιςτοποιθτικά:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
14

Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για διοριςμό ι αντικατάςταςθ εκκακαριςτι
Ριςτοποιθτικό περί μθ λφςεωσ ι λφςεωσ και μθ πτωχεφςεωσ ι πτωχεφςεωσ του ςυνεταιριςμοφ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ εταιρίασ ςε εκκακάριςθ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ περί ενάρξεωσ των διαδικαςιϊν που προβλζπουν οι
περιπτϊςεισ των καταργθμζνων ιδθ άρκρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικφρωςθ Συμφωνίασ Ριςτωτϊν και
εταιρίασ και Διοριςμόσ Επιτρόπου) και των άρκρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (κζςθ ςε ειδικι εκκακάριςθ)
του ίδιου ωσ άνω Ν. 1892/1990
Βεβαίωςθ περί κατάργθςθσ τθσ διάταξθσ του άρκρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικισ εκκακάριςθσ)
Ριςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ - πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ - διλωςθ παφςθσ
πλθρωμϊν
Ριςτοποιθτικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για ςυνδιαλλαγι - εξυγίανςθ κατ’ άρκρο 99 ν. 3588/2007
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ (αφορά και ζκδοςθ απόφαςθσ)
Ριςτοποιθτικό περί μθ εκκακάριςθσ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ κζςθσ ςε εκκακάριςθ
Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για κζςθ ςε ειδικι εκκακάριςθ (αφορά και ζκδοςθ
απόφαςθσ)
Ριςτοποιθτικό περί μθ διοριςμοφ ι αντικατάςταςθσ εκκακαριςτι ι ςυνεκκακαριςτι
Ριςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για αναγκαςτικι διαχείριςθ
Ριςτοποιθτικό περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ περί λφςεωσ εταιρίασ (μόνο ΑΕ)
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ ΟΕ/ΕΕ
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ ςωματείων - ςυλλόγων
Ριςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ αςτικϊν εταιριϊν
Ριςτοποιθτικό περί μθ υπαγωγισ ςε ζκτακτθ διαδικαςία ρφκμιςθσ υποχρεϊςεων εμπόρων
Ριςτοποιθτικό περί μθ υπαγωγισ ςτθν ειδικι διαχείριςθ (ν. 4307/2014)
Ριςτοποιθτικό περί λφςθσ ι εκκακάριςθσ αγροτικοφ ι δαςικοφ ςυνεταιριςμοφ
Ριςτοποιθτικό περί μθ λφςθσ εταιρίασ
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τισ επιλζξει, όλεσ ι κάποια/εσ εξ αυτϊν, ωσ λόγουσ αποκλειςμοφ.

15

Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον μπορζςει να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα, ότι ςυντρζχει
κάποια από τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, αποκλείει οποιονδιποτε οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
16

Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
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Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν,
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο
πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ),
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L.
199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι,
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ
ςτθν θμεδαπι,
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει
τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται
ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε
τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`,
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά
ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και
δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`,
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012

18

Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ
ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.
19

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.

20

Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ
μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016.
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ
ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ

ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ :
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΤΨΘΛΘ
ΗΩΝΘ ΠΙΕΘ ΣΘΝ ΠΟΛΘ ΟΤΦΛΙΟΤ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ με ΦΠΑ: 71.792,03 €

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.8, και λοιπές διατάξεις του Ν.4412/2016)

Αρ. μελ. 67/2021

ουφλί, Ιούλιος 2021
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Α. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Β. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δ. ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Ε. ΣΕΤΦΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ
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Α. ΣΕΤΦΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
Α.1

ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Α.2

ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΜΕΛΕΣΕ - ΣΟΙΦΕΙΑ

Α.3

ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ - ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ

Α.4

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ - ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ

 ε λ ί δ α 3|7

ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ωσ «ανακζτων φορζασ» κα ανακζςει τισ μελζτεσ του ζργου και που αφοροφν ςτθν φδρευςθ και
εμπίπτουν ςτισ δραςτθριότθτεσ του Βιβλίου ΙΙ του ν4412/2016 - Άρκρο 230.

Α.1 ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Θ πόλθ ΟΤΦΛΙΟΤ με πλθκυςμό περί τα 5000 κατοίκων ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, αντιμετωπίηει χρόνια
προβλιματα φδρευςθσ ςτθν ηϊνθ υψθλισ πίεςθσ (περίπου ςτθ μιςι επιφάνεια που καταλαμβάνει ο δομθμζνοσ
ιςτόσ τθσ πόλθσ) και θ δθμοτικι αρχι προτείνει το παρόν ζργο για τθν μελλοντικι διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ
υδροδότθςθσ τθσ πόλθσ.
Σο ζργο, αφορά ςτθν αντικατάςταςθ του εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ ςτθν ευπακι περιοχι υψθλισ πίεςθσ με ζνα
νζο δίκτυο ανκεκτικό ςτισ πιζςεισ και ςχεδιαςμζνο ϊςτε θ ςτατικι διαφορά πίεςθσ µεταξφ τθσ δεξαµενισ και του
χαµθλότερου ςθµείου του δικτφου να μθν υπερβαίνει τα 60 m.

Α.2 ΔΙΑΘΕΙΜΕ ΜΕΛΕΣΕ - ΣΟΙΦΕΙΑ
Δεν υφίςτανται. Αποτελεί υποχρζωςθ του μελετθτι να αναηθτιςει τα λοιπά ςχετικά ςτοιχεία ενδιαφζροντοσ (π.χ.
δίκτυα ΟΚΩ) και να τα επεξεργαςκεί, με επιδίωξθ ςε μια όςο το δυνατόν πιο ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.

Α.3 ΣΟΠΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ - ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ
Θ ευρφτερθ περιοχι του ζργου είναι λοφϊδθσ ζωσ θμιορεινι και γειτνιάηει ςτθν «ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ» με τον κωδικό GR1110002 DASOS DADIAS - SOUFLI.

Α.4 ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΙ - ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ
Αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ του ανάδοχου μελετθτι οι πικανά αναγκαίεσ ενζργειεσ ςυνδρομισ προσ τισ
υπθρεςίεσ για τθν αδειοδότθςθ από οποιονδιποτε αρμόδιο φορζα ςε περίπτωςθ που είναι αναγκαία.

Β. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο Διμοσ ουφλίου ωσ φορζασ λειτουργίασ του υφιςτάμενου ζργου, υφίςταται ςιμερα τισ ςυνζπειεσ αυξθμζνου
κόςτουσ ςυντιρθςθσ πεπαλαιωμζνων υποδομϊν και παρωχθμζνου εξοπλιςμοφ αλλά κυρίωσ των διακοπϊν
υδροδότθςθσ ςτθν ηϊνθ υψθλισ πίεςθσ τθσ πόλθσ λόγω κραφςεων. Με τθν προτεινόμενθ μελζτθ κα δοκεί θ
δυνατότθτα εκςυγχρονιςμοφ των υφιςτάμενων υποδομϊν, αλλά και κα διαςφαλιςκεί θ απρόςκοπτθ υδροδότθςθ
τθσ πόλθσ ςτο ςφνολο τθσ.
Θ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ, λόγω ζλλειψθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και κατάλλθλων τεχνικϊν μζςων (λογιςμικοφ),
αδυνατεί να εκπονιςει τθν εξειδικευμζνθ υδραυλικι Μελζτθ (Πτυχίο Κατθγορίασ 13).
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Γ. ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γ.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
Δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 θ Απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Αρικμ.
ΔΝγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016 (Αϋ
147)», βάςει του οποίου κα προεκτιμθκοφν οι μελετθτικζσ αμοιβζσ.
Ο ςυντελεςτισ (τκ) του άρκρου ΓΕΝ.3 του «Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν
και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8δ του άρκρου 53 του Ν. 4412/2016»
ζχει τιμι (τκ) = 1,199.
Αναλυτικότερα οι μελετθτικζσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για το ζργο «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΤΨΗΛΗ
ΖΩΝΗ ΠΙΕΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΟΤΦΛΙΟΤ» είναι :

Γ.1.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γ.2 ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
- Για τθν Τδραυλικι Μελζτθ προβλζπεται διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν για τθν ολοκλιρωςι τθσ
Ο ςυνολικόσ καθαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ είναι 8 μινεσ. Θ εκτίμθςθ του ωσ άνω χρόνου περιλαμβάνει
και το χρονικό διάςτθμα των εγκρίςεων. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ, μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
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Δ. ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΕΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
Άρθρο YΔΡ.5Α – Υδρευςη
5.1. Μελζτη εςωτερικοφ δικτφου φδρευςησ
Θ ενιαία τιμι προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ (Α) για τθν εκπόνθςθ μελζτθσ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ υπολογίηεται
ςυναρτιςει τθσ υδρευόμενθσ ζκταςθσ βάςει του τφπου:
Α= 5500 • F

2/3

• β • τκ

Όπου
F: θ υδρευόμενθ ζκταςθ ςε εκτάρια.
Με τθν παραδοχι ςυνολικισ κακαρισ υδρευόμενθσ ζκταςθσ τθσ πόλθσ περί τα 100 εκτάρια, θ αντίςτοιχθ ζκταςθ
μελζτθσ εκτιμάται ςτο μιςό, δθλαδι ςτα 50 εκτάρια.
β υντελεςτισ εξαρτϊμενοσ από τον πλθκυςμό ςχεδιαςμοφ τθσ υδρευόμενθσ ζκταςθσ ωσ εξισ:
για οικιςμοφσ με πλθκυςμό ≤3.000 β = 0,75
για οικιςμοφσ με πλθκυςμό =5.000 β = 0,80
Για ενδιάμεςεσ τιμζσ πλθκυςμοφ ςχεδιαςμοφ, ο ςυντελεςτισ β υπολογίηεται με γραμμικι παρεμβολι. Εν
προκειμζνω με ςυνολικό πλθκυςμό τθσ πόλθσ περί τα 5.000 άτομα, λαμβάνεται ωσ πλθκυςμόσ μελζτθσ ο μιςόσ,
δθλαδι 2.500 άτομα.

υντελεςτισ Tk

1.199

Άρκρο προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ

ΤΔΡ.5Α

Τδρευόμενθ ζκταςθ (ha)

50

Πλθκυςμόσ ςχεδιαςμοφ τθσ υδρευόμενθσ ζκταςθσ (κάτοικοι)

2500

υντελεςτισ πλθκυςμοφ ςχεδιαςμοφ β

0.75

Αμοιβι ζργου (€)

67.126,72

Αμοιβι απ’ ευκείασ οριςτικισ μελζτθσ, παραλείπονται τα
προθγοφμενα ςτάδια (€)

50.345,04

Αποτελζςματα
Αμοιβι ζργου (€)

50.345,04

Για απρόβελπτα 15 % : 51520.74 € x 15%

7.551,76

Προεκτιμϊμενθ αμοιβι μελζτθσ (€)

57.896,80

Φ.Π.Α 24% (€)

13.895,23

Σελικι προεκτιμϊμενθ αμοιβι μελζτθσ (με Φ.Π.Α 24%) (€)

71.792,03
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E. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ
το Σεχνικό Πρόγραμμα του Διμου ουφλίου ζτουσ 2021, προτείνεται να ςυμπεριλθφκεί πίςτωςθ 71.792,03 €, από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ, με Κ.Α. 63.7412.001 , για τθν εκπόνθςθ των μελετϊν του ζργου με τίτλο:

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΤΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΙΕΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΟΤΦΛΙΟΤ».
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Ωσ διαδικαςία ανάκεςθσ, προτείνεται αυτι του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 117 του νόμου 4412/2016.

υντάχκθκε, 19-07-2021

Θεωρικθκε 19-07-2021
Ο Προιςτ. Δ/νςθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ

Κοτςάνθ Ελζνθ
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε.

Γουρίδθσ Ακανάςιοσ
Δρ. Πολιτικόσ Μθχανικόσ – Αρχ/γοσ

 ε λ ί δ α 7|7
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Άρκρο 1 ΕΙΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά
Θ παροφςα Ε..Τ. προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων του αναδόχου. Σα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται
ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο τεφχοσ "Σεχνικϊν
Δεδομζνων".

1.2 Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ)
Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Εργοδότθσ είναι ΔΘΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ
Ανάδοχοσ: Ο οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ςτον οποίο ανατίκεται από τον εργοδότθ με
δθμόςια ςφμβαςθ θ εκπόνθςθ τθσ τεχνικισ/επιςτθμονικισ υπθρεςίασ κατά το άρκρο 2 του Ν.4412/2016, όπωσ
ιςχφει.
Προϊςταμζνθ Αρχι (Π.Α.): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΔΘΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ
Διευκφνουςα Τπθρεςία (Δ.Τ.): ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
υμβατικι Αμοιβι: Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου.
Δθμόςια ςφμβαςθ μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν: Θ ςφμβαςθ με
αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν κατά το άρκρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016.
Ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ: Κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει ο ανακζτων φορζασ με
ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, όπωσ:
Α. Θ Διακιρυξθ
Β. Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων
Γ. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων

1.3 ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν
Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ:
1.

Σο υμφωνθτικό

2.

Θ Διακιρυξθ

3.

Θ Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου

4.

Θ Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου

5.

Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων

6.

Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων με το πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και τθν τεκμθρίωςθ τθσ
ςκοπιμότθτασ του ζργου.

7.

Σο τεφχοσ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν με τουσ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ τθσ προεκτιμθκείςασ
αμοιβισ

4

Άρκρο 2 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

2.1 Σόποσ και χρόνοσ
Σόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και θ περιοχι του ζργου εφόςον τοφτο απαιτείται.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των αρμοδίων οργάνων του εργοδότθ (Προϊςτ/νθσ
Αρχισ, Διευκ/ςασ Τπ/ςίασ και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ
πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν περιοχι που πρόκειται να καταςκευαςτεί το
μελετοφμενο ζργο και εν γζνει να παρζχει τθν υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ.
Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον ανάδοχο,
καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε 20 θμζρεσ. το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα
υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ το νόμιμο κατά τισ οικείεσ διατάξεισ όργανο και από πλευράσ του
αναδόχου ο οριςκείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ εκπρόςωπόσ του.
υμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ ζναρξθ τθσ ςυνολικισ και των
τμθματικϊν προκεςμιϊν ςυμπίπτει, αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό, με τθν επομζνθ
τθσ υπογραφισ του. τθ διακιρυξθ ορίηεται ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ.
το τεφχοσ «Σεχνικϊν Δεδομζνων» παρζχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των επί μζρουσ μελετϊν,
από το οποίο προκφπτει ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ του ςυνόλου του μελετθτικοφ ζργου και ο επιπρόςκετοσ
χρόνοσ που περιλαμβάνει τισ κακυςτεριςεισ για τισ οποίεσ δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ. ε προκεςμία δεκαπζντε
(15) θμερϊν από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει νζο
χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά τθν ζγκριςι του κα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο. το νζο χρονοδιάγραμμα κα
αναγράφονται οι κακαροφ χρόνοι ςφνταξθσ των μελετϊν για κάκε ςτάδιο και κατθγορία μελζτθσ, τα ακριβι
ςθμεία ζναρξθσ κάκε μελετθτικισ δράςθσ και οι χρόνοι των απαιτοφμενων εγκρίςεων και ενεργειϊν τθσ
Τπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε να τθρθκεί θ ςυνολικι προκεςμία.
Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ τθσ μελετθτικισ δράςθσ, χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, δικαιοφται
αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. Ωσ προσ τισ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν κατά
τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του άρκρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου
Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το
ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου (παρ. 6 και 7 του άρκρου 96 του Ν.4412/2016), ο οποίοσ
μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των υμβατικϊν Σευχϊν.
Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ δφναται να ορίςει και αναπλθρωτι εκπρόςωπο
με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου γνωςτοποιείται
ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν
οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ό κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ
του εκπροςϊπου του αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Τ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ
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διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν
γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν.
Κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τον αντίκλθτό του. ε περίπτωςθ
αναδόχου ςφμπραξθσ, ωσ ζδρα του αναδόχου κεωρείται θ ζδρα του εκπροςϊπου του.
Αντίκλθτοσ του αναδόχου ορίηεται φυςικό πρόςωπο που κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ και
αποδζχεται το διοριςμό του με διλωςθ που περιλαμβάνεται ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι υποβάλλεται με
ιδιαίτερο ζγγραφο. Αντίκλθτοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεί ςτθν
ζδρα τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. τον αντίκλθτο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιιςεισ των
εγγράφων τθσ υπθρεςίασ. Ο ανάδοχοσ μπορεί να αντικαταςτιςει τον αντίκλθτό του, μζχρι όμωσ τθν υποβολι
τθσ ςχετικισ διλωςθσ με τθν οποία αντικακίςταται, οι κοινοποιιςεισ νομίμωσ γίνονται ςτον αντίκλθτο. Θ
Διευκφνουςα Τπθρεςία δικαιοφται να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ του αντικλιτου, αν ο
τελευταίοσ δεν παραλαμβάνει τα ζγγραφα που απευκφνονται προσ τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ςυμμορφωκεί αμζςωσ ςτθν απαίτθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ.

2.3 Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ
Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ των επιβλεπόντων ορίηονται κατά το
άρκρο 183 του Ν.4412/2016.

2.4 Τποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ
“Σεχνικϊν Δεδομζνων”.

Άρκρο 3 ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που
του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ εμπειρία
και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε κατά τθν
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ. Θ Δ.Τ.
ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ που
διακζτει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο λόγο. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε
με ευκφνθ του αναδόχου και δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ (παρ. 3 του άρκρου
188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικο-αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ό διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα XIV του Προςαρτιματοσ Β' του ν.4412/2016.
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Άρκρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ

4.1 Αμοιβι του αναδόχου
υμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Θ αμοιβι αυτι μπορεί να
τροποποιθκεί ςτισ περιπτϊςεισ που
α) αυξάνεται το φυςικό αντικείμενο, με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ
β) εγκρικοφν αρμοδίωσ αποηθμιϊςεισ,
γ) δοκεί παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ με ανακεϊρθςθ τθσ αμοιβισ του εφόςον
ςυντρζχουν οι λόγοι και προχποκζςεισ του Νόμου κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 132, (για το Βιβλίο ΙΙ αρ.
337) και 186 του Νόμου.

Ορίηεται κατανομι τθσ αμοιβισ ωσ ακολοφκωσ :
1. Ζντοκθ προκαταβολι ζωσ 15% του οικονομικοφ αντικειμζνου, ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ, με τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72, παρ. 1δ του Ν.4412/2016
2. Καταβολι ποςοφ 70% (ανακεφαλαιωτικά) του οικονομικοφ αντικειμζνου, μετά τθν υποβολι όλων των
Φάςεων
3. Καταβολι επί πλζον ποςοφ 30% με τθν ζγκριςθ του αντικειμζνου τθσ μελζτθσ. Εφόςον το αντικείμενο τθσ
μελζτθσ δεν ζχει εγκρικεί, μετά τθν παρζλευςθ διμινου από τθν υποβολι τθσ, καταβάλλεται κατόπιν
ςυνοπτικοφ ελζγχου επάρκειασ αυτισ, ποςό 10% του οικονομικοφ αντικειμζνου και το υπόλοιπο 20%, ζωσ τθ
ςυμπλιρωςθ του 30%, με τθν ζγκριςι του.

4.2 Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου
Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν οικονομικι του
προςφορά.
Ειδικότερα αναγράφονται:
i.

Σο είδοσ των εργαςιϊν.

ii.

Οι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν.

iii.

Πίνακασ αμοιβισ με τα αιτοφμενα προσ πλθρωμι ποςά για τισ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν, τθ
μζγιςτθ ςυνολικι αμοιβι και το άκροιςμα των προθγουμζνων αμοιβϊν. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ
ςυνυποβάλλεται ο εν ιςχφ πίνακασ επιμεριςμοφ τθσ αμοιβισ ςτα μζλθ τθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ
αναδόχου κοινοπραξίασ τθν αμοιβι ειςπράττει ο εκπρόςωπόσ τθσ και τθν επιμερίηει ςτα μζλθ τθσ με
ευκφνθ του.

iv.

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και τθσ 1θσ τμθματικισ πλθρωμισ, που ιςχφουν κατά τθν
υποβολι του λογαριαςμοφ.

Σο πλθρωτζο ποςό
v.

Ο αναλογϊν Φ.Π.Α.
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Αν οι λογαριαςμοί περιζχουν αςάφειεσ ό ςφάλματα, ςε βακμό που θ διόρκωςθ τουσ να κακίςταται ανζφικτθ,
επιςτρζφονται ςτον ανάδοχο για επαναςφνταξθ μζςα ςτθν προκεςμία ζγκριςθσ τουσ. Αν οι αςάφειεσ και τα
ςφάλματα αφοροφν διακριτά κονδφλια των λογαριαςμϊν, εκκρίνονται κατά το μθ αμφιςβθτοφμενο μζροσ και
κατά το υπόλοιπο επιςτρζφονται για επαναςφνταξθ. Θ μθνιαία προσ ζγκριςθ προκεςμία αρχίηει από τθν
υποβολι του επαναςυνταγμζνου λογαριαςμοφ.
Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά για
τθν είςπραξθ του:
I.

Απόδειξθ ι Σιμολόγιο Παροχισ Τπθρεςιϊν

II.

Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ.

III.

Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ιτισ
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΕΦΚΑ,
ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν
τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ.

IV.

Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ των εκάςτοτε ιςχυουςϊν κρατιςεων (0,06% υπζρ ΕΑΑΔΘΤ με το
χαρτόςθμό του και ΟΓΑ χαρτοςιμου, φόροι κλπ), αν αυτζσ δεν παρακρατοφνται από τον εργοδότθ.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ.
Αν θ πλθρωμι λογαριαςμοφ κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζραν του ενόσ μθνόσ, μετά τθ
ρθτι ζγκριςθ, του οφείλεται τόκοσ υπερθμερίασ που υπολογίηεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η' του
άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προχπόκεςθ πλθρωμισ του λογαριαςμοφ είναι θ προςκόμιςθ από
τον ανάδοχο όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ. Σο τιμολόγιο μπορεί να προςκομίηεται
μεταγενεςτζρωσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ του λογαριαςμοφ. Ο ανάδοχοσ δικαιοφται ακόμα να διακόψει τισ
εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν καταβολι τθσ αμοιβισ του, φςτερα από κοινοποίθςθ ειδικισ ζγγραφθσ
διλωςθσ περί διακοπισ των εργαςιϊν, προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. τθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται
ιςόχρονθ παράταςθ. Τπαιτιότθτα του αναδόχου για τθ μθ πλθρωμι λογαριαςμοφ υπάρχει μόνο ςε περίπτωςθ
κατά τθν οποία αποδεδειγμζνα κλικθκε εγγράφωσ από τθν αρμόδια υπθρεςία του κυρίου του ζργου και
αδράνθςε ι παρζλειψε να προςκομίςει τα αναγκαία δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του.
Θ κατάςχεςθ ςτα χζρια τρίτου τθσ αμοιβισ του αναδόχου, πριν από τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, δεν επιτρζπεται.
Διευκρινίηεται ότι:
- Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ
πλθρωμζσ ςτα Σαμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Τγειονομικισ Περίκαλψθσ και υντάξεων, Επαγγελματικϊν,
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ.
- Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται επιπλζον
ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ.
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του Λογαριαςμοφ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά.
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Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα μετακινιςεων, ειδικά και
γενικά ζξοδα κλπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Οι
λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ προβλζπονται ςτο νόμο και ςτθν παροφςα. Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι
ςφμβαςθ προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ.
Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τα απομζνοντα ςτάδια
μελζτθσ ι και κατά τθν εκπόνθςθ ςταδίου μελζτθσ, κατά το άρκρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για τθν άςκθςθ
του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει γραπτι εντολι προσ τον ανάδοχο. τθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ
διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.
Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό αντικείμενο, εφόςον α) το κρίνει αναγκαίο και β)
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/16. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ κα γίνει με τθν
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 186 του Ν. 4412/16.
Θ αφξθςθ του ςυμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτζρω με ςυμπλθρωματικι ςφμβαςθ, ςυνεπάγεται τθν
καταβολι πρόςκετθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ς.ς. (άρκρο 72 παρ. 1.β του Ν.
4412/16).
Γενικά, τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ μπορεί να επζλκει κατά τα αναφερόμενα ςτα άρκρα
132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016.
Σα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από τον
Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.

Άρκρο 5 ΕΓΓΤΗΕΙ
5.1 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποβάλλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που εκδίδεται κατά το
άρκρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ίςθ προσ το 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία από τισ
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα
Ελλθνικά.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ, κατά το άρκρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) παρ. 1β του
Ν.4412/2016. Εφόςον υπάρξει νόμιμθ αιτία για τθν κατάπτωςι τθσ, εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρκρο 203 παρ. 4. του
Ν.4412/2016.
Για τθν εκταμίευςθ προκαταβολισ ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ (πζραν τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ) για ποςό ίςο με τθ διαφορά του ποςοφ τθσ προκαταβολισ και του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
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5.2 Γενικοί Όροι Εγγυιςεων
Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 5.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ χωρίσ καμιά διάκριςθ τθν πιςτι
εφαρμογι από τον ανάδοχο όλων των όρων τθσ φμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά του αναδόχου
που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των υπθρεςιϊν του.
Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι αναλόγου προσ τθν απαίτθςθ μζρουσ,
των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςι του
προσ τον εγγυθτι.
Θ κατάπτωςθ του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ του
Εργοδότθ ςε περίπτωςθ που αυτόσ υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των εγγυιςεων.

Άρκρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Αν ο ανάδοχοσ παραβιάηει με υπαιτιότθτά του τισ προκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλονται εισ βάροσ του και
υπζρ του κυρίου του ζργου ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Θ
επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον εργοδότθ το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/2016.

Άρκρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
7.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο τεφχοσ
“Σεχνικϊν Δεδομζνων”, που ςυνοδεφει τθν Διακιρυξθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ.
Ο ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τουσ κανόνεσ
τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ. Οι αξιϊςεισ
του εργοδότθ κατά του αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ του παραγράφονται μετά τθν
πάροδο εξαετίασ από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ, αν τοφτο ορίηεται ςτθ
ςφμβαςθ. Αν τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι τθν
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ανάδοχοσ μπορεί να το διαπιςτϊςει, ειδοποιεί εγγράφωσ και
χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον εργοδότθ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει
ςτον Εργοδότθ όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,
κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ.

7.2 Ελαττϊματα και ελλείψεισ τθσ μελζτθσ
Ελαττϊματα ό ελλείψεισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ,
αλλά και μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ και μζχρι τθν παραγραφι των αξιϊςεων του εργοδότθ,
αποκακιςτϊνται από τον ανάδοχο με δίκεσ του δαπάνεσ. Αν διαπιςτωκοφν ελαττϊματα ό ελλείψεισ μζχρι τθν
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ζναρξθ τθσ καταςκευισ του ζργου, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία καλεί τον ανάδοχο τθσ μελζτθσ να διορκϊςει τα
ελαττϊματα ό να ςυμπλθρϊςει τισ ελλείψεισ και εφόςον αυτόσ δεν ςυμμορφωκεί εκδίδει και κοινοποιεί ςτον
ανάδοχο πρόςκλθςθ ςτθν οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται θ διαδικαςία εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου, β)
περιγράφονται τα ελαττϊματα και οι ελλείψεισ τθσ μελζτθσ ι τθσ υπθρεςίασ, γ) χορθγείται εφλογθ προκεςμία
για τθν αποκατάςταςθ, δ) επιςθμαίνεται ότι θ πρόςκλθςθ μπορεί να προςβλθκεί με ζνςταςθ ενϊπιον τθσ
Προϊςταμζνθσ Αρχισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία. Θ ζνςταςθ του αναδόχου δεν αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ
ςυμμόρφωςισ του ςτθν πρόςκλθςθ. Αν αποδειχκεί ότι ο ανάδοχοσ δεν ευκφνεται, θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ
των ελλείψεων ι ελαττωμάτων βαρφνει τον κφριο του ζργου.
Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να αποκαταςτιςει το ελάττωμα ι τθν ζλλειψθ μζςα ςτθν ταχκείςα προκεςμία, το
ελάττωμα ό θ ζλλειψθ αποκακίςταται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του, με απευκείασ
ανάκεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε μελετθτι που ζχει τα νόμιμα προςόντα.

7.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο
Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να αναλαμβάνει τισ νόμιμεσ ευκφνεσ του, απαλλάςςοντασ αντίςτοιχα τον εργοδότθ
και τουσ υπαλλιλουσ του και να τον προφυλάςςει από παντοειδείσ ηθμιζσ, εξ αιτίασ ατυχθμάτων που
ςυμβαίνουν ςτο προςωπικό του, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια του εργοδότθ.

7.4 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Τποχρεϊςεων
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται ςτο άρκρο 195
του Ν.4412/2016.

7.5 Εμπιςτευτικότθτα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και οι
προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ,
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και
τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.

7.6 Κυριότθτα χεδίων και Εγγράφων
Όλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ προςτθκζντεσ
του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ
διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον
εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ
φμβαςθσ.
Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, υποχρεοφται να
τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ.
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7.7 Σεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Τπολογιςτι
Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε Θλεκτρονικό
Τπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ με τθν βοικεια /
κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα περιλαμβάνει:


τον τφπο του Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε,



τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του ιδιοκτιτθ
του, και



ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, του τρόπου
ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με
άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι με άλλα προγράμματα.

7.8 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου
Σα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ για τθν
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ του
εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί.
Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το δικαίωμα να τα
χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα που ςχετίηονται με το Σεχνικό
Αντικείμενο τθσ παροφςασ φμβαςθσ.

7.9 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου
Ο ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:


τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (ΔΟΤ) και υποβολισ των
αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α., κλπ.,



τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία,



τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του
για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του.

Προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων του
Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που
απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ.

7.10 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του
Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), για το προςωπικό
του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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7.11 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, άμεςα
ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ.

7.12 Αλλθλογραφία με τον Εργοδότθ
Σα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να αποςτζλλονται κατ’
αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με courier και να είναι
ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Άρκρο 8 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ
8.1 Παροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που
αναφζρονται ςτον Φάκελο Δθμόςιασ φμβαςθσ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ
παραδϊςει.

8.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του άρκρου 187
του Ν.4412/2016 και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 τθσ παροφςασ .Τ.

Άρκρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ
Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και τα
δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και
αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 183195 του Ν.4412/2016 και τθν παροφςα (άρκρο 12).

9.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι
όροι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, όπωσ ορίηεται
ςτθ Διακιρυξθ.
Λάκθ ι παραλείψεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ του
Ανακζτοντα Φορζα να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για
τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ.
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9.3 Ανωτζρα βία
Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία ςαφϊσ και
αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν
δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι
περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Σο παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ
που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθ ςφμβαςθ.
Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί δικαίωμα ι
αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ
καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.

9.4 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ
Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ δεν δικαιολογοφν τθν
εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ αυτά
προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθν
ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο
εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου.

Άρκρο 10

ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ

10.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου
Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ιό τισ κείμενεσ διατάξεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με
απόφαςθ τθσ Π.Α., όπωσ λεπτομερϊσ ορίηεται ςτο άρκρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόςον ςυντρζχουν οι
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ κινείται υποχρεωτικά και πιο ςυγκεκριμζνα
αν ο ανάδοχοσ:
α) Τπερβεί υπαίτια για χρόνο πζραν του 1/3 τθ ςχετικι ςυνολικι προκεςμία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 184
του Ν.4412/16, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
β) Κακυςτερεί υπαίτια τθν υποβολι ςταδίου μελζτθσ, για χρόνο περιςςότερο από το μιςό τθσ αντίςτοιχθσ
τμθματικισ προκεςμίασ.
γ) Οι εργαςίεσ του παρουςιάηουν κατ' επανάλθψθ ελαττϊματα ι ελλείψεισ. Για να κθρυχτεί ο ανάδοχοσ
ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μια φορά θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 188 του Ν. 4412/16, για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ό ελλείψεων τθσ
μελζτθσ και να μθν ζχει αςκθκεί ζνςταςθ ι θ αςκθκείςα να ζχει απορριφτεί.
Αν κατά τθσ απόφαςθσ ζκπτωςθσ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ ι αν απορριφτεί θ ζνςταςθ από τθν
αρμόδια προσ τοφτο Προϊςταμζνθ Αρχι, θ ζκπτωςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα ζνςταςθ
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ μζχρι αυτό να οριςτικοποιθκεί και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ςυνεχίςει τισ εργαςίεσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ απόφαςθ επί τθσ ζνςταςθσ εκδίδεται, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου
Σεχνικοφ ςυμβουλίου, από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν κατάκεςθ τθσ. Θ αποδοχι ό
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απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ αιτιολογείται, μεταξφ δε των λόγων αποδοχισ μπορεί να περιλαμβάνεται και θ
καταφανισ βελτίωςθ του ρυκμοφ ι τθσ ποιότθτασ των εκτελοφμενων εργαςιϊν, ϊςτε να πικανολογείται
βάςιμα θ ζγκαιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.
Θ Προϊςταμζνθ Αρχι υποχρεοφται να εκδϊςει απόφαςθ και μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, ενϊ κινείται θ
πεικαρχικι διαδικαςία κατά των υπαιτίων υπαλλιλων κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 183.
Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ εκδόςεωσ αποφάςεωσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακόψει τισ εργαςίεσ
τθσ ςφμβαςθσ και θ Διευκφνουςα Τπθρεςία διαπιςτϊνει τισ εργαςίεσ που εκπόνθςε ο ανάδοχοσ. Αν θ ζνςταςθ
του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτι μετά τθν πάροδο των δφο (2) μθνϊν, δικαιοφται παράταςθ με
ανακεϊρθςθ, ιςόχρονθ με το διάςτθμα τθσ διακοπισ, ενϊ θ διακοπι των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ δεν αποτελεί
λόγο για τθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ουδεμία εργαςία εκτελοφμενθ μετά τθν θμζρα τθσ κατά τα άνω
υποχρεωτικισ διακοπισ των εργαςιϊν και μζχρι τθσ κετικισ για τον ανάδοχο αποφάςεωσ πιςτοποιείται για
πλθρωμι.
Μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ανάδοχο και μζχρι να κακαριςκεί ο τρόποσ εκπόνθςθσ των εργαςιϊν
που υπολείπονται για τθν ολοκλιρωςθ του εκπονοφμενου ςταδίου τθσ μελζτθσ ι τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, θ
Διευκφνουςα Τπθρεςία επεμβαίνει προσ αποτροπι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν εκτελϊντασ τισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ζκπτωτου αναδόχου.
Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ οριςτικοποίθςθσ τθσ ζκπτωςθσ, ο ανάδοχοσ διακόπτει κάκε εργαςία και δεν
δικαιοφται αμοιβι για το εκπονθμζνο ςτάδιο. Κατ' εξαίρεςθ μπορεί ο εργοδότθσ, αν κρίνει ότι οριςμζνα
ςτοιχεία του μελετθτικοφ ζργου του υπό εκπόνθςθ ςταδίου είναι χριςιμα, να ηθτιςει να παραδοκοφν ςτθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία μζςα ςε οριςμζνθ προκεςμία, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ. Θ
αμοιβι του αναδόχου για τισ εργαςίεσ του θμιτελοφσ ςταδίου κανονίηεται με Πρωτόκολλο Κανονιςμοφ Σιμϊν
Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν.
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ. Ποινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν οφείλονται
ακροιςτικά και επιπλζον επιβάλλεται ποινικι ριτρα για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, εφόςον
υφίςταται τζτοια περίπτωςθ.
Θ απόφαςθ με τθν οποία οριςτικοποιικθκε θ ζκπτωςθ κοινοποιείται από τθν υπθρεςία που τθν εξζδωςε ςτθν
αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ υπθρεςία και ςτθν υπθρεςία τιρθςθσ του Μθτρϊου Μελετθτϊν ό
Εταιρειϊν Μελετϊν, για τθν επιβολι των παρεπόμενων κυρϊςεων, μαηί με ςφντομο ιςτορικό και μνεία των
λόγων που οδιγθςαν ςτθν ζκπτωςθ. Αν ο ζκπτωτοσ ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία ι ςφμπραξθ μελετθτϊν ι
εταιρειϊν μελετϊν, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία προςδιορίηει τουσ υπεφκυνουσ για τθν ζκπτωςθ μελετθτζσ ι
εταιρείεσ τθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ.

10.2 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ
Ο εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ μιασ ςφμβαςθσ μελζτθσ ι παροχισ τεχνικϊν
και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτο άρκρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
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Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να διαλφςει τθν ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 192 παρ. 3, 4 και 5
του Ν.4412/2016

10.3 Ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ
φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 193 του ν.4412/2016.

10.4 Αποηθμίωςθ αναδόχου ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ
φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 194 του ν.4412/2016.

10.5 Τποκατάςταςθ του αναδόχου
φμφωνα με τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 195 του ν.4412/20162.

10.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ φμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει μία
δθμόςια ςφμβαςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 133 (για
ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016.

10.7 Ζγκριςθ μελζτθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Εφόςον ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για επί μζρουσ κατθγορίεσ μελετϊν δεν ορίηεται ιδιαίτερθ διαδικαςία
ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ, με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ μελζτθσ, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο,
πιςτοποιείται θ τιρθςθ όλων των προδιαγραφϊν, κανονιςμϊν και τεχνικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν κατά το χρόνο
ςφνταξθσ αυτισ και βεβαιϊνεται θ ποιοτικι και ποςοτικι τθσ επάρκεια και θ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου προσ
τισ ςυμβατικζσ εν γζνει υποχρεϊςεισ του.
Θ οριςτικι παραλαβι των μελετϊν πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ, μετά τθν ζγκριςθ
του τελευταίου, κατά τθ ςφμβαςθ, ςταδίου τθσ μελζτθσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ τθσ Διευκφνουςασ
Τπθρεςίασ, για τθν περαίωςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
χετικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 189 του Ν.4412/2016.

Άρκρο 11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο άρκρο
198 του Ν.4412/2016. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ,
εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.

Άρκρο 12 ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
12.1 Νομοκεςία
Θ φμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν διακιρυξθ και
το Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων.
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12.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ
Θ φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων ελλθνικϊν
αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον
Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο.
ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε αλλοδαπι
γλϊςςα.

υντάχκθκε, 19-07-2021

Θεωρικθκε 19-07-2021
Ο Προιςτ. Δ/νςησ τησ Τεχνικήσ Υπηρεςίασ

Κοτσάνη Ελένη

Γουρίδησ Αθανάςιοσ

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Δρ. Πολιτικόσ Μηχανικόσ – Αρχ/γοσ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
800287309

www.soufli.gr
ΣΟΥΦΛΙ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 180
68400
ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
2554350130
2554350113

kotsani@0890.syzefxis.gov.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
στην ευπαθή περιοχή υψηλής πίεσης με ένα νέο δίκτυο ανθεκτικό στις πιέσεις και
σχεδιασμένο ώστε η στατική διαφορά πίεσης µεταξύ της δεξαµενής και του
χαµηλότερου σηµείου του δικτύου να μην υπερβαίνει τα 60 m.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7682/12-08-2021, ΑΡ.
ΜΕΛΕΤΗΣ 66/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
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Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ περιγράψτε
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

16

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
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ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ
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ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΟΤΥΛΙΟΤ»

ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ

ΜΕΛΕΣΗ:

ΦΡΗΜ/ΣΗH:

ΜΕΛΕΣΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΤΔΡΕΤΗ ΤΧΗΛΗ ΖΨΝΗ ΠΙΕΗ
ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΟΤΥΛΙΟΤ»

ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΥΟΡΑ
Σου οικονομικού φορέα ή ένωςησ οικονομικών φορέων ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα τ……………………… οδόσ …………………………………. αρ……………….. ΣΚ………………….
Σηλ………………………. Fax…………………….
Προσ
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Αφού έλαβα γνώςη τησ Διακήρυξησ του διαγωνιςμού τησ μελέτησ, που αναγράφεται ςτην επικεφαλίδα και των
λοιπών ςτοιχείων Δημοπράτηςησ καθώσ και των ςυνθηκών εκτέλεςησ τησ μελέτησ, υποβάλλω την παρούςα
προςφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρωσ και χωρίσ επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκπόνηςη
τησ Μελέτησ με τα ακόλουθα ποςοςτά έκπτωςησ με τισ ακόλουθεσ τιμέσ ανά κατηγορία μελέτησ.

2

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

α/α

ΕΙΔΟ

Προεκτιμώμενη
αμοιβή (ευρώ)
προ ΥΠΑ

1

Μελέτη κατηγορίασ 13
(Μελέτεσ Τδραυλικών
Έργων Εγγειοβελτιωτικών
Έργων, Υραγμάτων,
Τδρεύςεων και
Αποχετεύςεων).

50.345,04

2

Απρόβλεπτεσ δαπάνεσ

7.551,76

ΤΝΟΛΟ προ ΥΠΑ

Προςφερόμενο
ποςοςτό έκπτωςησ %
ολογράφωσ

Προςφερόμενο
ποςοςτό
έκπτωςησ %
αριθμητικώσ

Προςφερόμενη
τιμή ανά
κατηγορία
μελέτησ

57.896,80

Παρατήρηςη: Οι προςφερόμενεσ τιμέσ ςτρογγυλοποιημένεσ ςτο δεύτερο δεκαδικό
Ο προςφέρων

(ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα)
ΟΤΥΛΙ …/…/2021

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

3

