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Ο ΓΗΜΟ ΓΩΡΙΓΟ

δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι
ηε κε ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ – ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ:

ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΓΡΟΜΩΝ Σ.Κ. ΛΗΓΩΡΗΚΗΟΤ Γ.Δ. ΛΗΓΩΡΗΚΗΟΤ
Προϋπολογιζμού 15.526,00Ευρώ (με αναθεώρηζη και Φ.Π.Α.) &
ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΙΣΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΡΕΥΟΝ ΕΣΟ 15.390,00 Ευρώ,
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ λ. 3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΚΓΔ) θαη
β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη

θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο
άλσ έξγνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Άξζξν 1:

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία

1.1

Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: Ο ΓΗΜΟ ΓΩΡΙΓΟ..

1.2

Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: Ο ΓΗΜΟ ΓΩΡΙΓΟ.

3

4

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γσξίδνο κέρξη ηελ ζχκβαζε,
ελψ κεηά ηελ ζχκβαζε ην ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΩΡΙΓΟ πνπ έρνπλ
έδξα ην Ληδσξίθη:

1.3

Οδφο :
……………………….
Σαρ.Κσδ. :33053
Σει. :
2266350100
Telefax
:2266022390
E-mail
:lidoriki@otenet.gr
πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ
ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο
ηνπ έξγνπ) πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.
Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη ην Απη/ιεο
Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γσξίδνο

1.4

5

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Γσξίδνο ζην Ληδσξίθη (έδξα
ε
ηνπ Απη/ινπο Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ) ηελ 20 επηεκβξίνπ εκέξα Σξίηε θαη ψξα
10.00 π.κ.
1.5

-

-

«Δλδηαθεξφκελνο / Τπνςήθηνο» είλαη ε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε (Δξγ.Δπ.) πνπ έρεη ην
εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία.
«Πξνζθέξσλ / δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε Εργ.Επ. ή Κ/μία πνπ έρεη ππνβάιεη
πξνζθνξά ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία.
«Αλάδνρνο / εξγνιάβνο» είλαη ε Εργ.Επ. ή Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε
εθηέιεζεο κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
«Σηκνιφγην Έξγνπ» ή «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» ή «Σηκνιφγην» ή «πκβαηηθφ Σηκνιφγην»
είλαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο ηεο ππεξεζίαο κε ηηο ηηκέο κνλάδνο κεησκέλεο θαηά ην
πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο θαηά ην δηαγσληζκφ.
Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΓΔ) είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ θπξσηηθνχ
λφκνπ 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄ 116)

Αλ ε Γ.Τ. ή Π.Α. κεηαζηεγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, ζα γλσζηνπνηήζνπλ άκεζα ηε λέα ηνπο δηεχζπλζε ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν
αληίζηνηρα θαη απφ ην ελδερφκελν απηφ γεγνλφο δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε αθπξφηεηα ή
άιιε δπζκελήο ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο.
Δθφζνλ νη σο άλσ ππεξεζίεο ή/θαη απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη
εγγξάθσο ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή
απνθαηλνκέλσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ ηνλ θαζνιηθφ ηνπο δηάδνρν πνπ

1.6

3

4

5

Σν λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν (άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ΚΓΔ,
π.ρ. ην Γεκφζην, ν Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε δεκνηηθή επηρείξεζε θ.ν.θ. Δθφζνλ αλαζέηνπζα αξρή είλαη ην
Γεκφζην, λα γίλεηαη εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Διιεληθφ Γεκφζην/Τπνπξγείν Τ.ΜΔ.ΓΙ./Γ.Γ.Γ.Δ.
/Γηεχζπλζε Οδηθψλ έξγσλ (Γ1) θ.ν.θ.
Η αξκφδηα αξρή πνπ έρεη ηελ επζχλε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία αλήθνπλ ε Πξντζηακέλε Αξρή
θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δθφζνλ ε Π.Α. θαη ε Γ.Τ. δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αξρή, φπ σο γηα
παξάδεηγκα έξγν δήκνπ πνπ δελ έρεη δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία θαη ζην νπνίν Γ.Τ. είλαη ε ηερληθή
ππεξεζία άιινπ δήκνπ (δήκνο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ), ηφηε πξέπεη λα ηίζεηαη σο θνξέαο θαηαζθεπήο ε
ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ αζθεί θαζήθνληα Γ.Τ.
Π.ρ. ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ …………… .

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β
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ππεηζέξρεηαη πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη απφ ην γεγνλφο απηφ
πξνθχπηνπλ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο
ππφςε ζχκβαζεο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε
δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα
απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ.

δελ
ηεο
ηεο
σο

Άξζξν 2:

Παξαιαβή ηεπρψλ

2.1

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη δηαηίζεληαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ζην
Γεκαξρείν Γσξίδνο ζην Ληδσξίθη. Πιεξνθνξίεο θα Κπξηαθή Βειίγθνπ ηει.:2266350115
Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην
6
δηαγσληζκφ κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 15/9/2016 . Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα
ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε
δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ
αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.

2.2

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ
γλψζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ, εξεπλψλ θ.ι.π., ζηα γξαθεία
ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ
επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.

2.3

Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη απφ ηα θξάηε –κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ηα θξάηε πνπ
έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίν π νξγάλνπ θαη
ην θείκελν ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε
ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο, κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ,
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο
αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο ηνπο. Η ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ
Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.

Άξζξν 3:

Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ – Σξφπνο
ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο

3.1

Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, ηνλ θάθειν ηεο
πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24
ηεο παξνχζαο.

3.2

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο αλαγξάθεη ζην εμσηεξηθφ ηνπ κέξνο
«ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» θαζψο θαη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ
επσλπκία, ηε δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο,
εθφζνλ ππάξρεη, e-mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/Γηαγσληδφκελνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ
κειψλ, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο.
Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.

3. 3

Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο ηδηνρείξσο
ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ
ΚΓΔ. Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή
ηνπ δηαγσληδφκελνπ:

6

Σίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Αθνχ νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη πιένλ εκέξα Σξίηε (βι. άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ
ΚΓΔ), ε πξνεγνχκελε Πέκπηε θαη αλ απηή είλαη αξγία, ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε.
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ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο
εξγνιήπηεο,
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή
εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο,
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ή Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο
(Η.Κ.Δ.) ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο ηεο,
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,
 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε α) ν θνηλφο
εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, δηνξηζκέλνο
κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ Δξγ.Δπ. είηε β) φινη
νη
θνηλνπξαθηνχληεο
καδί,
ν
θαζέλαο
εθπξνζσπνχκελνο
ή
αληηπξνζσπεπφκελνο θαηά ηα παξαπάλσ.
Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην
θπζηθφ πξφζσπν.

3.4

Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη
ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Η αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξνζέζκσο
ππνβάιινληα ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα
δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη ξεηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Δ.Γ. φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο
παξαιακβάλεηαη θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Η Δ.Γ. ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε
ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε.
Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξεί
φηη ε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.

Άξζξν 4:

Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ

4.1

Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο
παξαιαβήο ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη ,
πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΓΔ, δειαδή κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 10.00, ν
Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε
ηεο παξαιαβήο.
β) Η δηαγσληζκφο ζηελ αλνηθηή πξνθνξηθή δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
απζεκεξφλ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ δηαδηθαζία πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο θαη ηελ ππνβνιή
ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
δεκνπξαζίαο.
γ) Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηεο απφ εκεδαπή επηρείξεζε, ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη (κε βάζε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ έγγξαθν) ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβάιιεη (ηνπιάρηζηνλ νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ
ηαπηφηεηαο ή ζπλαθνχο εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ).
ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο ην θάθειν πξνζψπνπ ακθηζβεηείηαη,
ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.
δ) Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε
νπνία θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν
(ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεη ην λνκφηππν θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο), θαη κνλνγξάθεη ην
θαζέλα απφ απηά αλά ζειίδα.
ε) Καηφπηλ ε Δ.Γ., θαιεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε βάζε ηε ζεηξά πξνζέιεπζεο λα
δειψζνπλ πξνθνξηθά θαη δεκνζίσο (ελψπηνλ θαη ησλ ππνινίπσλ ζπκκεηερφλησλ) ην
εληαίν ζεηηθφ θαη αθέξαην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο
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θαηαζθεπήο έξγνπ. Μεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ γχξνπ αλαθνίλσζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ
ηνπο δηαγσληδφκελνπο αθνινπζεί θαη δεχηεξνο φκνηνο γχξνο θαηά ηνλ νπνίν, φπνηνο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο επηζπκεί κπνξεί λα δειψζεη λέα βειηησκέλε πξνζθνξά ( κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο απφ ηνλ σο εθείλε ηε ζηηγκή πιεηνδφηε) γηα ηελ αλάιεςε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Αθνινπζνχλ θαη άιινη φκνηνη γχξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ έσο φηνπ θαλέλαο δηαγσληδφκελνο
δελ επηζπκεί λα βειηηψζεη άιιν ηελ πξνζθνξά ηνπ.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά ηεο εθθψλεζεο, ν
νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΔΓ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο
ζη).Καηφπηλ ε Δ.Γ. μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά
κεηνδνζίαο, δηαπηζηψλεη α) αλ ην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3 ηεο
παξνχζαο β) ειέγρεη ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γ) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ
φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο.
δ) Ο πιήξεο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο νινθιεξψλεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
επνκέλσλ εδαθίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη
δηελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην πιεηνδφηε , ζχκθσλα κε
ην άξζξν 22 παξ. 8 ηνπ ΚΓΔ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξαθηηθνχ
δεκνπξαζίαο πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ
επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά
ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ ΚΓΔ. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα
κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά πιεηνδνζίαο πξνζθνξέο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ
πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε
ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά , πνπ δελ
ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο
θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.
ε) Σν πξαθηηθφ κφιηο νινθιεξσζεί ν δηαγσληζκφο θιείλεη θαη πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ
ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε
Δ.Γ. απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην
Πξαθηηθφ) θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ
παξαδεθηέο. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο,
ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
δηαγσληδνκέλνπο φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ
(ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε.
Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Η πελζήκεξε
πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο εκέξα. Η Δ.Γ. είλαη
ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ
ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο ίδηνπο εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Ν.
2690/99. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν
ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο
απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. ζχκθσλα κε ην άξζξν
25Α ηνπ ΚΓΔ, πξνζθνκίδεηαη, κε ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,05 επί ηνηο ρηιίνηο (0,05 ‰) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ
έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ
δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο, αλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
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ζ) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη
ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζηνλ πιεηνδφηε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη
γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα
ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία
απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε)
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4. 2γ΄.
4.2

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
α) Η Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ην απνηέιεζκα
7
ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ . Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε
ηπρφλ ελζηάζεσλ, πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα
δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ
Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίεο δηθαηνχληαη λα
παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο (θαηαθχξσζεο) θνηλνπνηείηαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο εθηφο ηνπ κεηνδφηε. Μεηά πξνζθαιείηαη ν κεηνδφηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 26 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ, λα πξνζθνκίζεη κέζα ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ηζρχνπζα βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην κεηξψν (εθφζνλ ε αξρηθψο πξνζθνκηζζείζα έπαπζε λα ηζρχεη) θαη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1 (νη εκεδαπνί) θαη 23.2.2 (β), (γ) θαη (δ) (νη
αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ αξρηθψο
8
πξνζθνκηζζέλησλ , θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.4 (πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ
νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε) θαη παξ. 24.1.5 (πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ
κεηνρψλ).
ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ηζρχεη ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ή ε Δλεκεξφηεηα
Πηπρίνπ) πξνζθνκίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο, αλ απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πνπ ηπρφλ πξνζθνκίζηεθε ζηνλ δηαγσληζκφ
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ είρε (ή έρεη αληίζηνηρα) ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ
πξνζθνκηζζέλησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη
φηη ν αλάδνρνο ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη
απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη, εθφζνλ δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζηνλ
κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν
30 ηνπ ΚΓΔ πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε
θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο.
β) Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εκπξφζεζκα ή αλ ηα
πξνζθνκηζζέληα (κεηά θαη ηηο ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξ ψζεηο) είλαη ειιηπή ή αλ
δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε
Πξντζηακέλε Αξρή αλαθαιεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο
θαηαζθεπήο ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά πιεηνδνζίαο, Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ή
Κνηλνπξαμία, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
θαη νχησ θαζ΄ εμήο.
γ) Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ
ιακβάλνληαη θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ή κε fax, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο. Αλ
7

Τπνγξακκίδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θαηά ηελ νπνία, γηα ηελ αθχξσζε δηαγσληζκνχ ιφγσ κε
ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο
Πεξηθέξεηαο.

8

Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ (ζε θνηλνπξαμία) θαη επηρεηξήζεηο εκεδαπέο, ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, πξνζθνκίδνπλ
γηα επαλέιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 (β), (γ) θαη (ε).
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ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο
ηεο, πξνο ηνλ ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απεπζ χλεηαη ζηνλ
δεχηεξν θαηά ζεηξά πιεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ απηφο
ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο.
Άξζξν 5:

χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε

5.1

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 (παξ.
5 – 11) θαη 39 ηνπ ΚΓΔ.

5.2

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξγν,
είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά
9
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ :
Σν ζπκθσλεηηθφ.
Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.
Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη
ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.3

Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν:
(1)
Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.
(2)
Οη Δπξσθψδηθεο.
(3)
Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).
(4)
Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.

Άξζξν 6:

Γιψζζα δηαδηθαζίαο

6.1

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη
απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ
ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.

6.2

Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδα πέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη,
επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν
ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile» ζχκθσλα κε
ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα
10
πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο . Η κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ
Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.

6.3

Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ ππεξε ζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ
δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζε ζε δηεξκελέσλ.
9

10

Γελ επηηξέπεηαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ζηνηρεία 3-10 λα πξνβιέπεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ ή ζηνηρείσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Βι. ζρεηηθά θαη ππνζεκείσζε 44.
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Άξζξν 7:

Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
11
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ :

7.1

- Σνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
- Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
12
.
- Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
- Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
- Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο» θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α’ 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ,
δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6‰ ζην
ΣΜΔΓΔ.

7.2

7.3

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

Άξζξν 8:

Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ

8.1

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ΑΣΑ 2016 κε ππάξρνπζα πίζησζε γηα ην
13
14
ηξέρνλ έηνο 15.390,00
θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα
απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34 -37 ηνπ Ν.
2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93). θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,10% ππέξ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα
κε ην αξ. 4 Ν. 4013/2011, σο ηζρχεη ζήκεξα.

8.2

Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.

8.3

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ΚΓΔ θαη (ελδερνκέλσο) ην
αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EΤΡΩ.

11

12
13

14

Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην
θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ ηελ Δ.Δ., ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη
εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο
πφξνπο.
Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
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Άξζξν 9:

Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ
Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ
δηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνλ δηεμάγεη, ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ

Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
11.1

Σίηινο ηνπ έξγνπ
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΓΡΟΜΩΝ Σ.Κ. ΛΗΓΩΡΗΚΗΟΤ Γ.Δ. ΛΗΓΩΡΗΚΗΟΤ».

11.2

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 15.526,00 Δπξψ
15
θαη αλαιχεηαη ζε :
Γαπάλε Δξγαζηψλ 9.227,09
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 1.660,88
16
Απξφβιεπηα ( πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+ Ο.Δ.)
1.633,20
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 3.005,08

11.3

Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
ΣΚ Ληδσξηθίνπ ΓΔ Ληδσξηθίνπ Γήκνπ Γσξίδνο

11.4

Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ

Θα γίλεη αζθαιηφζηξσζε ππάξρνληνο αζθαιηνζηξσκέλνπ δξφκνπ κε αξρή
πιεζίνλ ηεο νηθίαο Ι. Μέξε θαη ζε κήθνο 117κέηξα θαη θαηφπηλ απφ ηε ζέζε έκπξνζζελ
Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο έσο εμψζπξα εηζφδνπ ρνιείνπ, κήθνπο 50κέηξσλ. Η ζπλνιηθή
επηθάλεηα ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ είλαη 950η.κ.
Θα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο 0,03κ,
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκπηθλσκέλνπ πάρνπο
0,05κ κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη
λνκνινγίαο (ππφζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA θαη ππφζεζε C454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH θαηά Απζηξίαο)), ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ
15

Μπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιια θνλδχιηα, φπσο π.ρ. δαπάλε απνινγηζηηθά εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ.

16

Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ
πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία αλαινγία 15% επί ηεο δαπάλεο
εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΟΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ ΚΓΔ.
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αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ ε
κεηαβνιή δελ πξνθχπηεη απφ αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηελ νπνία
δεκνπξαηήζεθε ην έξγν.
Δηδηθά, ε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο
πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 57 παξ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εθφζνλ ε δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, κε ηνπο αθφινπζνπο
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
Γελ επηηξέπεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ:


λα πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ «βαζηθνχ ζρεδίνπ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,



λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ,



λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηψλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο,



λα πιεξψλνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε,



λα ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε,



λα πξνθαιείηαη αχμεζε ή λα γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ ζπκβαηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο δελ
είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ (π.ρ. γηα ην κεηξψν έξγνπ,
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θιπ).



Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ
εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά:



κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο
εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηφρξνλα



κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» ζε
άιιε «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν κεηψζεηο
πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα
ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο θαη αξρίδεη
17
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο .
18
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Δ..Τ.
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
13.1

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ «πξφρεηξν δηαγσληζκφ – πξνθνξηθή
δεκνπξαζία» ηεο πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΚΓΔ.

13.2

Κάζε δηαγσληδφκελνο πξνζθέξεη εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ
ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%)

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ

17

Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ.

18

Η παξαβίαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 49 ηνπ ΚΓΔ, κφλν αλ ζηελ ΔΤ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο.
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Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ην πςειφηεξν εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο
γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%)
φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 29 ηνπ Ν 3669/08 ΚΓΔ.
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ
15.1

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο,
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 (Α 160) θαη ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πν π
19
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο , εθηφο Φ.Π.Α, ήηνη
ζην πνζφ ησλ 250,42 ΔΤΡΩ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ ππεξεζία
πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, είηε ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ
(φπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.1, 1,2 θαη 1.3 ηεο παξνχζαο) θαη
ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ
κειψλ ηεο.

15.2

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, δειαδή ην
νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε, ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ (εηαηξείαο) ή ηνλ ηίηιν ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε
εγγχεζε, ζαθή παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ
πνζφ θαη αλεπηθχιαθηε ππφζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία
έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή
20
εηδνπνίεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ .
θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππεξνχ ε εγγχεζε δελ
νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε.

15.3

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν ηνπ ελφο κήλα θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 157
παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 29 παξ. 6 ηνπ ΚΓΔ), δειαδή πξέπεη λα έρνπλ
ε
21
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 20 -11-2016 .

15.4

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη αλ ν δηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πι εξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

15. 5

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο
ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο .

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ)
16.1

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν

22

19

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

20

Η ιέμε «ην πνιχ» ζεκαίλεη φηη γίλνληαη δεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε κηθξφηεξε πξνζεζκία πιεξσκήο π.ρ. 5
εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) ή ηξεηο εξγάζηκεο.

21

Να ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαηά ην άξζξν 19 ηεο
παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014.

22

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα
απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη
κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο
πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο
θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο.(άξζξν 157 παξ. 1 δ) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 51 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ
πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ). χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3614/2007 (φπσο
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16.2

Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε

23

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ην άξζξν 35 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ
24
βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ
ππεξεζία, πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ή ζηνλ
θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν
παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ηνλ ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε,
επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη
ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο.
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε
θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ.
Άξζξν 17Α: Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ
Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ,
ε
νξίδεηαη ε 20 -9-2016, εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
10:00 π.κ.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία
ή αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα
25
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα
26
γλσζηνπνηεζεί κε fax πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία,
ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (10:00 π.κ.). Η ίδηα δηαδηθαζία
κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 242 παξ. 3 ηνπ Ν. 4072/2012), ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ
έξγσλ ζηηο δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο.
23

Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ην άξζξν 50 ηνπ ΚΓΔ, νπφηε κλεκνλεχνληαη θαη νη απαξαίηεηεο
ιεπηνκέξεηεο.

24

χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη (απμνκεηψλεηαη) βάζεη ηνπ ηξέρνληνο ΑΠΔ.

25

Η νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πάιη Σξίηε.

26

Οξίδεηαη ην κέζνλ, π.ρ. ΦΑΞ.
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Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκ φ (θαηά ηε
27
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΚΓΔ γηα δηάζηεκα ελφο (1) κήλα
απφ ηελ εκεξνκελία
28
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ .
Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν3669/2008 ε αλαθνίλσζε γηα ηε
δεκνπξαζία δεκνζηεχεηαη ζε κηα εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα πέληε ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ απφ ηε δεκνπξαζία θαη ηνηρνθνιιάηαη πξηλ απφ ηελ ίδηα πξνζεζκία
ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηε δεκνπξαζία. Αλ δελ
εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ Ννκνχ ηέηνηα εθεκεξίδα αξθεί ε πην πάλσ ηνηρ νθφιιεζε.
Παξάιιεια κπνξεί πάληνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο λα αθνινπζεί θαη
νπνηνζδήπνηε άιινο πξφζθνξνο ηξφπνο γλσζηνπνίεζε ηεο δεκνπξαζίαο.
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο,
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη
29
εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ .

.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ

21.1

ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ A1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο
30
ΟΓΟΠΟΗΗΑ
β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο
(.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο
απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ
Μ.Δ.Δ.Π.
γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε
ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
δ. Δγγεγξακκέλεο ζην κεηξψν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φσθίδαο

27

χκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ θαη ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 4129/2013 ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ν ρξφλνο
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ (βι. θαη ππνζεκείσζε 14).

28

Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ ηελ ιήμε απηήο (βι. άξζξν 157 παξ. 1 α) εδάθην γ
ηνπ Ν.4281/2014).

29

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 4 Ν 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68) φπσο πξνζηέζεθε κε αξ. 46 λ. 3801/2009 (ΦΔΚ Α’
143).

30

Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (βιέπεηε άξζξα 105
θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.
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21.2

Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε
31
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο , ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (Κνηλνπξαμία
ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην
θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.

21.3

Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα
αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ
10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη
ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.

21.4

Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ
ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ.

Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα
Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο κέινο
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:
1. Να κελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ πεξί
αιινδαπψλ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα
δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο.
2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.),
εηεξφξξπζκσλ
(Δ.Δ.),εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο
(Δ.Π.Δ.)
θαη
Ιδησηηθψλ
Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε
αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ.
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
εο

β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην
άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ.
91/308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε)
πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-237 Π.Κ.), θ) δφιηα
ρξενθνπία (398 Π.Κ.).
Σα ππφ α΄-δ΄ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε
πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε΄-θ΄, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
εξγνιήπηε.
3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη
εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.
4. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα)
ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.
31

Αλ ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα
θνηλνπξαθηνχλ κε επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βι. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ).
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5. Να κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο
ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία).
6. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ
είλαη εγγεγξακκέλε.
7. Να κελ έρεη αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ αλψηεξν ηνπ λφκηκνπ νξίνπ.
ΖΜΔΗΩΖ: Οη ππφ 6 θαη 7 πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο.
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8. Σερληθή ηθαλφηεηα .
Σερληθή ηθαλφηεηα γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο ηνπο απφ ηα νπνία ζηνηρεία
απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειεζηεί παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε ην
δεκνπξαηνχκελν.
Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά
Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, κεκνλσκέλα ή σο κέινο
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα
33
πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
23.1

Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο

32

πκπιεξψλεηαη γηα λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή αιινδαπή Δξγνιεπηηθή.
Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Η δεηνχκελε ηερληθή
ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Μ.Δ.Δ.Π.,
δειαδή ν θαηάινγνο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε έξγα αληίζηνηρα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ηεο ηάμεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Γηα ηνπο
εκεδαπνχο εξγνιήπηεο ε ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε ηάμε θαη θαηεγνξία
ηνπ Μεηξψνπ κπνξνχλ φκσο λα πξνζηεζνχλ θαη γηα ηνπο έιιελεο εξγνιήπηεο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο
ζηελ εθηέιεζε έξγσλ παξεκθεξψλ θαη΄ αληηθείκελν κε ην ππφ δεκνπξάηεζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθξηηηθή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ.. γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ φξσλ ζηε δηαθήξπμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε.
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ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά
έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο
απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο
ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.).
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν
4194/2013)., θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014».
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
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α. Πξνθεηκέλνπ πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π.
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε απηφ ζηελ ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο
παξνχζαο.

β. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ. ή
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , φπνπ
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα
αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζε ηάμε θαη θαηεγνξία φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο 2004/18 (άξζξν
151 ηνπ λ. ΚΓΔ).
γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ.,
ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, φπνπ
δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, απαηηείηαη βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46
ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξζξν 145 ηνπ ΚΓΔ).
Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα
35
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο

23.2

Η εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ 1 – 7 ηνπ άξζξνπ 22 απνδεηθλχεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
πεξηπηψζεσλ α έσο ε ηεο παξ. 23.2.2, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο φζν
θαη φια ηα κέιε ησλ θνηλνπξαμηψλ, κε ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 23.2.1:
23.2.1

Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξνζθνκίζνπλ, εθφζνλ
θαηέρνπλ, «Ενημερότητα Πτυχίου» γηα ρξήζε ζε δεκνπξαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
θάζε θνξά ππνπξγηθή απφθαζε. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ησλ αληίζηνηρσλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ
23.2.2, εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ΄, ε νπνία δελ ηηο αθνξά. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πξέπεη, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ή ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ έρνπλ ιήμεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε
36
δήισζε (ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςήθηνπ ή ηνπ κέινπο ηεο ππνςήθηαο θνηλνπξαμίαο) φηη ν
ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα απηή, εθφζνλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο.
Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ,
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απηνχ ηεο
παξαγξάθνπ δ΄.
Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ παξαγ. α΄ έσο δ΄,
εθηφο αλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ ηεο ρψξαο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ ΚΓΔ,
νπφηε απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ
κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.

23.2.2. α. Γηα ηελ πεξίπησζε 1, 2, 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 22 ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη
βεβαηψλεη φηη:
34

Τπελζπκίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Μεηξψσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. ηελ
πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη «ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ».

35

Τπελζπκίδνληαη πάλησο ζρεηηθά θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ ΚΓΔ.

36

Όπνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε δήισζε απηή πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία
ππνγξαθήο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε ελψ δελ απαηηείηαη απηή λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
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37

η) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε , αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ
πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη
απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο
πξνέιεπζήο ηνπ,
ηη) ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 22 δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο,
ηηη) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή
πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη
ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη
iv) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα αλεθηέιεζηνπ
πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).
β. Γηα ηελ πεξίπησζε 3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο
εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηεο
Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα
ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηελ Δξγ.Δπ. θαη γηα φιεο ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη,
θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ) ζηελ Διιάδα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ (ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ) θαη δελ θαηέρνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, έρνπλ εηδηθά ηελ ππνρξέσζε λα
38
πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη η) φηη ηα πξφζσπα πνπ
απαζρνινχλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη αζθαιηζκέλα ζηνπο νηθείνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (αλ δελ απαζρνινχλ ηέηνηα πξφζσπα λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή
αξλεηηθή Τ.Γ.), ηη) ηα πξφζσπα (νλνκαζηηθά) πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο
επηρείξεζεο θαη έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ. Σα απνδεηθηηθά
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ εηδηθφηεξα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ σο άλσ ζηειερψλ πξνο ην ΣΜΔΓΔ.
Γελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ άιια ηακεία, ζηα νπνία
ελδερνκέλσο είλαη αζθαιηζκέλα ηα παξαπάλσ ζηειέρε (π.ρ. ηέσο ΣΠΔΓΔ).
γ. Γηα ηελ πεξίπησζε 4, εθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα,
απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη γηα
ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ). ε πεξίπησζε πνπ ε
Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε δε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή
αξρή ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο
ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηεο.
Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ β΄ θαη γ΄ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, κπνξεί
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε (εθδνζείζα εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη
ηεο εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο) ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε δήισζε. Αλ
δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη απαξάδεθηε.
δ. Γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 21.1.γ θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζήο ηνπο, απφ ηα
νπνία ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε ην
δεκνπξαηνχκελν. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνπλ ηελ αμία, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη δηεπθξηλίδνπλ αλ ηα έξγα εθηειέζηεθαλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο
θαη αλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.
ε. Πηζηνπνηεηηθά εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο
εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηέηνηεο
39
νξγαλψζεηο .
37

38
39

ε εθθαζάξηζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ κφλν λνκηθά πξφζσπα θαη φρη αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, άξα απφ
ηνπο αηνκηθνχο εξγνιήπηεο δε δεηείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ.
Υσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηα πξφζσπα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) δελ ζπληζηά εξγνιεπηηθή νξγάλσζε.
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23.2.3

Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα ππφ β θαη γ ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ
δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ)
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο
ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
Δηδηθά νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έλνξθεο βεβαηψζεηο, πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα
αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ
κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε.
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη: α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν, β) ηα ινηπά
δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα (ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο πξνβιεπφκελα ζηελ
ππνζεκείσζε 44). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη
απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε
θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ,
απνθιείεηαη.

23.2.4

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ κε ηελ ππεχζπλε
δήισζε ηεο παξ. 23.2.2.α):
α. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε..
Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε δελ πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο αηνκηθέο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, πνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ
(Δ.Δ.),εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ
(Ι.Κ.Δ.), ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα
θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο
αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη
γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο
αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ,
πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Η έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο
γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.
γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπλνδεπφκελε
απφ: (α) πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη (β) ηηο βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο θάζε εξγνιαβίαο πνπ εθηειεί είηε απηνηειψο είηε ζε
40
θνηλνπξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ).

23.3

Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ηθαλφηεηαο

41

40

Μεηαβνιέο ζην αλεθηέιεζην δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ (γηα ηνλ ρξφλν πνπ απηή
ρνξεγήζεθε) εθηφο ηεο πεξίπησζεο ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά ηάμε Μ.Δ.Δ.Π. αλεθηέιεζηνπ εξγνιαβηθψλ
ζπκβάζεσλ.

41

Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ ΚΓΔ (άξζξν 48 ηεο
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ) θαη αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Μπνξεί λα ηεζεί θαη γηα ηηο ειιεληθέο Δξγνι. Δπηρ. κφλν αλ
πθίζηαηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΗ. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε ηερληθή
ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β

ΔΛΙ 20

ΑΔΑ: Ψ089Ω9Ζ-ΠΧΒ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

Σερληθή ηθαλφηεηα γηα ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ηνπο, απφ ηα νπνία ζηπνρεία
απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε ην
δεκνπξαηνχκελν.

Άξζξν 24 :
24.1

Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα
δηθαηνινγεηηθά (θαη κε ηηο δηαθξίζεηο) πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 θαη επηπιένλ (επίζεο
επί πνηλή απνθιεηζκνχ):
1.

Σηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο
θαηαηίζεληαη πξσηφηππεο.

2.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη απνηειεί λφκηκν
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα
ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο θαη κπνξνχλ, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 26 παξ. 2 ΚΓΔ λα δεηήζνπλ
νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζεσξνχλ αλαγθαίν γηα ηελ απφδεημή ηεο, φπσο π.ρ. ην Φ.Δ.Κ.
ίδξπζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.),
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ
εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ θαη ΙΚΔ.).
Τπεχζπλε Γήισζε δελ πξνζθνκίδεηαη ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ εξγ/θψλ επηρεηξήζεσλ.
Η εθπξνζψπεζε ηεο εξγ. επηρ/ζεο ηεθκαίξεηαη, εθφζνλ δελ ακθηζβεηήζεη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (θαηά ηελ παξ. 4.2 α΄ ηεο παξνχζαο) ηελ εθπξνζψπεζή
ηεο απφ ην πξφζσπν πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά ηεο.
Όηαλ νη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, ε λνκηκνπνίεζε
ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλε. Αλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ
αλαθεξφκελν ζηελ Δ.Π. πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ
αιιαγή.

3.

ε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Κνηλνπξαμίαο, ππνβάιιεηαη δήισζε ή ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ, γηα ηε
ζχζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γειψλνληαη επίζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ (εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ειάρηζηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμία).

4. Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ λνκηκνπνίεζε ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Σέηνηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη αλ ε λνκηκνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα
Πηπρίνπ, ή αλ ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε απφ αιινδαπή επηρείξεζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
25.1

Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’
αξηζκ. 122/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 121/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
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25.3

42

25.4

43 44

Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σερληθνχ πκβνχινπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.

ΛΗΓΩΡΗΚΗ 9-9-2016
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΚΑΠΔΝΣΕΩΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

42

Πξναηξεηηθή επηινγή.

43

Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ. φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ .

44

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 3614/2007, ζηηο δηαθεξχμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ε εθαξκνγή θαη’ επηινγή,
είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ ΚΓΔ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν.
3614/2007.
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