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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020
και ώρα 15:00 μ.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
333/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής την 1-10-2020
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
333/2020
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
33/1-10-2020
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αριθ. πρωτ.: 16640 /2020

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων
πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία
στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Καρδίτσας» , καθώς και συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης σύναψης σύμβασης
Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 13.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16522/30-9-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σχορετσανίτης Ηλίας, πρόεδρος

Κουφόπουλος Δημήτριος, τακτικό μέλος

2) Μάττας Γεώργιος, τακτικό μέλος

Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, τακτικό μέλος
4) Ρόβας Ιωάννης, τακτικό μέλος
5) Σπάνιας Αριστοτέλης, τακτικό μέλος
6) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
7) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
8) Κρανιάς Βασίλειος, τακτικό μέλος
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την αριθ.
163/33282/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
-------------------

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το
άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο
αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Καρδίτσας»,
καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης και αφού έλαβε
υπόψη:
1. Την αρ. πρωτ. 6922/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Καρδίτσας
2.. Την εισήγηση του Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων κ. Μάττα Γεώργιου, η οποία έχει ως εξής:

“ Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 6922/20-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί
κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρδίτσας.
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τις
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.
3. Το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «Στις ειδικές περιπτώσεις και
περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό».
4. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για
την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
5. Το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 (προσθ. άρθρου 32Α με την παρ. 1 του άρθρου. 43 του Ν.
4605/19), σύμφωνα με το οποίο: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8
και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: [α) ...], β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της
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ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή [γ) ...]. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η
διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην
περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές
όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο
όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης»,
6. Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με το οποίο «Δεν απαιτείται απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου,
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας».
7. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σχετικά με τα όργανα
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
8. Την Εγκύκλιο 6/2018 (αρ. πρωτ.: ∆11/οικ.82/28.03.2018) του Υπουργού Υποδομών και
μεταφορών, σύμφωνα με την οποία: «Συνεπώς για τις εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί
διαγωνισµοί, διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, κ.λπ.) δεν απαιτείται συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισµού µέσω του ΜηΜΕ∆».
9. Την εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι ζημιές στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε.
Καρδίτσας από τη θεομηνία που εκδηλώθηκε την 18-09-2020.
10. Το γεγονός ότι η ανωτέρω ανάγκη αφενός οφείλεται σε γεγονός απρόβλεπτο για την Αναθέτουσα
Αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές
ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αφετέρου σε καμία
περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,

σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας».
2. Τον καθορισμό των όρων και των τευχών της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του
αναδόχου της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ
Καρδίτσας», σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.
3. Τον καθορισμό των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων για την ανάθεση της σύμβασης
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας» και
συγκεκριμένα τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
1. ΤΕΚ Α.Ε (Γριβέλας Αθανάσιος)
2. Δαλαμάγκα Μάρθα
3. Δημακόπουλος Κατασκευαστική Ομόρρυθμος Τεχνική Εταιρία
4. Δελήτσικας Δημήτριος
5. Ευθυμίου Λάμπρος
6. Ζωιτσάκος Λάζαρος
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7. Κούρτης Νικόλαος
8. Μαρκούτης Γεώργιος
9. Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ
10. Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
11. Παυλόπουλος Ευάγγελος
12 .Παπαευαγγέλου Δήμήτρης
13. Πιτσαρής Αλέξανδρος
14. Τσιώκος Αναστάσιος
15. Χανής Βάιος
4. Τον ορισμό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή του
αναδόχου της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ
Καρδίτσας», ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1.
Τσεκούρας Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
2.
Δημητρακοπούλου Μαρία, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
3.
Λάππας Αλέξανδρος, Πολ. – Ηλ. Μηχανικός ΠΕ.
Αναπληρωματικά μέλη:
(1) Κατσαούνη Ελένη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
(2) Τσιλίκας Χαράλαμπος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
(3) Δημητρίου Σταύρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Τσεκούρας Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
3.Την από 21-9-2020 τεχνική έκθεση
4.Το από 25-9-2020 Τιμολόγιο Μελέτης
5.Τον από 25-9-2020 Προϋπολογισμό Μελέτης
6. Το σχετικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του Ν. 3213/2003 περί υποχρέωσης υποβολής
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων
(ΔΟΣ)
9. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Την τοποθέτηση του κ. Κρανιά, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν υπάρχει
ευρύτερη δημοσιοποίηση και εξέφρασε την άποψη ότι από τη στιγμή που υπάρχει
περιορισμός στη συμμετοχή δεν υπάρχει διαφάνεια και δήλωσε ότι θα το καταψηφίσει
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11. Την τοποθέτηση του κ. Παπαλού, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά με την
επιφύλαξη ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ελέγξουν με αυξημένη υπευθυνότητα τη
νομιμότητα όλων των ενεργειών
12. Την τοποθέτηση της κ. Μπακαλάκου, η οποία εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της με
την άποψη του κ. Παπαλού
13. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ (σύμφωνα με την εισήγηση)
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην
του κ. Κρανιά, ο οποίος καταψήφισε σύμφωνα με την προηγηθείσα τοποθέτησή του. Οι
κ.κ. Μπακαλάκου και Παπαλός ψήφισαν υπέρ “με επιφύλαξη”
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση
της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ
Καρδίτσας».
2. Καθορίζει τους όρους και τα τεύχη της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή
του αναδόχου της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της
ΔΕ Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ως εξής:.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σαρανταπό ρου 140.
ΤΚ 43132 - Καρδίτσα.

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες
στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έκτακτη χρηματοδότηση με σκοπό
την πρόληψη και την αντιμετώπιση
των ζημιών και καταστροφών που
προκλήθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας
από την πλημμύρα στις 18.09.2020
(ΥΠΕΣ)

CPV: 45233142-6
(Εργασίες επισκευής οδών)
Αρ. πρωτ.: ……/…-...-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Καρδίτσας
Προσκαλεί και Κηρύσσει
την έναρξη της Διαδικασίας Διαπραγμά τευσης χωρίς προηγουμένη Δημοσίευση
με βά ση τα ά ρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, ως τροποποιή θηκε και ισχύ ει,
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λό γω κατεπείγουσας ανά γκης οφειλό μενης σε γεγονό τα απρό βλεπτα για την αναθέτουσα αρχή ,
για την επιλογή αναδό χου για την κατασκευή του έργου:
Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας
Εκτιμώ μενης αξίας 282.258,06 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύ μφωνα με α) τις διατά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ό ρους της παρού σας.

6

6

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2

Περιεχό μενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄...................................................................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 1 Κύ ριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας ..............................................................................3
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγρά φων σύ μβασης και τευχώ ν..................................................................................................................... 3
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφορά ς.................................................................................................................................................. 3
Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφρά γισης και αξιολό γησης των προσφορώ ν/ Κατακύ ρωση/ Σύ ναψη σύ μβασης Ενστά σεις............................................................................................................................................................................................................. 3
4.1 Αποσφρά γιση/ Αξιολό γηση/ Έγκριση πρακτικού .................................................................................................................. 3
4.2 Πρό σκληση υποβολή ς δικαιολογητικώ ν προσωρινού αναδό χου - Κατακύ ρωση – Πρό σκληση για υπογραφή
σύ μβασης........................................................................................................................................................................................................ 3
4.3 Ενστά σεις................................................................................................................................................................................................. 3
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύ μβασης κατά το στά διο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύ ος................................................................3
Άρθρο 6: Γλώ σσα διαδικασίας..................................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία.............................................................................................................................................................. 3
Άρθρο 8: Χρηματοδό τηση του Έργου, Φό ροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδό χου..............................................................3
Άρθρο 9: Συμπλή ρωση – αποσαφή νιση πληροφοριώ ν και δικαιολογητικώ ν..........................................................................3
Άρθρο 10: Από φαση ανά ληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης......................................................................3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄...................................................................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋ πολογισμό ς, τό πος, περιγραφή και ουσιώ δη χαρακτηριστικά του έργου.................................3
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου.......................................................................................................................................... 3
Άρθρο 13: Διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης - Όροι υποβολή ς προσφορώ ν................................................................................3
Άρθρο 14: Κριτή ριο Ανά θεσης..................................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 15: Εγγύ ηση συμμετοχή ς................................................................................................................................................................. 3
Άρθρο 16: Χορή γηση Προκαταβολή ς – Ρή τρα πρό σθετης καταβολή ς (Πριμ).........................................................................3
Άρθρο 17: Εγγυή σεις καλή ς εκτέλεσης.................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικώ ν................................................................................................................................................................ 3
Άρθρο 18:
Ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν- αποσφρά γισης...................................3
Άρθρο 19:
Χρό νος ισχύ ος προσφορώ ν........................................................................................................................................... 3
Άρθρο 20:
Δημοσιό τητα - Δαπά νες δημοσίευσης....................................................................................................................... 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄...................................................................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 21: Δικαιού μενοι συμμετοχή ς στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης...............................................................................3
Άρθρο 22: Κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς ................................................................................................................................................. 3
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτική ς επιλογή ς............................................................................................................................... 3
Άρθρο 24 : Περιεχό μενο Φακέλου Προσφορά ς..................................................................................................................................... 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄...................................................................................................................................................................................................... 3
Άρθρο 25: Υπεργολαβία................................................................................................................................................................................. 3
Άρθρο 26 : Διά φορες ρυθμίσεις.................................................................................................................................................................. 3

7

7

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.1

Άρθρο 1 Κύ ριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Καρδίτσας
Οδό ς
Ταχ. Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορίες:

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

:
:
:
:
:
:

Σαρανταπόρου 140
43132
24413 54877
24413 54804
aleklappas@gmail.com
Αλεκος Λάππας

Εργοδό της ή Κύ ριος του Έργου: Δήμος Καρδίτσας
Φορέας κατασκευή ς του έργου: Δήμος Καρδίτσας
Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας
Διευθύ νουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Καρδίτσας
Αρμό διο Τεχνικό Συμβού λιο : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Η διαδικασία της διαπραγμά τευσης χωρίς προηγού μενη δημοσίευση θα διενεργηθεί στην Καρδίτσα, στα γραφεία
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Σαρανταπόρου 140, στις 6-10-2020, ημέρα Τρίτη.
Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης του έργου,
υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανά δοχο.
Εφό σον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή /και τα αποφαινό μενα ό ργανα του Φορέα Κατασκευή ς καταργηθού ν,
συγχωνευτού ν ή με οποιονδή ποτε τρό πο μεταβληθού ν κατά τη διά ρκεια της διαδικασίας σύ ναψης ή εκτέλεσης του
έργου, υποχρεού νται να δηλώ σουν ά μεσα, στους προσφέροντες ή στον ανά δοχο τα στοιχεία των υπηρεσιώ ν ή
αποφαινό μενων οργά νων, τα οποία κατά τον νό μο αποτελού ν καθολικό διά δοχο των εν λό γω οργά νων που
υπεισέρχονται στα δικαιώ ματα και υποχρεώ σεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγρά φων σύ μβασης και τευχώ ν
2.1. Τα έγγραφα της σύ μβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του ά ρθρου 2 του ν. 4412/2016 για την
παρού σα διαπραγμά τευση είναι τα ακό λουθα :
α) η παρού σα πρό σκληση,
β) το έντυπο οικονομική ς προσφορά ς,
γ) ο προϋ πολογισμό ς δημοπρά τησης,
δ) το τιμολό γιο δημοπρά τησης,
ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώ σεων,
στ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώ σεων
ζ) το τεύ χος τεχνική ς περιγραφή ς,
η) τυχό ν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθού ν από την αναθέτουσα αρχή επί
ό λων των ανωτέρω
2.2 Τα έγγραφα της σύ μβασης διατίθενται σε ό σους προσκληθού ν στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν,
οδό ς Σαρανταπό ρου 140. Μπορού ν επίσης να λά βουν αντίγραφα αυτώ ν με δαπά νες και φροντίδα τους. Για την
υποβολή προσφορά ς οι καλού μενοι θα πρέπει να προμηθευτού ν δωρεά ν το έντυπο της Οικονομική ς Προσφορά ς,
από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν, οδό ς Σαρανταπό ρου 140, υπεύ θυνη κα. Κατοίκου Μαριά ννα, τηλ.
2441353806.

2.3 Εφό σον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε ό λους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμά τευσης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδή ποτε σχετικά δικαιολογητικά , το αργό τερα μία ώ ρα πριν την έναρξη της
διαπραγμά τευσης.
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Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφορά ς
3.1. Οι φά κελοι των προσφορώ ν υποβά λλονται μέσα στην προθεσμία του ά ρθρου 18 είτε (α) με κατά θεσή τους
στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατά θεσή τους
στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς (Ταχυδρομική διεύ θυνση Σαρανταπό ρου 140, ΤΚ: 43132). Σε περίπτωση
ταχυδρομική ς αποστολή ς ή κατά θεσης στο πρωτό κολλο, οι φά κελοι προσφορά ς γίνονται δεκτοί εφό σον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας αρχή ς που διεξά γει τον διαγωνισμό , το αργό τερο μέχρι την
ημερομηνία και ώ ρα του διαγωνισμού , ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 18 της παρού σας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύ νη για τυχό ν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορώ ν που αποστέλλονται ταχυδρομικά ού τε για
καθυστερή σεις στην ά φιξή τους. Δεν θα παραληφθού ν φά κελοι ή ά λλα έγγραφα από οποιοδή ποτε ταχυδρομικό
κατά στημα, ακό μα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2. Οι προσφορές υποβά λλονται μέσα σε σφραγισμένο φά κελο (κυρίως φά κελος), στον οποίο πρέπει να
αναγρά φονται ευκρινώ ς τα ακό λουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας»
με αναθέτουσα αρχή “Δήμος Καρδίτσας”
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 6/10/2020 1
Ο κυρίως φά κελος της προσφορά ς συνοδεύ εται από αίτηση υποβολή ς προσφορά ς στο διαγωνισμό , η οποία
αναγρά φει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά , τα στοιχεία ταυτό τητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης),
δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώ νυμο φυσικού προσώ που), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική
διεύ θυνση, αριθμό τηλεφώ νου, fax, e-mail ).
3.3. Με την προσφορά υποβά λλονται τα ακό λουθα:
α) ένας (υπο)φά κελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς» κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 24.2 και
β) ένας (υπο)φά κελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά », ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφορά ς, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 24.3 της παρού σας .
Οι δύ ο ως ά νω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φά κελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδή ποτε τρό πο πριν από την ημερομηνία
υποβολή ς του ά ρθρου 18 της παρού σας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού
κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 4.1 της παρού σας.
3.5. Για τυχό ν προσφορές που υποβά λλονται εκπρό θεσμα,2 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώ νει στο πρακτικό της
την εκπρό θεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώ ρα που περιή λθε η προσφορά στην κατοχή της ή που
παρελή φθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτό κολλο της αναθέτουσας
αρχή ς) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..

3.6. Οι προσφορές υπογρά φονται και μονογρά φονται ανά φύ λλο από τον οικονομικό φορέα ή , σε
περίπτωση νομικώ ν προσώ πων, από το νό μιμο εκπρό σωπο αυτώ ν.
Στις ως ά νω περιπτώ σεις που με την προσφορά υποβά λλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύ ος της διαδικασίας σύ ναψης της σύ μβασης (ή τοι μετά την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρού σας πρό σκλησης)3.

1
2

3

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.
Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του
άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2019 και
τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
9
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Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφρά γισης και αξιολό γησης των προσφορώ ν / Κατακύ ρωση / Σύ ναψη
σύ μβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία
4.1 – 4.2 Αποσφρά γιση / Αξιολό γηση / Έγκριση πρακτικού / Κατακύ ρωση / Πρό σκληση για
υπογραφή σύ μβασης
α) Η έναρξη υποβολή ς των προσφορώ ν που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού , σε δημό σια συνεδρίαση, κηρύ σσεται από τον Πρό εδρο αυτή ς, μισή ώ ρα πριν από
την ώ ρα λή ξης της προθεσμίας του ά ρθρου 18 της παρού σας.
Ο Πρό εδρος της Επιτροπή ς Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτό κολλο της αναθέτουσας
αρχή ς για να διαπιστώ σει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του ά ρθρου 3 της παρού σας
(σημειώ νεται ό τι, τό σο στο πρωτό κολλο, ό σο και στον κυρίως φά κελο αναγρά φεται η ώ ρα και ημέρα υποβολή ς και
η σχετική καταχώ ρηση στο φά κελο μονογρά φεται από τον υπεύ θυνο υπά λληλο) και σε καταφατική περίπτωση
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβά νει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπό λοιπη
διαδικασία του διαγωνισμού .
β) Οι προσφορές που παραλαμβά νονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατά θεσή ς τους σε σχετικό πρακτικό της
Επιτροπή ς Διαγωνισμού , στο οποίο ειδικό τερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού
φορέα, η τά ξη και κατηγορία του και ο εξουσιοδοτημένος εκπρό σωπος. Όλοι οι φά κελοι αριθμού νται με τον
αύ ξοντα αριθμό κατά θεσή ς τους, ό πως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογρά φονται από τον Πρό εδρο και τα
μέλη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού .
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλή ρωση της παραλαβή ς των προσφορώ ν και καταγραφή ς των
δικαιολογητικώ ν συμμετοχή ς του ά ρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφρά γιση των οικονομικώ ν προσφορώ ν, η
μονογραφή τους από τον Πρό εδρο και τα μέλη της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως ά νω πρακτικό .
δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολό γραφης και αριθμητική ς αναγραφή ς των
επιμέρους ποσοστώ ν έκπτωσης και της ομαλή ς μεταξύ τους σχέσης.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση
προσφορά ς (Εμ), σύ μφωνα με τα οριζό μενα στα ά ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχό ν αναγκαίες διορθώ σεις, σε πίνακα κατά τη σειρά
μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρό τερη προσφορά ), ο οποίος υπογρά φεται από τα μέλη της Επιτροπή ς
Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχή ς του ά ρθρου 24.2 της παρού σας
την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώ το μειοδό τη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικώ ν
συμμετοχή ς συνίσταται στον έλεγχο της ορθή ς συμπλή ρωσης και υποβολή ς τους.

Αν κατά τον έλεγχο των παραπά νω δικαιολογητικώ ν διαπιστωθεί ό τι:
i) δεν υποβλή θηκαν τα απαιτού μενα πρωτό τυπα ή αντίγραφα, των ζητού μενων δικαιολογητικώ ν, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύ ονται οι ό ροι και οι
προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς σύ μφωνα με τα ά ρθρα 21, 22 και 23 της παρού σας
απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα.
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώ νει τη σύ νταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανά θεση της σύ μβασης στον μειοδό τη (ή τη ματαίωση), και το υποβά λλει
στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει4.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκό μισε ένα ή περισσό τερα από τα απαιτού μενα δικαιολογητικά , ή αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ό τι πληροί τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς του ά ρθρου 22, η
διαδικασία ανά θεσης ματαιώ νεται.
ζ) Επισημαίνεται ό τι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώ ς τιμή (ισό τιμες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανά δοχο με κλή ρωση μεταξύ των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν ισό τιμες προσφορές. Η κλή ρωση
γίνεται ενώ πιον της Επιτροπή ς Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικώ ν φορέων που υπέβαλαν τις ισό τιμες
προσφορές.
4

Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
1
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η) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώ νει, είτε ματαιώ νει τη σύ μβαση, σύ μφωνα με τις διατά ξεις των ά ρθρων 105
και 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την από φαση κατακύ ρωσης, μαζί με αντίγραφο του Πρακτικού , σε κά θε
προσφέροντα εκτό ς από τον προσωρινό ανά δοχο με κά θε πρό σφορο τρό πο, ό πως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβά νουν γνώ ση των δικαιολογητικώ ν του
προσωρινού αναδό χου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικώ ν Υπηρεσιώ ν (Σαρανταπό ρου 140, 2ος ό ροδος) την επομένη
εργά σιμη ημέρα της κοινοποίησης της από φασης κατακύ ρωσης.
θ) Η σύ ναψη της σύ μβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της από φασης κατακύ ρωσης στον προσωρινό ανά δοχο
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 105 ως ακολού θως :

Μετά την ά πρακτη πά ροδο της προθεσμίας ά σκησης προδικαστική ς προσφυγή ς ή , σε περίπτωση
ά σκησή της, ό ταν παρέλθει ά πρακτη η προθεσμία ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης της
Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση ά σκησης αίτησης αναστολή ς κατά της από φασης της Α.Ε.Π.Π., ό ταν εκδοθεί
από φαση επί της αίτησης, με την επιφύ λαξη της χορή γησης προσωρινή ς διαταγή ς, σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο τελευταίο εδά φιο της παραγρά φου 4 του ά ρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά την
ολοκλή ρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφό σον απαιτείται, σύ μφωνα με
τα ά ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινό ς ανά δοχος, υποβά λλει, εφό σον απαιτείται, υπεύ θυνη
δή λωση, μετά από σχετική πρό σκληση της αναθέτουσας αρχή ς. Στην υπεύ θυνη δή λωση, η οποία
υπογρά φεται κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας, δηλώ νεται ό τι, δεν έχουν επέλθει στο
πρό σωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του ά ρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να
διαπιστωθεί ό τι δεν έχουν εκλείψει οι προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς του ά ρθρου 21, ό τι εξακολουθού ν να
πληρού νται τα κριτή ρια επιλογή ς του ά ρθρου 22 και ό τι δεν συντρέχουν οι λό γοι αποκλεισμού του ίδιου
ά ρθρου. Η υπεύ θυνη δή λωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία συντά σσει πρακτικό
που συνοδεύ ει τη σύ μβαση
Εν συνεχεία κοινοποιείται η από φαση κατακύ ρωσης στον προσωρινό ανά δοχο. Με την ίδια από φαση καλείται ο
ανά δοχος ό πως προσέλθει σε ορισμένο τό πο και χρό νο για την υπογραφή του συμφωνητικού , θέτοντά ς του η
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετική ς
έγγραφης ειδική ς πρό σκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτού μενη εγγυητική επιστολή καλή ς εκτέλεσης. Η εν
λό γω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της από φασης κατακύ ρωσης, σύ μφωνα με οριζό μενα στην
παρ. 3 του ά ρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εά ν ο ανά δοχος δεν προσέλθει να υπογρά ψει το συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρό κληση, κηρύ σσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του ά ρθρου 4.2.α της παρού σας για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επό μενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά . Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , η διαδικασία ανά θεσης ματαιώ νεται,
σύ μφωνα με την περίπτωση β της παραγρά φου 1 του ά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κά θε ενδιαφερό μενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύ μβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πρά ξη ή παρά λειψη της αναθέτουσας αρχή ς κατά παρά βαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης ή της εσωτερική ς νομοθεσίας, δικαιού ται να ασκή σει προδικαστική
προσφυγή ενώ πιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετική ς πρά ξης ή παρά λειψης της αναθέτουσας αρχή ς, προσδιορίζοντας
ειδικώ ς τις νομικές και πραγματικές αιτιά σεις που δικαιολογού ν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγή ς κατά πρά ξης της αναθέτουσας αρχή ς, η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς
προσφυγή ς είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης στον ενδιαφερό μενο οικονομικό φορέα αν
η πρά ξη κοινοποιή θηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό μενης πρά ξης σε αυτό ν αν χρησιμοποιή θηκαν ά λλα
μέσα επικοινωνίας, ά λλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλή ρη, πραγματική ή τεκμαιρό μενη, γνώ ση της πρά ξης που βλά πτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερό μενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παρά λειψης, η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλό μενης παρά λειψης.
Η προδικαστική προσφυγή , επειδή η διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με βά ση τα οριζό μενα
στο ά ρθρο 32Α του ν. 4412/2016, κατατίθεται στην ΑΕΠΠ σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 363 του ν.
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4412/2016, επισυνά πτοντας το σχετικό έγγραφο σύ μφωνα με την παρ. 3 του ά ρθρου 8 της υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της ά σκησης της προδικαστική ς προσφυγή ς κατατίθεται παρά βολο από τον προσφεύ γοντα υπέρ
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζό μενα στο ά ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύ γοντα σε περίπτωση ολική ς ή μερική ς αποδοχή ς της προσφυγή ς του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση
της από φασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγή ς, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλό μενη πρά ξη ή προβαίνει
στην οφειλό μενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς και η ά σκησή της κωλύ ουν τη σύ ναψη της
σύ μβασης επί ποινή ακυρό τητας, η οποία διαπιστώ νεται με από φαση της ΑΕΠΠ μετά από ά σκηση
προσφυγή ς, σύ μφωνα με το ά ρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Η προηγού μενη παρά γραφος δεν εφαρμό ζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύ ναψης της
παρού σας σύ μβασης, υποβληθεί μό νο μία (1) προσφορά .
Κατά τα λοιπά , η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς δεν κωλύ ει την πρό οδο της διαγωνιστική ς διαδικασίας, ,
εκτό ς αν ζητηθού ν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το ά ρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή :
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κά θε ενδιαφερό μενο τρίτο σύ μφωνα με τα προβλεπό μενα στην
περ. α της παρ. 1 του ά ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του ά ρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρό σβαση στο σύ νολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβά ζει στην Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπό μενα στην περ. β’ της παρ. 1 του ά ρθρου 365 του
ν. 4412/2016, σύ μφωνα και με την παρ. 1 του ά ρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμό τητας των προβαλλό μενων πραγματικώ ν και νομικώ ν
ισχυρισμώ ν της προσφυγή ς και των ισχυρισμώ ν της αναθέτουσας αρχή ς και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμώ ν του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν ό λω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με από φασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερώ ν από την ημέρα εξέτασης της προσφυγή ς.
Σε περίπτωση συμπληρωματική ς αιτιολογίας επί της προσβαλλό μενης πρά ξης, αυτή υποβά λλεται έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την συζή τηση της προσφυγή ς και κοινοποιείται αυθημερό ν στον προσφεύ γοντα με οποιοδή ποτε
πρό σφορο μέσο. Υπομνή ματα επί των από ψεων και της συμπληρωματική ς αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχή ς
κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζή τηση της προσφυγή ς.
Η ά σκηση της προδικαστική ς προσφυγή ς αποτελεί προϋ πό θεση για την ά σκηση των ένδικων βοηθημά των της
αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης του ά ρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστώ ν πρά ξεων ή
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχή ς.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητή σει την αναστολή της εκτέλεσης της από φασης της ΑΕΠΠ και
την ακύ ρωσή της ενώ πιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα ά σκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημά των
έχει και η αναθέτουσα αρχή , αν η ΑΕΠΠ κά νει δεκτή την προδικαστική προσφυγή . Με τα ένδικα βοηθή ματα
της αίτησης αναστολή ς και της αίτησης ακύ ρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλό μενες με την από φαση της
ΑΕΠΠ και ό λες οι συναφείς προς την ανωτέρω από φαση πρά ξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχή ς,
εφό σον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζή τηση της αίτησης αναστολή ς ή την πρώ τη
συζή τηση της αίτησης ακύ ρωσης.
Η ά σκηση της αίτησης αναστολή ς δεν εξαρτά ται από την προηγού μενη ά σκηση της αίτησης ακύ ρωσης.
Η αίτηση αναστολή ς κατατίθεται στο αρμό διο δικαστή ριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερώ ν από την κοινοποίηση ή την πλή ρη γνώ ση της από φασης επί της προδικαστική ς προσφυγή ς και συζητείται το αργό τερο εντό ς
τριά ντα (30) ημερώ ν από την κατά θεσή της. Για την ά σκηση της αιτή σεως αναστολή ς κατατίθεται το προβλεπό μενο παρά βολο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η ά σκηση αίτησης αναστολή ς κωλύ ει τη σύ ναψη της σύ μβασης, εκτό ς εά ν με την προσωρινή διαταγή ο αρμό διος
δικαστή ς αποφανθεί διαφορετικά .

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύ μβασης κατά το στά διο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύ ος
Σχετικά με την υπογραφή της σύ μβασης, ισχύ ουν τα προβλεπό μενα στην παρ. 5 ά ρθρου 105 και 135 του ν.
4412/2016.
Τα έγγραφα της σύ μβασης με βά ση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερό μενα παρακά τω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά ό ρων, η σειρά ισχύ ος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.

Το συμφωνητικό .

2.

Η παρού σα Πρό σκληση.
1
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3.

Η Οικονομική Προσφορά .

4.

Το Τιμολό γιο Δημοπρά τησης

5.

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώ σεων (Ε.Σ.Υ.).

6.

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτή ματα τους,

7.

Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

8.

Ο Προϋ πολογισμό ς Δημοπρά τησης.

9.

Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιά γραμμα κατασκευή ς του έργου.

Άρθρο 6: Γλώ σσα διαδικασίας
6.1.
Τα έγγραφα της σύ μβασης συντά σσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα και προαιρετικά και σε
ά λλες γλώ σσες, συνολικά ή μερικά . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημά των των εγγρά φων της σύ μβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσό τερες γλώ σσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχό ν ενστά σεις υποβά λλονται στην
ελληνική γλώ σσα.
6.2.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανό μενα σε αυτές στοιχεία, καθώ ς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντά σσονται στην ελληνική γλώ σσα ή συνοδεύ ονται από επίσημη μετά φρασή τους στην ελληνική γλώ σσα.
6.3
Στα αλλοδαπά δημό σια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμό ζεται η Συνθή κη της Χά γης της 5.10.1961, που
κυρώ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύ ονται από μετά φρασή τους στην ελληνική γλώ σσα επικυρωμένη
είτε από πρό σωπο αρμό διο κατά τις διατά ξεις της εθνική ς νομοθεσίας είτε από πρό σωπο κατά νό μο αρμό διο της
χώ ρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
εγγρά φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγό ρο, σύ μφωνα με τα
προβλεπό μενα στην παρ. 2 περ. β του ά ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώ δικας Διοικητική ς Διαδικασίας”,
αντικαταστά θηκε ως ά νω με το ά ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
6.4.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλά δια και ά λλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχό μενο
μπορού ν να υποβά λλονται σε ά λλη γλώ σσα, χωρίς να συνοδεύ ονται από μετά φραση στην ελληνική
6.5.
Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή , καθώ ς και μεταξύ αυτή ς και του αναδό χου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώ σσα. Ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύ νει την επικοινωνία των
αλλοδαπώ ν υπαλλή λων του με την αναθέτουσα αρχή , με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
1. Για τη διεξαγωγή της διαπραγμά τευσης χωρίς προηγού μενη δημοσίευση, την
εκτέλεση της σύ μβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμό ζονται οι διατά ξεις των
παρακά τω νομοθετημά των – εγκυκλίων:
-

του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των ά ρθρων 118 και 119,

-

του ν. 4412/2016 «Δημό σιες Συμβά σεις Έργων, Προμηθειώ ν και Υπηρεσιώ ν (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), ό πως τροποποιή θηκε και ισχύ ει.
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακώ ν
παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμά τωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ά λλες διατά ξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακώ ν παρεμβά σεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακώ ν παρεμβά σεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 5
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικό τερα το ά ρθρο 59 «Άρση περιορισμώ ν συμμετοχή ς εργοληπτικώ ν
επιχειρή σεων σε δημό σια έργα»,

-

-

5

Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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-

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομική ς διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά τωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημό σιο λογιστικό και ά λλες διατά ξεις», ό πως ισχύ ει
του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύ σεις - Καταργή σεις, Συγχωνεύ σεις Νομικώ ν Προσώ πων και
Υπηρεσιώ ν του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατά ξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74 ) και ειδικό τερα το ά ρθρο 1 αυτού ,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύ ρωση του Κώ δικα Νό μων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύ ρωση του Κώ δικα Νό μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφό σον απαιτείται)

-

του ά ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρό τηση συλλογικώ ν οργά νων της διοίκησης και ορισμό ς
των μελώ ν τους με κλή ρωση» (εφό σον επιλεγεί η διενέργεια κλή ρωσης για τη συγκρό τηση συλλογικώ ν
οργά νων),
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύ σταση ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Συμβά σεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώ ου Δημοσίων Συμβά σεων…» ,
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύ ρωση του Κώ δικα ∆ιοικητική ς ∆ιαδικασίας και ά λλες διατά ξεις” ό πως ισχύ ει ,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατά ξεων για την πρό σβαση σε δημό σια έγγραφα και στοιχεία”,

-

Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Από φασης του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν
«Κατά ρτιση, τή ρηση και λειτουργία του Μητρώ ου μελώ ν επιτροπώ ν διαδικασιώ ν σύ ναψης δημοσίων
συμβά σεων έργων, μελετώ ν και παροχή ς τεχνικώ ν και λοιπώ ν συναφώ ν επιστημονικώ ν υπηρεσιώ ν
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του ά ρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), ό πως τροποποιή θηκε με την ό μοια
από φαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

-

Της Εγκυκλίου 6/2018 (αρ. πρωτ.: ∆11/οικ.82/28.03.2018) του Υπουργού Υποδομώ ν και μεταφορώ ν.

-

Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Από φασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανά πτυξης «Συγκρό τηση και
ορισμό ς μελώ ν γνωμοδοτική ς επιτροπή ς επί της επά ρκειας των ληφθέντων επανορθωτικώ ν μέτρων
οικονομικώ ν φορέων προς από δειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), ό πως τροποποιή θηκε με την ό μοια
από φαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 57654/2017 Υπουργική ς Από φασης (Β’ 1781) «Ρύ θμιση ειδικό τερων θεμά των λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώ ου Δημοσίων Συμβά σεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανά πτυξης»,
του π.δ 80/2016 “Ανά ληψη υποχρεώ σεων από τους διατά κτες” ( Α΄ 145 ).

-

-

-

1. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), ό πως τροποποιή θηκε με το
ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύ ρωση των στοιχείων του αναδό χου με τα στοιχεία του
Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή από φαση των Υπουργώ ν Ανά πτυξης
και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’6, καθώ ς και η
από φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικώ ν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/
2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

2. Οι διατά ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύ ρωση Κώ δικα Φό ρου Προστιθέμενης
Αξίας».
3. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατά ξεων εκδοθείσες κανονιστικές πρά ξεις7, καθώ ς και
λοιπές διατά ξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζό μενα στα
συμβατικά τεύ χη της παρού σας καθώ ς και το σύ νολο των διατά ξεων του
ασφαλιστικού , εργατικού , περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικό τερα
6

7

Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης
των μετοχών των Α.Ε..
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
1
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κά θε διά ταξη (Νό μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύ κλιος που διέπει την ανά θεση
και εκτέλεση του έργου της παρού σας σύ μβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά .
Προσθή κες και εν γένει προσαρμογές ά ρθρων της διακή ρυξης (πέραν των ό σων ή δη
προβλέπονται ρητώ ς στο κείμενο της πρό τυπης διακή ρυξης) μπορού ν να
προστίθενται και να περιλαμβά νονται, μό νο εφό σον είναι από λυτα συμβατές με την
ισχύ ουσα κά θε φορά νομοθεσία.
4.

Προσθή κες και εν γένει προσαρμογές ά ρθρων της πρό σκλησης μπορού ν να προστίθενται και να
περιλαμβά νονται, μό νο εφό σον είναι από λυτα συμβατές με την ισχύ ουσα κά θε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδό τηση του Έργου, Φό ροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδό χου
8.1.

8.2.
8.3.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώ σεις του Υπουργείου Εσωτερικώ ν - Εκ τακτη χρηματοδό τηση
με σκοπό την πρό ληψη και την αντιμετώ πιση των ζημιώ ν και καταστροφώ ν που προκλή θηκαν
στο Δή μο Καρδίτσας από την πλημμύ ρα στις 18.09.2020
Το έργο υπό κειται στις κρατή σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά , περιλαμβανομένης της
κρά τησης ύ ψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Ενιαίας Ανεξά ρτητης Αρχή ς
Δημοσίων Συμβά σεων, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 της κρά τησης ύ ψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικώ ν αναγκώ ν της Αρχή ς Εξέτασης Προδικαστικώ ν Προσφυγώ ν, σύ μφωνα με
το ά ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώ ς και της κρά τησης 6%0, σύ μφωνα με τις διατά ξεις
του ά ρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασης του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν (Β'
2235), καθώ ς και ποσοστό δυό μισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικώ ν Τεχνολογική ς
Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.».
Τα γενικά έξοδα, ό φελος κ.λ.π. του Αναδό χου και οι επιβαρύ νσεις από φό ρους, δασμού ς κ.λ.π.
καθορίζονται στο αντίστοιχο ά ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύ νει τον Κύ ριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύ μφωνα με το ά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο ά ρθρο
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμή ματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλή ρωση – αποσαφή νιση πληροφοριώ ν και δικαιολογητικώ ν
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικού ς φορείς να συμπληρώ σουν ή να διευκρινίσουν τα
πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομική ς τους προσφορά ς, μέσα σε
εύ λογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρό τερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
σε αυτού ς της σχετική ς πρό σκλησης, σύ μφωνα με το ά ρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016. σύ μφωνα με τα
ειδικό τερα οριζό μενα στις διατά ξεις των ά ρθρων 102 και 103 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10: Από φαση ανά ληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρού σα διαδικασία έχει εκδοθεί η από φαση με αρ. Α 1242/2020 για την ανά ληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ. 1 καταχώ ρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολώ ν
πληρωμή ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώ νεται και ο αριθμό ς της από φασης έγκρισης της πολυετού ς ανά ληψης σε
περίπτωση που η δαπά νη εκτείνεται σε περισσό τερα του ενό ς οικονομικά έτη, σύ μφωνα με το ά ρθρο 4 παρ. 4 του
π.δ 80/2016 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋ πολογισμό ς, τό πος, περιγραφή και ουσιώ δη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας».
1. Προϋπολογισμός έργου
Ο προϋ πολογισμό ς του έργου ανέρχεται σε 282.258,06 Ευρώ και αναλύ εται σε:
Δαπά νη Εργασιώ ν 207.186,00 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.293,48 Ευρώ
Απρό βλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπά νης εργασιώ ν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 36.671,92 Ευρώ , που
αναλώ νονται σύ μφωνα με τους ό ρους του ά ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Απολογιστικά : 0,00 Ευρώ
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώ ρηση στις τιμές ποσού 1.106,66 Ευρώ σύ μφωνα με το ά ρθρο 153 του ν.
4412/2016.
Δεν προβλέπεται Ρή τρα πρό σθετης καταβολή ς (πριμ), σύ μφωνα με το ά ρθρο 149 του ν. 4412/2016.
Η παρού σα σύ μβαση δεν υποδιαιρείται σε τμή ματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύ νολο για τους ακό λουθους λό γους:
αρτιό τητα και πληρό τητα κατασκευή ς, χρό νος υλοποίησης έργου. Ειδικό τερα, οι εργασίες αφορού ν αντικείμενο
ενιαίας μελέτης, ενώ η εκτέλεση τους θα πρέπει να γίνει συντονισμένα και παρά λληλα για την επιτυχή εκτέλεση του
έργου. Σημειώ νεται ό τι ενδεχό μενη ανά θεση του έργου σε τμή ματα θα οδηγού σε το πιθανό τερο σε διαφορετικού ς
αναδό χους, με αποτέλεσμα σημαντικά προβλή ματα συντονισμού .
2.

Τό πος εκτέλεσης του έργου

Οδικό δίκτυο Δ.Ε. Καρδίτσας
3. Περιγραφή και ουσιώ δη χαρακτηριστικά του έργου
Η πό λη της Καρδίτσας και κυρίως η Τ.Κ. Ρού σσου έχουν δεχθεί το περισσό τερο κύ μα κακοκαιρίας με συνέπεια οι
υποδομές να έχουν πά θει σχεδό ν ολοκληρωτική καταστροφή . Συγκεκριμένα έχουμε αποξηλώ σεις και καταστροφές
του υπά ρχοντος ασφαλτοτά πητα , υπό βασης , βά σης και κρασπέδων και αποξηλώ σεις – καταστροφές των
υπαρχό ντων σωληνωτώ ν τεχνικώ ν διαφό ρων διατομώ ν .
Με την συγκεκριμένη εργολαβία προβλέπεται να γίνουν τα εξή ς :
Πόλη της Καρδίτσας.
Αποκατά σταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικώ ν και αγροτικώ ν δρό μων, αποκατά σταση
υπό βασης και βά σης , αποκατά σταση σωληνωτώ ν τεχνικώ ν εγκυβωτισμένων με σκυρό δεμα C16/20 διαφό ρων
διατομώ ν .
Τ.Κ. Ρούσσου

Φορτοεκφό ρτωση και απομά κρυνση της λά σπης από τους δρό μους σε χώ ρο που θα υποδείξει η
υπηρεσία, αποκατά σταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικώ ν και
αγροτικώ ν δρό μων, αποκατά σταση υπό βασης και βά σης, αποκατά σταση σωληνωτώ ν τεχνικώ ν
εγκυβωτισμένων με σκυρό δεμα C16/20 διαφό ρων διατομώ ν.
Επισημαίνεται ό τι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατού μενων έργων δεν πρέπει να
μεταβά λλεται ουσιωδώ ς κατά τη διά ρκεια εκτέλεσης της σύ μβασης, κατά τα οριζό μενα στην παρ. 4 του ά ρθρου 132

1

16

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2

ν. 4412/2016. Δυνατό τητα μεταβολή ς υφίσταται, μό νο υπό τις προϋ ποθέσεις των ά ρθρων 132 και 156 ν.
4412/2016.
Επιτρέπεται η χρή ση των «επί έλασσον» δαπανώ ν με τους ακό λουθους ό ρους και περιορισμού ς:


Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκή ρυξης, ού τε οι προδιαγραφές του έργου, ό πως
περιγρά φονται στα συμβατικά τεύ χη, ού τε καταργείται ομά δα εργασιώ ν της αρχική ς σύ μβασης.



Δεν θίγεται η πληρό τητα, ποιό τητα και λειτουργικό τητα του έργου.



Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιώ ν που δεν υπή ρχαν στην αρχική σύ μβαση.



Δεν υπερβαίνει η δαπά νη αυτή , κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιώ ν του
έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατική ς δαπά νης ομά δας εργασιώ ν του έργου ού τε,
αθροιστικά , ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπά νης της αρχική ς αξίας σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
αναθεώ ρηση τιμώ ν και απρό βλεπτες δαπά νες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβά νονται υπό ψη
μό νο οι μεταφορές δαπά νης από μία ομά δα εργασιώ ν σε ά λλη.
Τα ποσά που εξοικονομού νται, εφό σον υπερβαίνουν τα ανωτέρω ό ρια (20% ή και 10%), μειώ νουν ισό ποσα
τη δαπά νη της αξίας σύ μβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρή σεις και απρό βλεπτες δαπά νες. Για τη χρή ση των
«επί έλασσον δαπανώ ν» απαιτείται σε κά θε περίπτωση η σύ μφωνη γνώ μη του Τεχνικού Συμβουλίου,
ύ στερα από εισή γηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋ πολογισμό ς των έργων στα οποία εφαρμό ζεται η παρά γραφος αυτή αναλύ εται σε ομά δες εργασιώ ν,
οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπά γονται σε ενιαία υποσύ νολα του τεχνικού αντικειμένου των
έργων, έχουν παρό μοιο τρό πο κατασκευή ς και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονά δας
τους. Με από φαση του Υπουργού Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει
εφαρμογή σε ό λα τα ως ά νω έργα, προσδιορίζονται οι ομά δες εργασιώ ν ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφή ς της σύ μβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης - Όροι υποβολή ς προσφορώ ν
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Η επιλογή του Αναδό χου, θα γίνει σύ μφωνα με την παρού σα και τα ά ρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α του
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋ ποθέσεις του νό μου αυτού .
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύ μφωνα με τα
οριζό μενα στο ά ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
Κά θε προσφέρων μπορεί να υποβά λει μό νο μία προσφορά .
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικώ ν προσφορώ ν.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτή ριο Ανά θεσης
Κριτή ριο για την ανά θεση της σύ μβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά ποψη προσφορά μό νο βά σει
τιμή ς (χαμηλό τερη τιμή ).

Άρθρο 15: Εγγύ ηση συμμετοχή ς
15.1
Για την συμμετοχή στην πρό σκληση δεν απαιτείται η κατά θεση από τους συμμετέχοντες οικονομικού ς
φορείς, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 32Α του ν. 4412/2016.

1

17

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2

Άρθρο 16: Χορή γηση Προκαταβολή ς – Ρή τρα πρό σθετης καταβολή ς (Πριμ)
16.1
16.2

ΔΕΝ προβλέπεται η χορή γηση προκαταβολή ς στον Ανά δοχο, σύ μφωνα με τους ό ρους του ά ρθρου
150 του ν.4412/2016
ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρού σα σύ μβαση

Άρθρο 17: Εγγυή σεις καλή ς εκτέλεσης
17.1 Για την υπογραφή της σύ μβασης απαιτείται η παροχή εγγύ ησης καλή ς εκτέλεσης, σύ μφωνα με το ά ρθρο
72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύ ψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύ μβασης,
χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύ μβασης.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παρά βασης των ό ρων της σύ μβασης, ό πως αυτή
ειδικό τερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύ μβασης κατά το ά ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπά γεται αύ ξηση
της συμβατική ς αξίας, ο ανά δοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύ ηση το ύ ψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύ ξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης της σύ μβασης καλύ πτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή ό λων των
ό ρων της σύ μβασης και κά θε απαίτηση της αναθέτουσας αρχή ς ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδό χου.
Η εγγύ ηση καλή ς εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη από φαση του
Προϊσταμένου της Διευθύ νουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδό χου. Η
ένσταση του αναδό χου κατά της αποφά σεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυή σεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλή ς εκτέλεσης περιλαμβά νουν, σύ μφωνα με το ά ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ’
ελά χιστον τα ακό λουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδό τη,
γ) τον κύ ριο του έργου ή το φορέα κατασκευή ς του έργου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προς τον οποίο απευθύ νονται,
δ) τον αριθμό της εγγύ ησης,
ε) το ποσό που καλύ πτει η εγγύ ηση,
στ) την πλή ρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύ ηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγρά φονται ό λα τα παραπά νω για κά θε μέλος της ένωσης),
ζ) τους ό ρους ό τι: αα) η εγγύ ηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύ λακτα, ο δε εκδό της παραιτείται του
δικαιώ ματος της διαιρέσεως και της διζή σεως, και ββ) ό τι σε περίπτωση κατά πτωσης αυτή ς, το ποσό της
κατά πτωσης υπό κειται στο εκά στοτε ισχύ ον τέλος χαρτοσή μου,
η) τα στοιχεία της παρού σας πρό σκλησης (αριθμό ς, έτος, τίτλος έργου) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολή ς
προσφορώ ν,
θ) την ημερομηνία λή ξης ή τον χρό νο ισχύ ος της εγγύ ησης,
ι) την ανά ληψη υποχρέωσης από τον εκδό τη της εγγύ ησης να καταβά λει το ποσό της εγγύ ησης ολικά ή μερικά
εντό ς πέντε (5) ημερώ ν μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύ νεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετική ς σύ μβασης.
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν απαιτείται.

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικώ ν
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του ά ρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύ ματα ή
ασφαλιστικές επιχειρή σεις κατά την έννοια των περιπτώ σεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του ά ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13) που λειτουργού ν νό μιμα στα κρά τη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου ή στα κρά τημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύ μφωνα με τις ισχύ ουσες διατά ξεις, το δικαίωμα αυτό . Μπορού ν, επίσης, να εκδίδονται
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από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμά τιο του Ταμείου Παρακαταθηκώ ν και Δανείων με
παρακατά θεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού . Αν συσταθεί παρακαταθή κη με γραμμά τιο
παρακατά θεσης χρεογρά φων στο Ταμείο Παρακαταθηκώ ν και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λή γουν
κατά τη διά ρκεια της εγγύ ησης επιστρέφονται μετά τη λή ξη τους στον υπέρ ου η εγγύ ηση οικονομικό φορέα.
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδό χου από ένα ή περισσό τερους εκδό τες της
παραπά νω παραγρά φου, ανεξαρτή τως του ύ ψους των.
Εά ν η εγγύ ηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώ σσες της
Ευρωπαϊκή ς Ένωσης, αλλά θα συνοδεύ εται απαραίτητα από μετά φραση στην ελληνική γλώ σσα, σύ μφωνα και με
τα ειδικό τερα οριζό μενα στο ά ρθρο 6.3. της παρού σας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώ σει τις εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώ σει την εγκυρό τητά τους.

Άρθρο 18:

Ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν- αποσφρά γισης

Ως ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν ορίζεται η 6-10-2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λή ξης
της υποβολή ς προσφορώ ν ορίζεται η 12:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώ ρα αποσφρά γισης των προσφορώ ν ορίζεται η 6-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώ ρα 12:00
π.μ.
Αν, για λό γους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφρά γιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά , η αποσφρά γιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδή ποτε ά λλη ημέρα, με από φαση της αναθέτουσας αρχή ς. Η από φαση αυτή κοινοποιείται εγγρά φως σε ό σους
οικονομικού ς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύ μβασης και αναρτά ται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχή ς. Αν
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφρά γιση των προσφορώ ν ή δεν υποβληθού ν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατά ξεων των δύ ο προηγού μενων
εδαφίων.

Άρθρο 19:

Χρό νος ισχύ ος προσφορώ ν

Κά θε υποβαλλό μενη προσφορά δεσμεύ ει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διά ταξη του ά ρθρου 97 του ν.
4412/2016, για διά στημα 6 μηνώ ν, από την ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς των προσφορώ ν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λή ξη του χρό νου ισχύ ος της προσφορά ς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν τη διά ρκεια ισχύ ος της προσφορά ς τους

Άρθρο 20:

Δημοσιό τητα - Δαπά νες δημοσίευσης

Δεν απαιτείται δημοσίευση της Πρό σκλησης ού τε περίληψης αυτή ς, ό πως αναφέρεται στο ά ρθρο 32 παρά γραφος 1
και 2γ και στο ά ρθρο 61 παρ. 2 του ν. 4412/2016, με την επιφύ λαξη των αναφερομένων στο ά ρθρο 38 του ιδίου
νό μου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύ μβαση ανατίθεται βά σει του κριτηρίου του ά ρθρου 14 της παρού σας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συμμετοχή βά σει της παρ. Α του ά ρθρου 22 της παρού σας και πληροί τα κριτή ρια επιλογή ς της
παρ. Β, του ά ρθρου 22 της παρού σας.

Άρθρο 21: Δικαιού μενοι συμμετοχή ς στη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχή ς έχουν φυσικά ή νομικά πρό σωπα, ή ενώ σεις αυτώ ν που δραστηριοποιού νται σε έργα
Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κρά τος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κρά τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση δημό σια σύ μβαση
καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, καθώ ς και
δ) σε τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού σας παραγρά φου και έχουν συνά ψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων συμβά σεων.
21.2 Οικονομικό ς φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
21.3 Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων συμμετέχουν υπό τους ό ρους των παρ. 2, 3 και 4 του ά ρθρου 19 και των παρ.
1 (ε) και 3 (β)του ά ρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λό γω ενώ σεις να περιβληθού ν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά ς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανά δοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύ παρξη ενό ς και μοναδικού φορολογικού μητρώ ου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιού ν ό λα τα κριτή ρια ποιοτική ς επιλογή ς. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικώ ν φορέων, ισχύ ουν τα εξή ς:
- αναφορικά με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22 Α της παρού σας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιού νται από κά θε μέλος
της ένωσης
- αναφορικά με τις απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Β της παρού σας, κά θε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα στο ως ά νω ά ρθρο, τουλά χιστον σε
μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανά θεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύ πτονται ό λες οι
κατηγορίες του έργου.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κά θε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης, εφό σον συντρέχει στο
πρό σωπό του (αν πρό κειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρό σωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρό κειται
περί ένωσης οικονομικώ ν φορέων) ένας από τους λό γους των παρακά τω περιπτώ σεων:
22.A.1. Όταν υπά ρχει εις βά ρος του αμετά κλητη καταδικαστική από φαση για έναν από τους ακό λουθους λό γους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή ορίζεται στο ά ρθρο 2 της από φασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή ματος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ό πως ορίζεται στο ά ρθρο 3 της σύ μβασης περί της καταπολέμησης της διαφθορά ς στην οποία
ενέχονται υπά λληλοι των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των ή των κρατώ ν-μελώ ν της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παρά γραφο 1 του ά ρθρου 2 της από φασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώ ς και ό πως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του ά ρθρου 1 της σύ μβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικώ ν συμφερό ντων
των Ευρωπαϊκώ ν Κοινοτή των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώ θηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό τητες, ό πως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα ά ρθρα 1 και 3 της από φασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή από πειρα
διά πραξης εγκλή ματος, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 4 αυτή ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας, ό πως αυτές
ορίζονται στο ά ρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρό ληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή ματος για τη
νομιμοποίηση εσό δων από παρά νομες δραστηριό τητες και τη χρηματοδό τηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώ θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως ορίζονται στο ά ρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρό ληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ πων και για την προστασία των θυμά των της, καθώ ς και για την
αντικατά σταση της από φασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώ θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικό ς φορέας αποκλείεται επίσης ό ταν το πρό σωπο εις βά ρος του οποίου εκδό θηκε τελεσίδικη
καταδικαστική από φαση είναι μέλος του διοικητικού , διευθυντικού ή εποπτικού οργά νου του εν λό γω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώ πησης, λή ψης αποφά σεων ή ελέγχου σε αυτό .
Στις περιπτώ σεις εταιρειώ ν περιορισμένης ευθύ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικώ ν εταιρειώ ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικώ ν
Κεφαλαιουχικώ ν Εταιρειώ ν ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές.
Στις περιπτώ σεις ανωνύ μων εταιρειώ ν (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγού μενου εδαφίου αφορά τον Διευθύ νοντα
Σύ μβουλο, καθώ ς και ό λα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώ σεις των συνεταιρισμώ ν, η εν λό γω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν
κοινωνική ς ασφά λισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική από φαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ , σύ μφωνα με διατά ξεις της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή /και η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι ο προσφέρων έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις του
ό σον αφορά την καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατά στασή του στην Ελλά δα, οι υποχρεώ σεις του που
αφορού ν τις εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης καλύ πτουν, τό σο την κύ ρια, ό σο και την επικουρική ασφά λιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, ό ταν έχει εκπληρώ σει τις υποχρεώ σεις του, είτε καταβά λλοντας τους φό ρους ή τις
εισφορές κοινωνική ς ασφά λισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τό κων
ή των προστίμων, είτε υπαγό μενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατά λληλα μέσα ό τι έχουν επιβληθεί σε βά ρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από την ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας
υποβολή ς προσφορά ς:
αα) τρεις (3) πρά ξεις επιβολή ς προστίμου από τα αρμό δια ελεγκτικά ό ργανα του Σώ ματος Επιθεώ ρησης Εργασίας
για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύ μφωνα με την υπουργική από φαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ό πως εκά στοτε ισχύ ει, ως «υψηλή ς» ή «πολύ υψηλή ς» σοβαρό τητας, οι οποίες
προκύ πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύ ο (2) πρά ξεις επιβολή ς προστίμου από τα
αρμό δια ελεγκτικά ό ργανα του Σώ ματος Επιθεώ ρησης Εργασίας για παραβά σεις της εργατική ς νομοθεσίας που
αφορού ν την αδή λωτη εργασία, οι οποίες προκύ πτουν αθροιστικά από δύ ο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώ σεις πρέπει να έχουν αποκτή σει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ .
22.A.3
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης (διαγωνισμό ), προσφέρων σε
οποιαδή ποτε από τις ακό λουθες καταστά σεις:
(α) έχει αθετή σει τις υποχρεώ σεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εά ν ο οικονομικό ς φορέας τελεί υπό πτώ χευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική ς εκκαθά ρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή ριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριό τητες ή εά ν βρίσκεται σε
οποιαδή ποτε ανά λογη κατά σταση προκύ πτουσα από παρό μοια διαδικασία, προβλεπό μενη σε εθνικές διατά ξεις
νό μου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστά σεων που αναφέρονται στην παραπά νω περίπτωση, υπό την προϋ πό θεση ό τι η αναθέτουσα αρχή έχει
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αποδείξει ό τι ο εν λό γω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύ μβαση, λαμβά νοντας υπό ψη τις ισχύ ουσες
διατά ξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματική ς του λειτουργίας (παρ. 5 ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπά ρχουν επαρκώ ς εύ λογες ενδείξεις που οδηγού ν στο συμπέρασμα ό τι ο οικονομικό ς φορέας συνή ψε
συμφωνίες με ά λλους οικονομικού ς φορείς με στό χο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ,
(δ) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανό μενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώ δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγού μενης δημό σιας σύ μβασης, προηγού μενης σύ μβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγού μενης σύ μβασης παραχώ ρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό ωρη καταγγελία της
προηγού μενης σύ μβασης, αποζημιώ σεις ή ά λλες παρό μοιες κυρώ σεις,
(ε) εά ν ο οικονομικό ς φορέας έχει διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την
ακεραιό τητά του.

22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύ ναψης δημό σιας σύ μβασης (διαγωνισμό ), οικονομικό ς φορέας εά ν συντρέχουν οι προϋ ποθέσεις εφαρμογή ς της παρ. 4 του ά ρθρου 8 του ν. 3310/2005
(εθνικός λόγος αποκλεισμού)8
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδή ποτε χρονικό σημείο κατά τη διά ρκεια της
διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης, ό ταν αποδεικνύ εται ό τι αυτό ς βρίσκεται λό γω πρά ξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώ σεις των προηγού μενων παραγρά φων.
Εά ν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετά κλητη από φαση, στις περιπτώ σεις της παραγρά φου
22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετά κλητη από φαση και
στις περιπτώ σεις της παραγρά φου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονό τος.
22.Α.7. Οικονομικό ς φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστά σεις που αναφέρονται στις παραγρά φους 22.Α.1,
22.Α.2α και 22.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ό τι τα μέτρα που έλαβε επαρκού ν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρό τι συντρέχει ο σχετικό ς λό γος αποκλεισμού . Εά ν τα στοιχεία κριθού ν
επαρκή , ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης. Τα μέτρα που
λαμβά νονται από τους οικονομικού ς φορείς αξιολογού νται σε συνά ρτηση με τη σοβαρό τητα και τις ιδιαίτερες
περιστά σεις του ποινικού αδική ματος ή του παραπτώ ματος. Αν τα μέτρα κριθού ν ανεπαρκή , γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της από φασης αυτή ς. Οικονομικό ς φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
από φαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύ ναψης σύ μβασης ή ανά θεσης παραχώ ρησης δεν μπορεί να κά νει
χρή ση της ανωτέρω δυνατό τητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λό γω από φαση στο
κρά τος - μέλος στο οποίο ισχύ ει η από φαση.
22.Α.8. Η από φαση για την διαπίστωση της επά ρκειας ή μη των επανορθωτικώ ν μέτρων κατά την προηγού μενη
παρά γραφο εκδίδεται σύ μφωνα με τα οριζό μενα στις παρ. 8 και 9 του ά ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικό ς φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική από φαση του ά ρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρού σα διαδικασία σύ ναψης δημό σιας
σύ μβασης (διαγωνισμό ).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Γ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώ ο που τηρείται στο κρά τος εγκατά στασή ς τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώ ο
Εργοληπτικώ ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώ α στην κατηγορία/ες έργου του ά ρθρου 21 της
παρού σας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώ α του παραρτή ματος ΧΙ του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς δεν οφείλουν να πληρού ν ελά χιστες απαιτή σεις οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας .
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρή σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώ τατα επιτρεπτά ό ρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικώ ν συμβά σεων, σύ μφωνα με τα ειδικό τερα οριζό μενα
στο ά ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ό πως ισχύ ει.
8

Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ.
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, κατ’ ελά χιστο την παρακά τω τεχνική στελέχωση:
για την κατηγορία έργων Οδοποιίας: 1 τεχνικό ΜΕΚ Β βαθμίδας ή 2 τεχνικού ς ΜΕΚ Α βαθμίδας
-

-

για ΜΕΚ Β βαθμίδας:
- τεχνικό υπά λληλο ή τεχνικού ς υπαλλή λους (διπλωματού χους ανώ τατου εκπαιδευτικού ιδρύ ματος
της ημεδαπή ς ή ισό τιμης σχολή ς της αλλοδαπή ς) με συνολική απασχό ληση τουλά χιστον 6 έτη στην
κατασκευή , 12 έτη επίβλεψη
- τεχνικό υπά λληλο ή τεχνικού ς υπαλλή λους (πτυχιού χοι τεχνική ς σχολή ς της ημεδαπή ς ή ισό τιμης
σχολή ς της αλλοδαπή ς) με συνολική απασχό ληση τουλά χιστον 8,5 έτη στην κατασκευή , 17 έτη
επίβλεψη
για ΜΕΚ Α βαθμίδας:
- τεχνικό υπά λληλο ή τεχνικού ς υπαλλή λους (διπλωματού χους ανώ τατου εκπαιδευτικού ιδρύ ματος
της ημεδαπή ς ή ισό τιμης σχολή ς της αλλοδαπή ς) με συνολική απασχό ληση τουλά χιστον 3 έτη στην
κατασκευή , 6 έτη επίβλεψη
- τεχνικό υπά λληλο ή τεχνικού ς υπαλλή λους (πτυχιού χοι τεχνική ς σχολή ς της ημεδαπή ς ή ισό τιμης
σχολή ς της αλλοδαπή ς) με συνολική απασχό ληση τουλά χιστον 5 έτη στην κατασκευή , 10 έτη επίβλεψη

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα, ένας οικονομικό ς φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανό τητες ά λλων φορέων,
ασχέτως της νομική ς φύ σης των δεσμώ ν του με αυτού ς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23 της παρού σας, εά ν οι φορείς, στις ικανό τητες
των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρού ν τα σχετικά κριτή ρια επιλογή ς και εά ν συντρέχουν
λό γοι αποκλεισμού κατά τα οριζό μενα στην παρού σα διακή ρυξη. Όσον αφορά τα κριτή ρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδώ ν και τα επαγγελματικά προσό ντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του Προσαρτή ματος Α ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορού ν να βασίζονται στις ικανό τητες ά λλων φορέων μό νο εά ν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτού νται οι συγκεκριμένες ικανό τητες.
Όταν ο οικονομικό ς φορέας στηρίζεται στις ικανό τητες ά λλων φορέων ό σον αφορά τα κριτή ρια που σχετίζονται με
την οικονομική και χρηματοοικονομική επά ρκεια, ο οικονομικό ς φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύ θυνοι για την εκτέλεση της σύ μβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώ ν φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανό τητες των συμμετεχό ντων
στην ένωση ή ά λλων φορέων (για τα κριτή ρια της οικονομική ς και χρηματοοικονομική ς επά ρκειας και τα κριτή ρια
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα).
Η εκτέλεση των ...... γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή , αν η προσφορά υποβά λλεται από ένωση οικονομικώ ν φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτική ς επιλογή ς
23.1 Κατά την υποβολή προσφορώ ν οι οικονομικοί φορείς υποβά λλουν επί ποινή αποκλεισμού ό λα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται ακολού θως στα ά ρθρα 23.2 έως 23.7.
Ως εκπρό σωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρό ντος, νοείται ο νό μιμος εκπρό σωπος αυτού ,
ό πως προκύ πτει από το ισχύ ον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώ πησή ς του κατά το χρό νο υποβολή ς της
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προσφορά ς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό σωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύ ναψης συμβά σεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύ ναψης σύ μβασης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό ς φορέας δηλώ νει την πρό θεσή του για ανά θεση
υπεργολαβίας, υποβά λλει μαζί με τα δικά δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά του υπεργολά βου.
23. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχή ς και οι ό ροι και προϋ ποθέσεις συμμετοχή ς, ό πως ορίστηκαν στα ά ρθρα 21 και 22 της
παρού σας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφορά ς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικώ ν (στην παρού σα
πρό σκληση ταυτίζονται), σύ μφωνα με το ά ρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύ ναψη της σύ μβασης, σύ μφωνα με το ά ρθρο
4.2 (β) της παρού σας.
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του ά ρθρου 23.3 έως 23.7 της παρού σας, υποβά λλονται, σύ μφωνα με τις διατά ξεις
του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελού ν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά
τους.
Επισημαίνεται ό τι γίνονται αποδεκτές:
- οι ένορκες βεβαιώ σεις που αναφέρονται στην παρού σα Διακή ρυξη, εφό σον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μή νες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύ θυνες δηλώ σεις, εφό σον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρό σκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικώ ν. Σημειώ νεται ό τι δεν απαιτείται θεώ ρηση του γνησίου της υπογραφή ς τους.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την από δειξη της μη συνδρομή ς των λό γων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς προσκομιζουν
αντίστοιχα τα παρακά τω δικαιολογητικά :
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: από σπασμα του ποινικού μητρώ ου ή , ελλείψει αυτού ,
ισοδύ ναμου εγγρά φου που εκδίδεται από αρμό δια δικαστική ή διοικητική αρχή του κρά τους-μέλους ή της χώ ρας
καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ο εν λό γω οικονομικό ς φορέας, από το οποίο προκύ πτει ό τι
πληρού νται αυτές οι προϋ ποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκό μισης του ως ά νω αποσπά σματος αφορά και τα πρό σωπα των τελευταίων δύ ο εδαφίων της
παραγρά φου Α.1 του ά ρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια αρχή του οικείου
κρά τους - μέλους ή χώ ρας, περί του ό τι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώ σεις του οικονομικού φορέα, ό σον αφορά
στην καταβολή φό ρων (φορολογική ενημερό τητα) και στην καταβολή των εισφορώ ν κοινωνική ς ασφά λισης
(ασφαλιστική ενημερό τητα)9 σύ μφωνα με την ισχύ ουσα νομοθεσία του κρά τους εγκατά στασης ή την ελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα που να είναι εν ισχύ κατά το χρό νο υποβολή ς του, ά λλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρό νος ισχύ ος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή του.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελού ν έργα στην Ελλά δα τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβά λλονται είναι
- φορολογική ενημερό τητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικώ ν (αρμό δια Δ.Ο.Υ) για τον οικονομικό
φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημό σια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι
αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν έχουν υποχρέωση καταβολή ς
φό ρων στην Ελλά δα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό της
οικείας Δ.Ο.Υ.
- ασφαλιστική ενημερό τητα που εκδίδεται από τον αρμό διο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερό τητα
καλύ πτει τις ασφαλιστικές υποχρεώ σεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό
πρό σωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μό νος του ή σε
κοινοπραξία καθώ ς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφά λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλά δα οικονομικοί φορείς υποβά λλουν αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας
(κύ ριας και επικουρική ς ασφά λισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για
τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ). Δεν γίνονται αποδεκτά ως από δειξη
ενημερό τητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερό τητας για τα στελέχη που στελεχώ νουν το
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρό σωπα), που δεν
υποβά λουν τα ά νω αποδεικτικά , υποβά λλουν υπεύ θυνη δή λωση περί του ό τι δεν απασχολού ν προσωπικό ,
9

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
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για το οποίο υπά ρχει υποχρέωση ασφά λισης σε ημεδαπού ς ασφαλιστικού ς οργανισμού ς. Αν απασχολού ν
τέτοιο προσωπικό , πρέπει να υποβά λλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστική ς ενημερό τητας.
- υπεύ θυνη δή λωση του προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική από φαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώ σεώ ν του ό σον αφορά στην καταβολή φό ρων ή εισφορώ ν
κοινωνική ς ασφά λισης .
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύ θυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώ ρησης Εργασιακώ ν Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την
υποβολή του από το οποίο να προκύ πτουν οι πρά ξεις επιβολή ς προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βά ρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διά στημα δύ ο (2) ετώ ν πριν από την ημερομηνία λή ξης της προθεσμίας υποβολή ς
προσφορά ς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού , υποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δή λωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού .
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμό δια αρχή του οικείου
κρά τους - μέλους ή χώ ρας που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μή νες πριν από την υποβολή του. Για τους
οικονομικού ς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελού ν έργα στην Ελλά δα το πιστοποιητικό ό τι δεν τελού ν υπό
πτώ χευση, παύ ση εργασιώ ν, πτωχευτικό συμβιβασμό , αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμό διο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ό τι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθά ριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρό σωπα εκτό ς Α.Ε. και από το
Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενό τητες για τις Α.Ε. σύ μφωνα με τις κείμενες διατά ξεις ό πως κά θε φορά ισχύ ουν. Τα
φυσικά πρό σωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθά ριση. Ειδικά η μη αναστολή των
επιχειρηματικώ ν δραστηριοτή των του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλά δα οικονομικού ς
φορείς, αποδεικνύ εται μέσω της ηλεκτρονική ς πλατφό ρμας της Ανεξά ρτητης Αρχή ς Δημοσίων Εσό δων10 .
(δ) Αν το κρά τος-μέλος ή χώ ρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή ό που τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς,
συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κρά τους μέλους ή της χώ ρας
καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμό διες δημό σιες αρχές παρέχουν επίσημη δή λωση στην οποία αναφέρεται ό τι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρού σας παραγρά φου ή ό τι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά
δεν καλύ πτουν ό λες τις περιπτώ σεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ά ρθρου 22 Α της παρού σας.
Οι επίσημες δηλώ σεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικώ ν (e-Certis) του
ά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδή ποτε τρό πο ό τι, στην εν λό γω χώ ρα εκδίδονται τα υπό ψη πιστοποιητικά , η προσφορά
του διαγωνιζό μενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώ σεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβά λλεται υπεύ θυνη δή λωση του
προσφέροντος ό τι δεν συντρέχουν στο πρό σωπό του οι οριζό μενοι λό γοι αποκλεισμού .
Ειδικά για την περίπτωση ε της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρή σεις που είναι
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβά λλονται πιστοποιητικά χορηγού μενα από τα αρμό δια επιμελητή ρια και φορείς
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώ νουν την
εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπρά ξει σοβαρό επαγγελματικό παρά πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2211
Για την από δειξη της μη συνδρομή ς του λό γου αποκλεισμού της παραγρά φου Α.5 του ά ρθρου 22
υποβά λλονται, εφό σον ο προσωρινό ς ανά δοχος είναι ανώ νυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρού νται της υποχρέωσης αυτή ς οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή ριο της χώ ρας εγκατά στασή ς τους και υποβά λλουν περί τού του
υπεύ θυνη δή λωση του νό μιμου εκπροσώ που τους].
10
11

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet"
Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους.
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- Πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας, από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι μετοχές είναι
ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατά σταση με τα στοιχεία των μετό χων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχώ ν κά θε
μετό χου (μετοχολό γιο), ό πως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της εταιρείας,
το πολύ τριά ντα εργά σιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολή ς της προσφορά ς.
Ειδικό τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μό νο την αναλυτική
κατά σταση με τα στοιχεία των μετό χων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχώ ν κά θε μετό χου
(μετοχολό γιο), ό πως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της εταιρείας, το πολύ
τριά ντα (30) εργά σιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολή ς της προσφορά ς καθώ ς η απαίτηση για την
υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύ πτεται
σύ μφωνα με τα οριζό μενα στο ά ρθρο 23.9 της παρού σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφό σον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν :
αα) Πιστοποιητικό αρμό διας αρχή ς του κρά τους της έδρας, από το οποίο να προκύ πτει ό τι οι μετοχές
είναι ονομαστικές,
ββ) Αναλυτική κατά σταση μετό χων, με αριθμό των μετοχώ ν του κά θε μετό χου, ό πως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετό χων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργά σιμες ημέρες
πριν την υποβολή της προσφορά ς.
γγ) Κά θε ά λλο στοιχείο από το οποίο να προκύ πτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώ που
των μετοχώ ν, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριά ντα) εργά σιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφορά ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώ ρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβά λλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχώ ν από αρμό δια αρχή , εφό σον
υπά ρχει σχετική πρό βλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύ θυνη δή λωση του διαγωνιζό μενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατά σταση μετό χων που κατέχουν τουλά χιστον 1% των μετοχώ ν.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατά σταση, προσκομίζεται σχετική κατά σταση μετό χων (με 1%),
σύ μφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατά σταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λό γους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως ά νω
αιτιολογίας. Δύ ναται ωστό σο να αποδείξει τη δυνατό τητα υποβολή ς της κατά στασης μετό χων και μό νο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρού σα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβά λλεται η υπεύ θυνη δή λωση της κοινή ς από φασης
των Υπουργώ ν Ανά πτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Για την περίπτωση του ά ρθρου 22.Α.9. της παρού σας διακή ρυξης, υπεύ θυνη δή λωση του
προσφέροντος ό τι δεν έχει εκδοθεί σε βά ρος του από φαση αποκλεισμού , σύ μφωνα με το ά ρθρο 74 του ν.
4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλό τητα για την ά σκηση της επαγγελματική ς δραστηριό τητας, οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά δα υποβά λλουν βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.ΕΠ, στην κατηγορία Οδοποιίας..
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώ σεις και πιστοποιητικά που περιγρά φονται στο Παρά ρτημα XI του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κρά τος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ ρου (Ε.Ο.Χ) ή σε
τρίτες χώ ρες που έχουν υπογρά ψει και κυρώ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά θεση δημό σια σύ μβαση
καλύ πτεται από τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ σεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτή ματος I της ως ά νω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώ ρες που δεν εμπίπτουν στην προηγού μενη περίπτωση και
έχουν συνά ψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιώ ν ανά θεσης δημοσίων
2

26

ΑΔΑ: ΩΘΨ4ΩΕΗ-ΙΣ2

συμβά σεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώ ου. Στην περίπτωση
που χώ ρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώ ο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή , στα κρά τη - μέλη ή στις χώ ρες ό που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύ θυνη δή λωση του
ενδιαφερομένου ενώ πιον αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς, συμβολαιογρά φου ή αρμό διου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού της χώ ρας καταγωγή ς ή της χώ ρας ό που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικό ς φορέας ό τι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώ ο και ό τι ασκεί τη δραστηριό τητα του ά ρθρου 21 της παρού σας.
Τα ως ά νω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά , εφό σον έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο
χρό νο ισχύ ος.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Για την από δειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώ τατων επιτρεπτώ ν ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικώ ν συμβά σεων:


με την υποβολή ενημερό τητας πτυχίου εν ισχύ ει ή



με την υποβολή υπεύ θυνης δή λωσης του προσωρινού αναδό χου, συνοδευό μενης από πίνακα ό λων των υπό
εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανά δοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και
αναφορά για το ανεκτέλεστο υπό λοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές
επιχειρή σεις που δεν διαθέτουν ενημερό τητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατά ξεις

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανό τητα των οικονομικώ ν φορέων αποδεικνύ εται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:



είτε από τη βεβαίωση εγγραφή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμή ριο των πληροφοριώ ν που περιέχει
για έργα κατηγορίας Οδοποίας (A2 τάξης και άνω)



είτε, στην περίπτωση που οι απαιτή σεις του ά ρθρου 22.Δ δεν καλύ πτονται από τη βεβαίωση εγγραφή ς, με
την υποβολή ενό ς ή περισσό τερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτή ρια επιλογή ς) του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016
ανά λογα με την τιθέμενη στο ά ρθρο 22.Δ απαίτηση.
Σε κά θε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφή ς μπορεί να υποβά λλεται για την από δειξη μό νο ορισμένων απαιτή σεων
τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τητας του ά ρθρου 22.Δ, ενώ για την από δειξη των λοιπώ ν απαιτή σεων μπορού ν
να προσκομίζονται ένα ή περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορού ν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζό μενα στο ά ρθρο 83 ν.
4412/2016 και στην παρά γραφο 9 του παρό ντος ά ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμού ς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβά λλουν ως δικαιολογητικά ένα ή
περισσό τερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτή ματος ΧΙΙ του ν.
4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
Δεν απαιτείται.
23.6. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώ που, υποβά λλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύ πτει η
εξουσία υπογραφή ς του νομίμου εκπροσώ που, και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριά ντα (30) εργά σιμες
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ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτό ς αν σύ μφωνα με τις ειδικό τερες διατά ξεις αυτώ ν φέρουν συγκεκριμένο
χρό νο ισχύ ος.
Εά ν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύ στασης,
2. Αντίγραφο του ισχύ οντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί ό λες οι μέχρι σή μερα
τροποποιή σεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφό σον υπά ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώ πησης του νομικού προσώ που,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχή ς στο διαγωνισμό , στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδό τηση
(εφό σον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδό χου) για υπογραφή και υποβολή
προσφορά ς σε περίπτωση που δεν υπογρά φει ο ίδιος ο νό μιμος εκπρό σωπος του φορέα την προσφορά και τα
λοιπά απαιτού μενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα ά τομο, ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς περί τροποποιή σεων του καταστατικού / μη λύ σης της
εταιρείας.
Εά ν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με ό λα τα μέχρι σή μερα τροποποιητικά , ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, από
δικηγό ρο, κωδικοποιημένου καταστατικού , εφό σον υπά ρχει
2. Πιστοποιητικά αρμό διας δικαστική ς ή διοικητική ς αρχή ς περί των τροποποιή σεων του καταστατικού .
Σε περίπτωση εγκατά στασης τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά σύ στασή ς τους εκδίδονται με βά ση την
ισχύ ουσα νομοθεσία της χώ ρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
23.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμού ς πιστοποίησης που συμμορφώ νονται με τα ευρωπαϊκά πρό τυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτή ματος VII του Προσαρτή ματος Α του ν. 4412/2016, μπορού ν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφή ς εκδιδό μενο από την αρμό δια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμό διο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βά σει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λό γω
οικονομικώ ν φορέων στον επίσημο κατά λογο ή η πιστοποίηση και η κατά ταξη στον εν λό γω κατά λογο.
Η πιστοποιού μενη εγγραφή στους επίσημους καταλό γους από τους αρμό διους οργανισμού ς ή το πιστοποιητικό ,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμή ριο καταλληλό τητας ό σον αφορά τις απαιτή σεις
ποιοτική ς επιλογή ς, τις οποίες καλύ πτει ο επίσημος κατά λογος ή το πιστοποιητικό .
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλό γους απαλλά σσονται από την υποχρέωση
υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή ς τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφό σον προσκομίζουν «Ενημερό τητα Πτυχίου» εν
ισχύ , απαλλά σσονται από την υποχρέωση υποβολή ς των δικαιολογητικώ ν:
- από σπασμα ποινικού μητρώ ου του ά ρθρου 23.3.(α) της παρού σας για τον Πρό εδρο και Διευθύ νοντα Σύ μβουλο
εργοληπτική ς επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώ ς
από σπασμα ποινικού μητρώ ου, καθό σον τα πρό σωπα αυτά δεν καλύ πτονται από την Ενημερό τητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερό τητα του ά ρθρου 23.3.(β) της παρού σας.
- τα πιστοποιητικά από το αρμό διο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του ά ρθρου 23.3.(γ) της παρού σας υπό την
προϋ πό θεση ό μως ό τι καλύ πτονται πλή ρως ( ό λες οι προβλεπό μενες περιπτώ σεις ) από την Ενημερό τητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμό διο επιμελητή ριο ό σον αφορά το λό γο αποκλεισμού του ά ρθρου 22. Α.4. (ε).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτική ς επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κά ποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λή ξει, προσκομίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν
ισχύ . Εφό σον στην Ενημερό τητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ό τι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι
ασφαλιστικώ ς ενή μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερό τητας Πτυχίου,
ασφαλιστική ενημερό τητα για τα στελέχη αυτά .

Άρθρο 24 : Περιεχό μενο Φακέλου Προσφορά ς
24.1 Ο φά κελος προσφορά ς (προσφορά ) των διαγωνιζομένων περιλαμβά νει, επί ποινή αποκλεισμού , τα ακό λουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφά κελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή ς»
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(β) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφά κελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά »
σύ μφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το όλα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23.
Οι ενώ σεις οικονομικώ ν φορέων που υποβά λλουν κοινή προσφορά , υποβά λλουν δικαιοολογητικά για κά θε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Επισημαίνεται ό τι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγρά φεται έστω και ένα επιμέρους ποσοστό
έκπτωσης ομά δας εργασιώ ν του εντύ που της οικονομική ς προσφορά ς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του ά ρθρου 95
του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του ά ρθρου 95 του ν. 4412/2016,
ολογρά φως και αριθμητικώ ς.
β) η ολό γραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστώ ν έκπτωσης υπερισχύ ει της αντίστοιχης αριθμητική ς.
γ) Αν παρουσιαστού ν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομική ς προσφορά ς (πλην εκείνων που
επιφέρουν αποκλεισμό ), διαφορές μεταξύ της ολό γραφης και της αριθμητική ς τιμή ς ή λογιστικά σφά λματα στα
αθροίσματα, τα γινό μενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώ νει τα σφά λματα και αναγρά φει
την ορθή οικονομική προσφορά .
24.4
Οι προσφορές υπογρά φονται και μονογρά φονται ανά φύ λλο από τον οικονομικό φορέα ή , σε περίπτωση
νομικώ ν προσώ πων, από το νό μιμο εκπρό σωπο αυτώ ν. Η ένωση οικονομικώ ν φορέων υποβά λλει κοινή προσφορά ,
η οποία υπογρά φεται υποχρεωτικά είτε από ό λους τους οικονομικού ς φορείς που αποτελού ν την ένωση είτε από
εκπρό σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά , επί ποινή από ρριψης της προσφορά ς, προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχή ς του κά θε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομή ς αμοιβή ς
μεταξύ τους, καθώ ς και ο εκπρό σωπος/συντονιστή ς αυτή ς.
24.5 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβά λλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπό μενα στις διατά ξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφό σον συνυποβά λλεται
υπεύ θυνη δή λωση, στην οποία βεβαιώ νεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύ ναψης σύ μβασης (η ημερομηνία αποστολή ς προς τους οικονομικού ς φορείς της πρώ της πρό σκλησης
συμμετοχή ς σε διαπραγμά τευση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικό ς φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμή μα της σύ μβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώ ς και τους υπεργολά βους που προτείνει.
25.2. Η τή ρηση των υποχρεώ σεων της παρ. 2 του ά ρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολά βους δεν αίρει την
ευθύ νη του κυρίου αναδό χου.
25.4. Η αναθέτουσα αρχή
α) επαληθεύ ει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λό γων αποκλεισμού του ά ρθρου 22 Α της παρού σας για τους
υπεργολά βους και ό τι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσό ντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβά νουν
σύ μφωνα με το ά ρθρο 165 του ν. 4412/2016.
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστή σει έναν υπεργολά βο, ό ταν από την ως ά νω
επαλή θευση προκύ πτει ό τι συντρέχουν λό γοι αποκλεισμού του και ό τι δεν καλύ πτει τα αντίστοιχα προσό ντα για
την εκτέλεση του έργου που αναλαμβά νει σύ μφωνα με το ά ρθρο 165 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 26 : Διά φορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευή ς του δημοπρατού μενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. ……………………………………….
Από φαση.
2
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Καρδίτσα, 29/09/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Λάππας Αλέξανδρος
Πολ. – Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με τη με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
Τσιάκος Βασίλειος

3. Καθορίζει τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας» και
συγκεκριμένα τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
1. ΤΕΚ Α.Ε (Γριβέλας Αθανάσιος)
2. Δαλαμάγκα Μάρθα
3. Δημακόπουλος Κατασκευαστική Ομόρρυθμος Τεχνική Εταιρία
4. Δελήτσικας Δημήτριος
5. Ευθυμίου Λάμπρος
6. Ζωιτσάκος Λάζαρος
7. Κούρτης Νικόλαος
8. Μαρκούτης Γεώργιος
9. Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ
10. Νασιάκος Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
11. Παυλόπουλος Ευάγγελος
12 . Παπαευαγγέλου Δήμήτρης
13. Πιτσαρής Αλέξανδρος
14. Τσιώκος Αναστάσιος
15. Χανής Βάιος
4.Ορίζει για τη συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών
για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο
οδικό δίκτυο της ΔΕ Καρδίτσας», τους κάτωθι:
1. Τσεκούρα Παναγιώτη, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ με αναπληρώτρια την Κατσαούνη
Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
2. Δημητρακοπούλου Μαρία, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή τον Τσιλίκα
Χαράλαμπο, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
3. Λάππα Αλέξανδρο, Πολ. – Ηλ. Μηχανικό ΠΕ. με αναπληρωτή τον Δημητρίου Σταύρο,
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Τσεκούρας Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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5. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσής τους για
υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών
Συμφερόντων (ΔΟΣ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, οι πρόεδροι και τα μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών,
μελετών και παροχής υπηρεσιών (εφ’όσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000,00 € ανά
διαγωνισμό) και όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων (εφ’όσον
υπερβαίνουν το ποσό των 300.000,00 € ανά διαγωνισμό) είναι υπόχρεοι για υποβολή
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων
(ΔΟΣ).
Σύμφωνα δε με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών
Συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται από τους υπόχρεους μέσα σε 90 ημέρες από την
απόκτηση της ιδιότητάς τους.
Τα επόμενα έτη η σχετική Δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της
θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υποχρέων
και για το επόμενο έτος. Η δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3
μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Τα μέλη της επιτροπής θα ειδοποιηθούν για την επιλογή τους από την υπηρεσία που θα
διεξάγει το διαγωνισμό
Μειοψήφισε ο κος Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
333/2020
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
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