ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 175/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του µήνα Ιουλίου
του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18476/3.7.14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της Η.∆. : της αριθ.22/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για ορθή επανάληψη της αριθ. 288/2013 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής
περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση Προσβασιµότητας και δικτύωση χώρων
ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών
Μεγανησίου Λευκάδας» προϋπολογισµού
330.000,00€. Λόγω συµπλήρωσης του άρθρου 11.4 του τεύχους της διακήρυξης µε τη συνοπτική
περιγραφή του έργου , 2)διόρθωσης των οικονοµικών στοιχείων που αναγράφονται στο τεύχος της
διακήρυξης (ανάλυση κόστους εργασιών ,ποσό εγγυητικής) , 3) διόρθωσης του άρθρου 13 παρ.
13.2 του τεύχους της διακήρυξης.
Εισηγητής κ. ∆ηµήτριος Βραχνούλας
Πρ/µενος Τµήµατος Έργων Τ.Υ. ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος, κ Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, µε την οποία προτείνεται η ορθή επανάληψη της αριθ.
288/2013 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου
«Βελτίωση Προσβασιµότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών
Μεγανησίου Λευκάδας» προϋπολογισµού 330.000,00€. Λόγω συµπλήρωσης του άρθρου 11.4
του τεύχους της διακήρυξης µε τη συνοπτική περιγραφή του έργου , 2)διόρθωσης των οικονοµικών
στοιχείων που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης (ανάλυση κόστους εργασιών ,ποσό
εγγυητικής) , 3) διόρθωσης του άρθρου 13 παρ. 13.2 του τεύχους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:

Την ορθή επανάληψη της αριθ. 288/2013 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής περί
έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση Προσβασιµότητας και δικτύωση χώρων
ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών
Μεγανησίου Λευκάδας» προϋπολογισµού
330.000,00€. Λόγω συµπλήρωσης του άρθρου 11.4 του τεύχους της διακήρυξης µε τη συνοπτική
περιγραφή του έργου , 2)διόρθωσης των οικονοµικών στοιχείων που αναγράφονται στο τεύχος της
διακήρυξης (ανάλυση κόστους εργασιών ,ποσό εγγυητικής) , 3) διόρθωσης του άρθρου 13 παρ.
13.2 του τεύχους της διακήρυξης, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ για λογαριασµό του ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΕΝ∆Ι ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛ ΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΛΕΥΚΑ∆ ΑΣ

Προϋπολογισµού 330.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)» και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή –
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
1.1
Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι:
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

1.3

Προϊστάµενη Αρχή είναι ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ που έχει έδρα ΛΕΥΚΑ∆Α
ΤΖΕΒΕΛΕΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΚΑΤΩΠΟ∆Η
ΛΕΛΕΥΚΑ∆Α
2645360531100
……………………….

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την
αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο
δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
1.4

∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τ.Υ.
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί 10:00 π.µ. ώρα στα γραφεία της Τ.Υ. ∆ήµου
Λευκάδος στις
/
/2014 ηµέρα Τρίτη.
1.5 «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική
Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να
λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.

«Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή
Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα
δηµοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία
που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.
«Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή
«Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο
Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το
διαγωνισµό.
Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι
ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)
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1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοοιήσουν
άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υοψηφίους ή στον ανάδοχο
αντίστοιχα και αό το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν ροκύτει
οοιαδήοτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέεια στη
διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υόψη σύµβασης.
Εφόσον οι ως άνω υηρεσίες ή/και αοφαινόµενα όργανα του
Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υοχρεούνται να
δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους υοψήφιους ή στον
ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υηρεσιών ή
αοφαινοµένων οργάνων τα οοία κατά το νόµο αοτελούν τον
καθολικό τους διάδοχου ου υεισέρχεται λήρως στα
δικαιώµατα και υοχρεώσεις τους και αό το γεγονός αυτό δεν
ροκύτουν οοιεσδήοτε ακυρότητες στη διαδικασία της
ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υόψη σύµβασης. Παράλειψη
ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων ειφέρει ακύρωση της
διαδικασίας και εαναροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο
εφόσον έχει αοδεδειγµένα ως αοτέλεσµα την αρακώλυση
ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών
2.1

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους
διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5
(παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τ.Υ. ∆ήµου
Λευκάδος, πληροφορίες ∆ηµήτριος Βραχνούλας : τηλ 2645360537)
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που
διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι και την προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι
αργία, την προηγούµενη εργάσιµη. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι
ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών
µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.

2.2

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας,
να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών,
ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών
µε δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα
κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες
συµβάσεις ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί
µε σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου και το κείµενο των οποίων
επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους
που προέρχονται από αυτές τις χώρες, µπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη
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δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις
έγκυρης
και
παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό –
Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς
3.1Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι
ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την
ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς
τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των
άρθρων 23 και 24 της παρούσας.
3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο
του έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη,
τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του
προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής
(µε
την
ένδειξη
στο
εξωτερικό
του
«ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά
(µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των
υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε
µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
3. 3

Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 22 παρ. 2 του Κ∆Ε. Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την
προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:
• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο
ατοµικός εργολήπτης,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος
της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω
διαχειριστής της,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του
∆.Σ.,
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε
α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των
κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο)
των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες
µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα
παραπάνω.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από
το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
3.4
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε.
για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν
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υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου και το κείµενο
των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε
υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες µπορούν να υποβάλλουν
την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό
δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο
πρωτόκολλό της.
3.5

Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της
προσφοράς από τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή
του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης
της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον
Πρόεδρο της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της
εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες
προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την
εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια
συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του
άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής
των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που
κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Κ∆Ε, δηλαδή
µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη
λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη
της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει
αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4
(σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα
άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει
µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.
β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή
διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε
δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και
τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του
πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον
ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν
γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.
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Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και
η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των
οικονοµικών προσφορών.

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής
ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους),
µονογράφονται τα έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως,
αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής,
το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο
εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής
(όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του
Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του
αρµόδιου οργάνου).
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές,
µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και
ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται,
µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε
πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη
προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και
αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και
ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο
που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο
διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της
παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων,
γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το
άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του
άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το
περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της
παρούσας.
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ∆Ε, και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει
την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Κ∆Ε,
στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας,
τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο
24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική
και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.

ζ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου
αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων
διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή
να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν
ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της
Ε.∆.
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η) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των
διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει
αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους
κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της
Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές
συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και
να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.
Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε
επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που
υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία
υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η
Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των
διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό,
µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των
απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το
άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην
Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας
που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της
υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της
Ε.∆. σύµφωνα µε το άρθρο 25Α του Κ∆Ε, προσκοµίζεται, µε την
υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %0) επί της
προϋπολογισµένης αξίας του έργου ( χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ),
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
Προϊσταµένης Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
θ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη,
επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Κ∆Ε. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει
γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι
ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και
διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.

4.2

Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή
σύµβασης

α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ∆Ε. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές
προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως
των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα
(10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα
βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει)
και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ)
και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς
προσκοµισθέντων, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι
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των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης
των µετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η
Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της
Προϊσταµένης Αρχής.
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο
διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του
ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος
ισχύος των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να
αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την
ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα
στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την
υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του Κ∆Ε προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων
που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι
ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις
καταλληλότητας του µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση
κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως
επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία,
επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει
στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του
πρώτου µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του
αποτελέσµατος στο µειοδότη.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Κ∆Ε, κοινοποιούνται στους
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της
υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε
συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της
σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά
µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην
παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη
5.1

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 30 (παρ. 5 – 11) και 39 του Κ∆Ε.

5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς
ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως
κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
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6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από
την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν
από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των µελετών του έργου.
10.Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως
αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
5.3

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην
προηγούµενη παράγραφο:
(1)
Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε.
(2)
Οι Ευρωκώδικες.
(3)
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή
του τ. Υ.∆.Ε.).
(4)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία
6.1Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα
στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι
συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι
πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην
Ελληνική.
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές
Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα
είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της
05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα
δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών.
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που
εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των
διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των
αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:

7.1

Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 20072013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων … » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» ¨και άλλες διατάξεις
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Των διατάξεων του Ν. 2859/200 (Φ.Ε.Κ. Α’ 2486) «Κύρωση Κώδικα
7.2
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» και
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολόγηση και
άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε
7.3

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,
κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
8.1

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και Πόρους της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
(Ταµείο
ΕΤΠΑ)
µε
κωδικό
πράξης
ΣΑ
2013ΕΠ02280032 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 3437 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) καθώς και της κράτησης ύψους
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει
σήµερα.

8.2

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από
φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κ∆Ε και
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού
τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ.
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Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες,
διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από
την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10:
διαγωνισµό

Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος,
περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
11.1

Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ
ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
11.2

Προϋπολογισµός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 330.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
o ∆απάνη Εργασιών
o Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(ΓΕ+ΟΕ) 18%
o Απρόβλεπτα
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών
και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)
o Αναθεώρηση
o Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (23 %)
11.3

:
:

197.055,06
35.469,91

:

34.878,75

:
:

888,97
61.707,32

Τόπος εκτέλεσης του έργου

ΣΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

1. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΗΓΑ∆ΙΟΥ "ΚΑΡΑΜΑΝΤΑΝΙ"

ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α.
ΤΜΗΜΑ 1.

Μήκος 320,0µ και πλάτος 3,0µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός µονοπατιού, κατασκευή λιθοδοµής ύψους 30,0 cm και πάχο
40 cm στο µήκος της ανατολικής πλευράς, σήµανση µε ιστό, σήµανση σ
δάπεδο.
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ΤΜΗΜΑ 2.

Μήκος 520,0µ και µέσο πλάτος 3,0µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός µονοπατιού, αποξήλωση των πλακών δαπέδου, εκσκαφή µ
µηχανικά µέσα σε βάθος 30cm, εκσκαφή θεµελίων τοίχων, γεωύφασµα,
ση µε 3Α, λιθοδοµή πάχους 40cm και ύψους 40cm, επανατοποθέτηση τω
πλακών µε άµµο, τοποθέτηση νέων πλακών µε αρµό, σήµανση µε ιστό σ
σηµεία, σήµανση στο έδαφος σε δύο σηµεία.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ Β.
ΤΜΗΜΑ 1.

Καµµία εργασία

ΤΜΗΜΑ 2.

Μήκος 34,0µ και πλάτος 3,0µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Κατασκευή πέτρινης σκάλας λόγω της µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς το
τµήµατος για την κατασκευή της οποίας απαιτούνται εκσκαφές µε τα χέρ
καθαίρεση άοπλου σκυροδέµατος, κατασκευή ριχτιών από λοθοδοµή, πλ
στρώσεις µε πλάκες πάχους 5cm.

ΤΜΗΜΑ 3.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός, πλακοστρώσεις µε ακανόνιστες πλάκες πάχους 5 cm πάνω
δάπεδο από σκυρόδεµα C16/20 µε πλέγµα.

ΤΜΗΜΑ 4.

Μήκος 23,0µ και πλάτος 2,0µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός µονοπατιού , πλακοστρώσεις µε ακανόνιστες πλάκες πάχου
πάνω σε δάπεδο από σκυρόδεµα C16/20 µε πλάγµα Τ131, σήµανση µε

2. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΌ ΚΑΤΩΜΕΡΙ ΕΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΕΡΙΝΟΥΠΗΓΑ∆Ι ΑΘΕΡΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ.

Μήκος 268,0µ και πλάτος 3,0µ -4,0µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός, κοπή θάµνων, συµπλήρωµα λιθοδοµών, σήµανση σε ιστό,
στο δάπεδο.

∆ΕΥΤ/ΟΝ
∆ΡΟΜΟΣ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Μήκος 39,0µ και πλάτος 2,0µ

Καθαρισµός µονοπατιού, εκσκαφή σε βάθος 30cm, γεωύφασµα, επίχωσ
3Α σε πάχος 30cm, πλακοστρώσεις µε ακανόνιστες πλάκες πάχους 5,0c
λιθοδοµή πάχους 40cm και ύψους 40cm εκατερωθεν του µονοπατιού, σή
σε ιστό.
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3. ΜΟΝΟΠΑΤΙ (ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΚΥΚΛΩΠΑ) ΚΑΤΩ ΑΠΌ
ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

Μήκος 64,0µ και πλάτος 1,20µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµό, εκσκαφή εδάφους σε βάθος 30cm, γεωύφασµα, επίχωση µε
πλακόστρωση µε πλάκες 5 cm, λιθοδοµή µίας όψης και σήµανση µε ιστό
Μήκος 36,0µ και πλάτος 3,0µ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΚΥΚΛΩΠΑ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

(Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 993/10-04-2013 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και
Πολ/κης κληρονοµιάς, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλ/γίας Ν. Ελλαδας)

Καθαρισµός µονοπατιού,εκσκαφή σε βάθος 30 cm, θραυστό υλικό λατοµείου 3Α,
φραξη εισόδου σπηλαίου, σήµανση σε ιστό.
Μήκος 131,0µ και
πλάτος 3,0µ

∆ΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Καθαρισµός, επίχωση µε 3Α, λιθοδοµή, πλακόστρωση µε πλάκες πάχους 5cm, π
σκαλοπάτια, σήµανση σε ιστό, σήµανση στο δάπεδο.

4. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Μήκος 778,0µ και µέσο πλάτος 1,0µ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός, εκσκαφές µε χέρια, γεωύφασµα, επίχωση µε 3Α. Πέτρινα σ
πάτια, µικρού ύψους πέτρινες λιθοδοµές, πλακοστρώσεις µε πλάκες πά
5cm, σήµανση σε ιστό, σήµανση στο δάπεδο, διάστρωση µε άµµο λατοµ
5. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΒΟΥΡΝΑ"
Μήκος 339,0µ και πλάτος 0,60µ - 1,20µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός, µικροεκσκαφές µε χέρια, γεωύφασµα, επίχωση µε 3Α, λιθο
µιας όψης, σκαλοπάτια πέτρινα, άµµος λατοµείου, σήµανση σε ιστό, σήµ
στο δάπεδο.
6. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΣΠΗΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ
Μήκος 373,0µ και πλάτος 0,80µ - 1,00µ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

(Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 993/10-04-2013 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αρχαιοτήτων και
Πολ/κης κληρονοµιάς, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλ/γίας Ν. Ελλαδας)

Καθαρισµός, σήµανση σε ιστό, σήµαση στο δάπεδο.
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7. ΜΟΝΟΠΑΤΙ "ΛΙΜΠΑ' ΠΡΟΣ "ΜΕΓΑ ΜΠΡΥΝΟ" ΕΩΣ ΡΑΧΕΣ
Μήκος 1991,0µ και πλάτος 0,30µ - 1,00µ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Καθαρισµός, µικροεκσκαφές µε χέρια, επίχωση µε 3Α, γεωύφασµα, λιθο
µιας όψης, πέτρινα σκαλοπάτια, διαστρώσεις µε άµµο λατοµείου, σήµαν
ιστό, σήµανση στο δάπεδο, στέγαστρα- κιόσκια

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών
που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις
επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P
/ Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα
µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που
αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η
µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση
την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί
τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν.
3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους
αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους
ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον»
δαπανών:
• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής
σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,
• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του
έργου,
• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,
• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική
σύµβαση,
• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη,
• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων
συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο
του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου,
απολογιστικές εργασίες, κλπ).
• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων
περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί έλασσον»
δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο
εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά:
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• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της
συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% της
δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των
µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε άλλη «οµάδα εργασιών»
έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση
που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού
αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα
εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων
εργασιών της σύµβασης.

Άρθρο 12:

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13:
∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών
13.1

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α)
του άρθρου 3 του Κ∆Ε.

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα
προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Κ∆Ε.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.

Άρθρο 14:
Αναδόχου

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Κ∆Ε.

Άρθρο 15:

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό

15.1
Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Κ∆Ε, εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας,
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 5.348,07 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές
επιστολές απευθύνονται στο φορέα κατασκευής και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.
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Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα
15.2
στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυµο και
πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του
έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του
εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της
εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το
πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα
αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ∆Ε.
Σφάλµατα ή ελλείψεις που σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή
τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν γεννάται
σύγχυση
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν
χρόνο ισχύος µικρότερο των έξη µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Κ∆Ε, δηλαδή πρέπει να έχουν
ισχύ τουλάχιστον µέχρι …………….
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόµιµη περίπτωση. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει
υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους
βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης από µέρους
της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης
εκδίδεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. Οµοίως, η µη
έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τοης παρ. 2 αρθ. 26
του Κ∆Ε, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του µειοδότη, έχει ως
συνέπεια την άµεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
15.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 24 του Κ∆Ε.

Άρθρο 16:
Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα
πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο : ΝΑΙ

16.2

προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση : ΟΧΙ

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του
έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την
παρ. 1 του άρθρου 35 του Κ∆Ε, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
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προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του
Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 13.370,19 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι
µεγαλύτερο του 12 %, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της
σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Κ∆Ε το ύψος της οποίας
µπορεί να φτάσει και το 22% του προϋπολογισµού.

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως
ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από
ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους
των.

Άρθρο 18:
Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
παραλαβής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό,
ορίζεται
η

ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η
Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν
τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία
µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.

Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό
(κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ∆Ε για διάστηµα έξη µηνών
από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20:

∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15
του Κ∆Ε στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της
ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε.16/2007.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που
ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό
πληρωµής του έργου.
,
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Άρθρο 21:
διαγωνισµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:

21.1

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον
ανήκουν στην τάξη Α2, 1η και 2η και 3η εντός νοµού κατηγορία
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί
µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου ,στα οποία τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
21.2
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7
του Κ∆Ε (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό
όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.
21.3
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του
άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο
κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για
την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην
περίπτωση δε που αναγράφει λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της
συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό
της µεγαλύτερης κατηγορίας.
21.4
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην
ανάλογη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα των κατηγοριών της 21.1α µε τις
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προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
21.5
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως
µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες
εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄
εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ∆Ε («κύρια κατηγορία»). Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.

Άρθρο 22:

Επαγγελµατικά προσόντα

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα
παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:

1.
Να µην τελεί ή να µην έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή,
προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη
κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής
της.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε
περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής
επιχείρησης πρόσωπα για
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1
της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης
αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά
το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε)
υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385
Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι)
δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του
υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν
σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη.
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε
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την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή
αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην
Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένη.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην
καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική
Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο
της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη
δηµοπρασία).
6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι
εγγεγραµµένη.
7.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.

8. Τεχνική ικανότητα.
Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη
πτυχίου. Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι
γραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών,
ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στα επίπεδα των
εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του Ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία,
µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα
του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης
στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό
στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας.
Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο
επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση
των οργάνων του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση
ενστάσεων και προσφυγών).
β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης
από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από
κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί
µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου, όπου τηρούνται
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επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο
από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους,
σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας,
συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο
151 του Κ∆Ε).
γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης
από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από
κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί
µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου,όπου δεν τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται
βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας
προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18
(άρθρο 145 του Κ∆Ε).
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να
γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.

23.2
∆ικαιολογητικά
καταλληλότητας

επαγγελµατικής

και

τεχνικής

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ.
23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ.
23.2.1:

23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις
θα προσκοµίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για
χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά
υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από
την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους
δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της
περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η
φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή
του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή,
εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου
δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του
διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο
διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική
ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. ∆εν απαιτείται
προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία,
στα οποία ενδεχοµένως είναι ασφαλισµένα τα παραπάνω
στελέχη.
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Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς
Ενηµερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα
παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να
προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν
είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του
Κ∆Ε, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των
δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22
υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον
ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή
δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειµένου περί
αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη
κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία
προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής
του,
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου
22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης αυτής,
ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για
το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα
συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη δηµοπρασία) και
iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν
υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους,
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ.,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε) στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και δεν κατέχουν
Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα
πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας
είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν
δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική
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αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν
το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης
στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας
πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ
ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική
ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.
γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση
φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη
προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Κ∆Ε.
Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα,
βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση
περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής
ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄
έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη
βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από
υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι
στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη.
δ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ
κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά την τελευταία πενταετία,
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια
ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν
κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.
ε. Πιστοποιητικά
εκπλήρωσης
των
οικονοµικών
τους
υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες
οργανώσεις.

23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ.
23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία
παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή
µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται
έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών
που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που
τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει
επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν
τη δηµοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή
(κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
2690/99 όπως ισχύει).
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Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών)
υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι
φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η
ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το
αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την
ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που
διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού
Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής
ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή
φωτοαντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των
διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά
παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών
πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται.

23.2.4
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια
επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την παρ. 4.2
της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των
δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α):
α)
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και
από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε
βάρος του ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά
περί
µη
θέσεως
σε
εκκαθάριση
προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

δεν

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο
∆ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους
διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων
(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας
(Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής
επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα
ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των
αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο
µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από
τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει
αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική
απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την
άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη
βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο
περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των
εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων
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των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων
υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί
είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που
προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20
παρ. 4 του (Κ∆Ε)
23.3

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας

Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο
κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών ισχύουν τα οριζόµενα σύµφωνα µε
το άρθρο 147 του Κ∆Ε (άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18)

Άρθρο 24 :

Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς

Ο
φάκελος
της
προσφοράς
(προσφορά)
των
διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο
δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.1
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί
ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις)
που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή
αποκλεισµού):
1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15
της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την
προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης
για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω
διαγωνισµό.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν
το δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν,
κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη
σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Κ∆Ε) να ζητήσουν
οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της
(όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο
ή
απόσπασµα
του
καταστατικού
του
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών
εργ/κών επιχειρήσεων.
Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν
αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά
την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το
πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.
Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου,
η νοµιµοποίηση θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος
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εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο στην
Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την
αλλαγή.
3. Σε
περίπτωση
διαγωνιζόµενης
Κοινοπραξίας,
υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συµφωνητικό
υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών,
για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών
(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).
4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ.
2 του Κ∆Ε νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της εργοληπτικής
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση
προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά
υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.
5. Τα απαιτούµενα δέκα (10,00) µηχανόσηµα (ένα για κάθε
29.347 € προϋπολογισµού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) του
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης
αγοράς
ενσήµων
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
(επ΄
ονόµατι
του
διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον
κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς γίνονται
αποδεκτά.
24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς»
συµπληρωµένο το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

περιέχει

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής
επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν
συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το
άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι
ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.

Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Αποκλείονται
διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης
οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του
Κ∆Ε ολογράφως και αριθµητικώς.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής.
∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων
που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα
αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την
ορθή οικονοµική προσφορά.

31



Άρθρο 25:
25.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

∆ιάφορες ρυθµίσεις

Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε τις αριθµ. 367,368/2013 αποφάσεις
∆.Σ. ∆ήµου Λευκάδος και 279/2013 απόφαση Ο.Ε.

25.2 Για την επίλυση τυχόν διαφορών θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 76 και
77 του Κ∆Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 175/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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