ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 23/27-09-2012
Αριθ.Αποφ. 251/2012
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού-Καθορισμός όρων
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου
Δήμου Μονεμβασιάς ] προϋπολογισμού 2.850.000,00€.
Στους Μολάους, σήμερα, την 27-09-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 25576/21-09-2012
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαμπος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Χαραμής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε υπόψη των μελών της τα
παρακάτω:
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:
• Την με αριθ. πρωτ. 118051/2012 Απόφαση της Ε.Υ.Δ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για
ένταξη της πράξης «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου ΑσωπούΕγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών οικισμών
Δήμου
Ασωπού», στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013,
Άξονα Προτεραιότητας 02
Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, ο οποίος συγχρηματοδοτείται
από το (Ταμείο Συνοχής),
•

Την αριθ. ……..Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για την κατασκευή του
έργου « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών
Πλύτρας –

Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» της πράξης «Αποχέτευση Παραλιακών
Οικισμών Δήμου Ασωπού -Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων
Παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού», με κωδικό ΟΠΣ 340006 και
προϋπολογισμό 2.850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
•

•

Την αριθ. 246/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασιάς, με την οποία έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους
2012 και εγγράφηκε πίστωση ποσού 6.044.400,00€ στον Κ.Α. 25-7312.005
για την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου
Ασωπού-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών οικισμών
Δήμου Ασωπού».
Το έργο « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών
Πλύτρας –
Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας» αποτελεί υποέργο του έργου με τίτλο
«Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού-Εγκαταστάσεις
επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας εκτός των άλλων με την αριθ. 246/2012 :
 Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των 6.044.400,00€ σύμφωνα με
την Α.Π. 118051/2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελ/σου.
 Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου << Εγκαταστάσεις επεξεργασίας
Λυμάτων Παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού >> το ανοικτό δημόσιο
διαγωνισμό με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό , του
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης (άρθρο 5 του Ν. 3669/08).
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 21 του ν. 3669/08 στα έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του
οριζόμενου στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου , η επιτροπή διαγωνισμού
αποτελείται από:
α) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, που έχουν την
αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτουν οι υπηρεσίες για την
αξιολόγηση δημοπρατούμενου τεχνικού έργου. Αν το έργο πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί από φορέα άλλον από το φορέα κατασκευής, το ένα από αυτά τα
μέλη προέρχεται από το φορέα που θα χρησιμοποιήσει το έργο.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από
την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού όταν πρόκειται για έργα
νομαρχιακού επιπέδου, από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού
της έδρας της διανομαρχιακής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για τα έργα της και από την
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ. Όταν
πρόκειται για έργα εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου ο εκπρόσωπος ορίζεται από
τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών
οργανώσεων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τους υποδεικνυόμενους από
τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που υπάρχουν εργοληπτικές
οργανώσεις που καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητας τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις ενός νομού, ο πιο πάνω εκπρόσωπος υποδεικνύεται από
τις οργανώσεις αυτές όταν πρόκειται για έργα νομαρχιακού επιπέδου του Νομού
αυτού.
Η επιτροπή διαγωνισμού της συγκεκριμένης παραγράφου, συγκροτείται από
την προϊσταμένη αρχή του φορέα κατασκευής του έργου. Από τα μέλη της
περίπτωσης α΄ της συγκεκριμένης παραγράφου ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής
με τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών
μελών της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου, που αναπληρώνουν

κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν
λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Το έργο της επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια
του προέδρου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4024/2011β και της αριθυ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β΄/7-112011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, πρέπει να προβούμε στην συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή
δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ,όσον
αφορά του τέσσερις τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου μας ,και όσον αφορά τα
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής έχουμε ζητήσει από τους αρμόδιους φορείς να
ορίσουν τους εκπροσώπους τους.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει των ανωτέρω διατάξεων
πρέπει να γίνει κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
ανωτέρω έργου όσον αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου μας και έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε το υπ΄αριθ. πρωτ. 24987/24-09-2012 πρακτικό της επιτροπής η
οποία συστάθηκε βάση της αριθ. 01/10-01-2012 Απόφασης Δημάρχου, διενήργησε
δημόσια κλήρωση, και κληρώθηκαν οι εξής υπάλληλοι:
Ως μέλη της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού
του έργου με τίτλο
« Εγκατάσταση επεξεργασίας οικισμών ΠλύτραςΚαραβοστασίου Δήμου Μονεμβασιάς»
Τακτικά μέλη
•

Πατσά Σοφία του Αντωνίου , κλάδου ΠΕ μηχανικών Ορυκτών πόρων

•

Σταθάκης Παρασκευάς , κλάδου ΤΕ Δομικών έργων

•

Καρκαλέτσης Άγγελος του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων –

Μηχανικών .
•

Βασιλείου Γεώργιος του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Αναπληρωματικά μέλη
•

Μαζαράκη Μαρία του Λεωνίδα , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

•

Στεργιοπούλου Χριστίνα του Ιωάννη , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

•

Πελτέκης Όμηρος του Κων/νου ,κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων

•

Μαντζαβράκος Χριστόδουλος του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε
υπόψη την 246/2012 απόφαση του Δ.Σ. , την υπ΄αριθ. πρωτ. 118051/2012
Απόφαση της Ε.Υ.Δ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, 121612/13-07-2012 Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, το υπ΄αριθ. πρωτ. 24987/24-09-2012 πρακτικό της επιτροπής, και
έχοντας υπόψη και τις διατάξεις: α) του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε β) του Ν.
1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994, και γ) των
Π.Δ/των 472/85 609/85, 171/87, 368/1994, 286/1995 και 402/1996 όπως αυτά
τροποποιήθηκαν από τους Ν. 3263/04 , Ν. 3316/2005 , Ν. 3481/2006 και τον Ν.
3669/08
Αποφασίζει ομόφωνα
 Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.850.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.005 για την
κατασκευή του έργου « Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών

Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασιάς» σύμφωνα με την αριθ.
121612/13-07-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου
«Δίκτυο Αποχέτευσης
Οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου
Μονεμβασίας» της πράξης «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού
-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιακών οικισμών Δήμου Ασωπού».
 Συγκροτεί τη επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού του
έργου με τίτλο « Εγκατάσταση επεξεργασίας οικισμών ΠλύτραςΚαραβοστασίου Δήμου Μονεμβασιάς», τα μέλη της οποίας κληρώθηκαν,
αποτελούμενη από τους εξής υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη
•

Πατσά Σοφία του Αντωνίου , κλάδου ΠΕ μηχανικών Ορυκτών πόρων

•

Σταθάκης Παρασκευάς , κλάδου ΤΕ Δομικών έργων

•

Καρκαλέτσης Άγγελος του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων –

Μηχανικών .
•

Βασιλείου Γεώργιος του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Αναπληρωματικά μέλη
•

Μαζαράκη Μαρία του Λεωνίδα , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

•

Στεργιοπούλου Χριστίνα του Ιωάννη , κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

•

Πελτέκης Όμηρος του Κων/νου ,κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων

•

Μαντζαβράκος Χριστόδουλος του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων

 Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία
1.1

Κύριος του Έργου είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1

1.2

Φορέας κατασκευής του έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ΔΗΜΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2

1.3

Προϊστάμενη Αρχή είναι: η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 3

1

2

3

Το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοτική επιχείρηση
κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισμός (π.χ.
Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. /Διεύθυνση Οδικών έργων (Δ1)) ή Ελληνικό
Δημόσιο/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δ.Δ.Ε. κ.ο.κ.
Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη
Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Επισημαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή στα έργα τους είναι η
Δημαρχιακή Επιτροπή εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο

Οδός
Ταχ.Κωδ
.
Τηλ.
Telefax
E-mail 4

:
:

ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
23052

:
:
:

2732360500
2732365555
monemvasia@monemvasia.gr

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

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου,
είναι:
η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Μονεμβασιάς (Μολάους Λακωνίας) την ……../11/2012. 5

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 Εργοληπτική Επιχείρηση
ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση .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 Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι ο ν.
3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης
ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση
στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό
γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια
στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
2.1

4
5
6

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς 6, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο
άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 διατίθενται από:
το Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Μονεμβασιάς, Μολάοι
Λακωνίας, Πληροφορίες Πατσά Σοφία τηλ.:2732360580

(βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασμό με ν. 3463/06 (ΔΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε
συνδυασμό με παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριμένο έργο.
Εφόσον υπάρχει.
Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… .
Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) και ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου
υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή
που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την …………/…………/2012 7.
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 100
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 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 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

3.1

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, 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. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην
οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε (γ) με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό 8.

3.2

Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε τρεις
ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
το φάκελο της τεχνικής προσφοράς 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 / Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ

7

Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα. Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε
άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η
προηγούμενη εργάσιμη.

8

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα και αν η προσφορά κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού δεν γίνεται
έλεγχος της νομιμοποίησης του προσώπου που την καταθέτει κατά την παρ. 2 του άρθρου 22
του ν. 3669/08.

3.3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») ο δεύτερος την τεχνική μελέτη
προσφοράς ο οποίος θα κατατεθεί σε τρία αντίγραφα θα είναι κλειστός
και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ο
τρίτος 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.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα
αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς:

9

ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΛΥΤΡΑΣ – ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
3.4

9

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο
προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 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 Εργοληπτικής Επιχείρησης,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί
τούτω διαχειριστής της,
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του
Δ.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
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο
Τίθεται ο τίτλος της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό.

καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα
παραπάνω.
Απαγορεύεται
η
εκπροσώπηση
δύο
ή
περισσότερων
διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
3.5

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, 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.

3.6

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
Διαγωνισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά
στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος
της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται από την Ε.Δ. Η Ε.Δ.
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
Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:

4.1

Πρώτη φάση (Παραλαβή των Φακέλων Προσφοράς)
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και 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 ενώπιον της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.3669/08 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 Ε.Δ. επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για
να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την
παρ. 3.3 (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 για να παραλάβει τις προσφορές και να τηρηθεί
η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιον της Ε.Δ. από
ημεδαπή επιχείρηση, η Ε.Δ. καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο
σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλει
(τουλάχιστον ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας ή συναφούς
έγγραφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν
γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς.

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.
Οι προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά στο πρακτικό του Διαγωνισμού,
στο οποίο ειδικότερα καταγράφονται :
1. η σειρά παραλαβής
2. ο τρόπος υποβολής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς)
3. η επωνυμία του διαγωνιζόμενου
4. ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
και αριθμούνται (όλοι οι φάκελοι) με αύξοντα αριθμό, όπως
καταχωρήθηκε στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της
Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από
την Ε.Δ., η οποία καταγράφει στο πρακτικό της 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 ΜΕΕΠ και την επιστρέφει
αμέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφό της,
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 ΕΟΧ ή
από κράτος που είχε κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες
συμβάσεις).
Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή και ο έλεγχος των παραπάνω στοιχείων,
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους
παριστάμενους την ημερομηνία και την ώρα στην οποία η επιτροπή θα
ανακοινώσει την απόφασή της για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
συμμετοχής, που απαιτεί η παρούσα Διακήρυξη, από τους
συμμετέχοντες. Αυτή η ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής μπορεί
να γίνει στην ίδια ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ή και σε
επόμενη ημερομηνία.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σε κλειστή συνεδρίαση, θα αποφασίσει
μέσα στην παραπάνω προθεσμία αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις
συμμετοχής από όσους υπέβαλαν προσφορά συντάσσοντας πλήρως
αιτιολογημένο σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους
ενδιαφερόμενους. Για όσους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς, οι μη αποσφραγισθέντες φάκελοι
της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κρατούνται, χωρίς να ανοιχτούν,
μέχρι την έκδοση απόφασης επί τυχόν αντιρρήσεων ή την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, ή επιστρέφονται εφόσον
δηλώσουν έγγραφα στον Πρόεδρο της Επιτροπής παραίτηση από το
δικαίωμα για υποβολή αντιρρήσεων.
Εάν οι ενδιαφερόμενοι διαφωνούν, μπορούν να υποβάλλουν τις
αντιρρήσεις τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Οι
σχετικές ενστάσεις απευθύνονται προς την Προϊστάμενη Αρχή και
κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανακοίνωσης
του αποτελέσματος. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η Προϊσταμένη
Αρχή. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των

διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με
επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των
απαραιτήτων κατά τους ιδίους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο
5 του Ν.2090/99.
Αναφέρεται ρητά ότι οι Οικονομικές Προσφορές θα κρατηθούν
σφραγισμένες και δεν θα ανοιχθούν παρά μόνο στην τρίτη φάση του
διαγωνισμού (παράγραφος 4.3), όπως προκύπτει από το άρθρο 8,
παράγραφος 9 του Ν.3669/2008.
4.2

Δεύτερη φάση
Κατά τη δεύτερη φάση η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει τους
φακέλους στην Ε.Ε.Α (Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση) η οποία σε
δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των διαγωνιζόμενων και καταγράφει το περιεχόμενό τους
στα πρακτικά της, εκφωνώντας τα περιληπτικά για να ακούν οι
παριστάμενοι.
Κατ’ αρχήν η Ε.Ε.Α. ελέγχει τις τεχνικές προσφορές κατά πόσο τηρούν
τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Α του Τεύχους 3 (Τεχνική Περιγραφή –
Ειδικές Προδιαγραφές), αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και
ποιες απορρίπτονται και ανακοινώνει το αποτέλεσμα με πρακτικό το
οποίο ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους. Κατά του πρακτικού αυτού
χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή του. Επί
των ενστάσεων αποφαίνεται η Προϊσταμένη Αρχή (κατόπιν εισηγήσεως
της Ε.Ε.Α.)
Η Ε.Ε.Α., μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων από την προϊσταμένη
αρχή, ελέγχει και αξιολογεί, σε κλειστές συνεδριάσεις, τις Τεχνικές
Προσφορές σύμφωνα με το σχετικό άρθρο (άρθρο 14) της παρούσας. Το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής, ανακοινώνεται σε χρόνο και τόπο
που γνωστοποιείται εγγράφως στους διαγωνιζόμενους και αναρτάται στο
χώρο ανακοινώσεων.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν γραπτά, όλες τις
απαιτούμενες διευκρινίσεις που τυχόν ζητήσει η Επιτροπή. Σε καμία
περίπτωση όμως δεν θα μεταβληθεί η Τεχνική προσφορά, ούτε επί τα
χείρω, ούτε επί τα βελτίω. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία υποβολής
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών από της
παραλαβής από τον διαγωνιζόμενο της ειδοποίησης της Ε.Ε.Α.
Κατά του πρακτικού αξιολόγησης - βαθμολόγησης, οι διαγωνιζόμενοι
μπορούν να υποβάλουν ένσταση, απευθυνόμενοι στον πρόεδρο της
Ε.Ε.Α. μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος της αξιολόγησης. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η
Προϊστάμενη Αρχή (κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Ε.Α.)

4.3

Τρίτη φάση
Τέλος κατά την τρίτη φάση καλούνται οι μη αποκλεισμένοι στη δεύτερη
φάση και γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση αποσφράγιση των ΦΑΚΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, και ο έλεγχος των στοιχείων που
περιέχονται σ’ αυτές προβαίνοντας στην οριστική αξιολόγηση για την
ανεύρεση της βέλτιστης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 της
παρούσας διακήρυξης.

α) οι οικονομικές προσφορές μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα
μέλη της Ε.Ε.Α. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία της για
κάθε διαγωνιζόμενο. Στην συνέχεια η Ε.Ε.Α. συντάσσει πίνακα με την
ανηγμένη προσφορά (Α.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, ο οποίος
υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Ε.Α. και αποτελεί μέρος του
πρακτικού της.
β) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των
διαγωνιζομένων, η Ε.Ε.Α. 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
Επιτροπής, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές
συνεδριάσεις, 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. Η Ε.Ε.Α. είναι υποχρεωμένη να
επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που
υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και τη λήψη φωτοαντιγράφων 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.Ε.Α.
γ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Ε.Α.
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 2 του Ν.3263/2004.
Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή τις διαβιβάζει μαζί με το
πρακτικό και τη γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία
εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το
αποτέλεσμα (με την ίδια πράξη).
Ο τόπος και χρόνος των δημόσιων συνεδριάσεων των επιτροπών
γνωστοποιείται δια ανακοινώσεως που αναρτάται στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου, η ανάρτηση γίνεται από τα όργανα του
Εργοδότη. Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες ενημερώνονται και με fax.
4.4

10

11

Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – 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 Ν.3669/08 (ΚΔΕ) 10. Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης
των ανοιγμένων προσφορών μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που
έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης)
κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους εκτός του μειοδότη. Μετά 11

Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), κατά την οποία, για την ακύρωση
διαγωνισμού λόγω μη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου
του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.
Εφόσον απαιτείται. Αν εκ του προϋπολογισμού του έργου προκύπτει ότι η σύμβαση δεν υπόκειται
στον προσυμβατικό έλεγχο προσαρμόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της Διακήρυξης (αφαιρείται
δηλαδή το υπογραμμισμένο τμήμα).

προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του
Ν.3669/08, 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 12, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ.
23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι 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 ν. 3669/08 προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων
που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Τέλος προσκομίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α.
20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’
/ 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’
και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού 13.
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

12

13

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπόκειται η σύμβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για
συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικές πηγές έργο και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει τα
5.000.000 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο 30 του Ν. 3669/08) ή β) το έργο χρηματοδοτείται από άλλες
(εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισμός του δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.)
Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου,
προσκομίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)
Η Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ.
Αλλιώς η σχετική υπογραμμισμένη παράγραφος παραλείπεται.

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
Ν.3669/08, 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 – 10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

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. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά (Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός
Προσφοράς).
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Προσφορά.
7. Η Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές
8. Οι Γενικές Προδιαγραφές (Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολογικών
Εργασιών και Ηλεκτρολογικών εργασιών)
9. Η μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου όπως αυτή τελικά εγκριθεί από
την Υπηρεσία.
10.
Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων,
όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
11.
Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου των εγκαταστάσεων
της Ε.Ε.Λ. σε κλίμακα ανάλογη του μεγέθους του γηπέδου.
12. Ο Κανονισμός μελετών του Έργου
13. Η εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας.

5.3

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην
προηγούμενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία
6.1

Επίσημη 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 14:

7.1

Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

7.2

Το Άρθρο 20 παρ.7 του Ν.3669/08 περί ονομαστικοποίησης των
μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. 15.

7.3

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/1986) και το Άρθρο
27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/1993).

7.4

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.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

της

νομοθεσίας

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή
Αναδόχου
14

15

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται
ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης (με ΦΠΑ) υπερβαίνει το
1.000.000 Ευρω.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι) (αριθμός ενάριθμου
έργου 2012ΣΕ07580143 της ΣΑΕ 0758) και υπόκειται στις κρατήσεις 16
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137
Α’ /24-8-93). 17

8.1

18

8.2

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από
φόρους, δασμούς κτλ. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) και τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Η
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9:

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό
Εφόσον
ζητηθούν
εγκαίρως
συμπληρωματικές
πληροφορίες,
διευκρινίσεις κτλ. για την δημοπρασία, αυτές θα παρέχονται από την αρχή
που τον διεξάγει, το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, με την προϋπόθεση ότι θα
έχουν αποσταλεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού
Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΥΤΡΑΣ –
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

11.2

Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται
σε 2.850.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 19:
Ι.

16
17

18
19

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης του έργου.
Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη
Διακήρυξη.
Προσδιορίζονται τα τμήματα του έργου, που δεν είναι επιλέξιμα
Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων
εργασιών.

1.680.000,0
0
302.400,00

Δαπάνη Εργασιών
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% της δαπάνης εργασιών και των Γ.Ε.+
Ο.Ε.). 20
Αναθεώρηση
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Σύνολο
11.3

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το έργο θα εκτελεστεί: στη Δ.Ε. Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς της
Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ελλάδα

11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

297.360,00
37.313,17
532.926,83
2.850.000,0
0

Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει 21:
•

την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής
και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

•

την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

•

την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και
μηχανολογικού εξοπλισμού,

•

την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,

την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών, μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου.
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και
κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι
αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική
λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη
Δημοπράτησης.
•

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. Δυνατότητα
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.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των επί έλασσον»
δαπανών, παρά μόνο η ανάλωση των απροβλέπτων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 57 του
Ν.3669/2008.
20

21

Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.
3669/08.
Συνοπτική περιγραφή του έργου, όπως αναφέρεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της
αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης

Επίσης δεν επιτρέπεται γενικώς:
1. να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής
σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
2. να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
• να καταργούνται εργασίες του τιμολογίου προσφοράς (τεύχους …)
• 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, κτλ.).
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ
(18) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των
εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των
δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης 22.
Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να λειτουργεί και να συντηρεί την ΕΕΛ για έξι (6)
μήνες, έως την Οριστική Παραλαβή του έργου.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες 23 του έργου
αναφέρονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών
προσφορών
13.1

13.2

13.3

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με το σύστημα μελέτη – κατασκευή,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με την
απόφαση Δ17α/08/91/ΦΝ440/6-5-2009 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Ν.3669/08 και την συμπλήρωση του Προϋπολογισμού
Προσφοράς (αριθμητικώς) και Τιμολογίου Προσφοράς (ολογράφως
και αριθμητικώς) σε έντυπα σφραγισμένα που χορηγεί η Υπηρεσία
στους διαγωνιζόμενους και φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της
Υπηρεσίας.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική
προσφορά.
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

22

23

Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση
έναρξη των εργασιών.
Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την
παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), μόνο αν στην ΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου
επιβολής.

14.1

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά. Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση, θα
προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων,
με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές
βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες
που ακολουθούν:
Κριτήριο Α: Πληρότητα και αρτιότητα τεχνικής προσφοράς
Βαθμολογείται η συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς, σε σχέση με τα
καθοριζόμενα στο Τεύχος 4, η πληρότητα και σαφήνεια των Τεχνικών
Εκθέσεων, Υπολογισμών, Σχεδίων και πληροφοριών η/μ εξοπλισμού,
καθώς επίσης και η επάρκεια των πληροφοριών που παρέχονται για τον
προσδιορισμό του προσφερόμενου έργου. Επίσης αξιολογείται η
πληρότητα και η επάρκεια των πληροφοριών, που παρέχονται για τα
έργα υποδομής και τα βοηθητικά έργα της ΕΕΛ.
Κριτήριο Α
Μέγιστος Βαθμολογί
Υποκριτήριο
Παρατηρήσεις
βαθμός
α
Τόμος 1 (Τεχνικές εκθέσεις –
30
Υπολογισμοί ΕΕΛ)
Τόμος 2 (Σχέδια)
40
Τομος 3 (Η/Μ εξοπλισμός)
30
Συνολικός βαθμός κριτηρίου
100
Βα
Α
Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν.
Ο συνολικός βαθμός της προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Βα
Κριτήριο Β: Λειτουργικότητα εγκαταστάσεων και η/μ εξοπλισμού
Στο κριτήριο αξιολογείται η λειτουργικότητα, η ευελιξία και η
αποτελεσματικότητα της διάταξης των επιμέρους μονάδων, της διάταξης
του εξοπλισμού, ο βαθμός αυτοματισμού της εγκατάστασης και των
συστημάτων ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής λειτουργία της
εγκατάστασης στο σύνολό της. Επίσης αξιολογείται η λειτουργικότητα της
γενική διάταξης των έργων, η προσβασιμότητα των επιμέρους μονάδων
και ο περιορισμός της καταλαμβανόμενης έκτασης, ώστε να μπορεί να
αξιοποιηθεί η διαθέσιμη έκταση για άλλες χρήσεις
Κριτήριο Β
Μέγιστος Βαθμολογί
Υποκριτήριο
Παρατηρήσεις
βαθμός
α
Γενική διάταξη
20
Ο μέγιστος βαθμός κάθε
υποκριτηρίου προκύπτει από
την σχέση:
80%x(Π/Υ Ι  Π/Υ
Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου
ΟΛ ), όπου:
που αναφέρεται σε Φυσικό
Π/Υ
:
προϋπολογισμός
Ι
80
Μέρος αποτελεί επιμέρους
αντιστοίχου Φυσικού Μέρους
υποκριτήριο
( Ι)
Π/Υ ΟΛ : συνολικός Π/Υ των
Φυσικών Μερών, που
λαμβάνονται υπόψη
Συνολικός βαθμός κριτηρίου
100
Ββ
Β

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν.
Ο συνολικός βαθμός της προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Ββ.
Κριτήριο Γ: Ποιότητα η/μ εξοπλισμού και υλικών
Βαθμολογείται η τεχνολογία και η βιομηχανική στάθμη, η
αποτελεσματικότητα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα των υλικών,
της κατασκευής του ενσωματούμενου εξοπλισμού. Ειδικότερα θα
ληφθούν υπόψη και:
η κάλυψη των υλικών και η/μ εξοπλισμού από πρότυπες και
αναγνωρισμένες προδιαγραφές
η αποδεδειγμένη ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία του
εξοπλισμού
αντιδιαβρωτική προστασία
Κάθε επί μέρους ενότητα του Πίνακα Γ, θα βαθμολογηθεί με βάση τις
πληροφορίες που θα υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι με τις τεχνικές
προσφορές για κάθε συγκεκριμένο τμήμα της εγκατάστασης και του
ενσωματούμενου η/μ εξοπλισμού.
Κριτήριο Γ
Μέγιστος Βαθμολογί
Υποκριτήριο
Παρατηρήσεις
βαθμός
α
Ο μέγιστος βαθμός κάθε
υποκριτηρίου προκύπτει
από την σχέση:
100%x(Π/Υ Ι  Π/Υ
ΟΛ ),
όπου:
Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου
που αναφέρεται σε Φυσικό
Π/Υ Ι : προϋπολογισμός
100
Μέρος αποτελεί επιμέρους
των η/μ εργασιών του
υποκριτήριο
αντιστοίχου
Φυσικού
Μέρους ( Ι )
Π/Υ ΟΛ : συνολικός Π/Υ των
η/μ εργασιών των ΦΜ, που
λαμβάνονται υπόψη
Συνολικός βαθμός κριτηρίου
100
Βγ
Γ
Η μέγιστη συνολική βαθμολογία (άριστα) είναι 100, με ελάχιστη το μηδέν.
Ο συνολικός βαθμός της προσφοράς για το κριτήριο συμβολίζεται με Βγ.
Κριτήριο Δ: Περιβαλλοντική προστασία και προσαρμογή του έργου στο
περιβάλλον
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
ο περιορισμός γενικών εκτεταμένων εκσκαφών και επιχώσεων η
περιβαλλοντική προστασία της περιοχής από τις οχλήσεις του έργου
(οσμές, θόρυβος), η αισθητική των επιμέρους κατασκευών και η
εναρμόνισή τους με το περιβάλλον καθώς και στη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου και την αισθητική των μονάδων επεξεργασίας και
των κτιριακών έργων.

Κριτήριο Δ

Μέγιστος
Βαθμολογία
βαθμός
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
10
Ελαχιστοποίηση χωματουργικών έργων
20
Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών
40
οχλήσεων
Αισθητική προσφερομένων μονάδων
20
Φυτοκάλυψη
10
Συνολικός βαθμός κριτηρίου Α
100
Βδ

Υποκριτήριο

14.2

Παρατηρήσεις

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς
Κάθε μέλος της Ε.Ε.Α. θα βαθμολογήσει τα ανωτέρω κριτήρια ΚΑ, ΚΒ,
ΚΓ, ΚΔ για την κάθε τεχνική προσφορά. Ακολούθως θα εξαχθεί ο μέσος
όρος βαθμολογίας κάθε κριτηρίου για κάθε τεχνική προσφορά και ο μέσος
όρος θα γραφεί στο πρακτικό ως βαθμός κριτηρίου και αυτός ο βαθμός
ανακοινώνεται δια του πρακτικού στους διαγωνιζομένους.
Ο συνολικός βαθμός των κριτηρίων Α, Β, Γ, Δ, που θα προκύψει
σύμφωνα με τα προηγούμενα, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας, όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί και
προκύπτει ο τελικός βαθμός για κάθε κριτήριο.
Η συνολική βαθμολογία (ΣΒ) κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των
τελικών βαθμών των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ, δηλαδή:
ΣΒ = 0,20 x Βα + 0,30 x Ββ + 0,30 x Βγ + 0,20 x Βδ (τέσσερα κριτήρια)
Συνολικός
Τελικός
Συντελεστής
Κριτήριο
βαθμός
βαθμός
βαρύτητας
κριτηρίου
κριτηρίου
Α
Βα
0,20
Βα x 0,20
Β
Ββ
0,30
Ββ x 0,30
Γ
Βγ
0,30
Βγ x 0,30
Δ
Βδ
0,20
Βδ x 0,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒ

Ελάχιστος
βαθμός
αποδοχής
14
21
21
14

Στην περίπτωση που η τεχνική προσφορά αξιολογηθεί έστω και σε ένα
από τα κριτήρια Α, Β, Γ, Δ με βαθμό μικρότερο από τον αντίστοιχο
ελάχιστο βαθμό αποδοχής, όπως αυτοί ορίζονται στον προηγούμενο
πίνακα, τότε η προσφορά αυτή θα αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας
του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Ν.3669/08 για κάθε οικονομική προσφορά
Π, που αφορά το Μέρος Β θα υπολογισθεί ύστερα από την αξιολόγηση
συντελεστού αναγωγής (Κ) της οικονομικής προσφοράς βάσει του τύπου
που ακολουθεί:
Κ=

(1- ρ) x 100
+ρ
ΣΒ

Όπου ρ=0 αφού το σύνολο του έργου υπόκειται σε τεχνική αξιολόγηση.
Συνεπώς, η ανοιγμένη οικονομική προσφορά Α.Π. ισούται με Α.Π.=ΚΠ
όπου Κ = 100/ΣΒ.
14.3

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που θα έχει τη μικρότερη Ανηγμένη
Τιμή.
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 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24,
ήτοι στο ποσό των 45.595,20 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και
φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ
όλων των μελών της.

15.2

Η εγγύηση συμμετοχής παρέχεται με εγγυητικές επιστολές του Ταμείου
Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή τραπεζών
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος −
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους
και με την τιμή που προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα 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 Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) 25
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 26 11 μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης
(Άρθρο 24 παρ.2 και 3 του Ν.3669/08, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον μέχρι …………….

15.3

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου,
εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.

24

25
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Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08, μπορεί να ορισθεί μέχρι και σε
ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισμού.
Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία
πληρωμής π.χ. 5 ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.
Ή 14 μηνών σε διαγωνισμούς που υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο (Άρθρο 24, του Ν.3669/08)

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 27
16.1

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο,
σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν.3669/08 ύψους δέκα πέντε τοις εκατό
(15%) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, δαπάνες μελετών και
προμηθειών μηχανημάτων που εγκαθίστανται στο έργο.

16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης
17.1

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που
ανέρχεται σε ποσοστό 5% 28 επί του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού
113.988,00 Ευρώ.

17.2

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο
39 παρ. 1 του Ν. 3669/08.

17.4

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

17.5

Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων η παραπάνω εγγύηση θα
παραμείνει αμείωτη, καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης και θα αποδοθεί μετά
την οριστική παραλαβή του έργου

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
18.1

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.

18.2

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 29 και η οποία θα γνωστοποιηθεί με
fax 30 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.

18.3

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες (εφόσον συντρέξει
περίπτωση) μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι, που δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα

27

28
29
30

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά τα άρθρα 50 και 51 του Ν.3669/08, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραίτητες λεπτομέρειες.
Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%.
Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.
Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ.

(10) εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού
δεν προσμετράται).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) για διάστημα 10 μηνών 31 από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής 32 θα δημοσιευθεί κατά τις παρ.7
έως παρ.9 του Άρθρου 15 του Ν.3669/08 στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε.16/2007.

20.1

20.2
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της
διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1000
ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ
του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται
από τις πιστώσεις του έργου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1
α.

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις
επόμενες τάξεις για έργα κατηγορίας: 33

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

31

32

33

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(με ΓΕ&ΕΟ και
απρόβλεπτα)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕ ΕΔΡΑ Ή
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΗΛΩΜΕΝΟ
ΝΟΜΟ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ή 13 μηνών στην περίπτωση που το έργο εμπίπτει σε προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (Άρθρο 24 του Ν,36669/08).
Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγμα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου
ΠΕΧΩΔΕ (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ – ggde.gr).
Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται
και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα
105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.119.525,00

2η , 3η

2η, 3η, 4η

ΗΜ ΕΡΓΑ

812.164,50

2η , 3η

2η, 3η, 4η

ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

348.070,50

1η , 2η

1η , 2η, 3η

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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 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
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
των
παραπάνω
περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 34, υπό
τους όρους του Άρθρου 16 παρ.7 του Ν.3669/08 35 (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 Ν.3669/08. 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. 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 τάξη 1η
για έργα κατηγορίας ΗΜ και εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 για έργα
καθαρισμού και επεξεργασίας, με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του
Άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 36.

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 Ν.3669/08 («κύρια
κατηγορία» τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται

34

35

36

Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν.
3669/08).
Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την
οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει
στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.
Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.

οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
21.6.

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή
Κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

21.7.

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις των
νομίμων εκπροσώπων των μελών της Κοινοπραξίας στις οποίες θα
δηλώνεται ότι αν αναδειχθούν «Ανάδοχος» του έργου θα συστήσουν
Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ΠΔ.609/85
και θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής εκάστου μέλους στην
Κοινοπραξία.
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 μη βρίσκεται 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/ΔΕΥ 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 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.

Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα 37
Λόγω προϋπολογισμού του έργου απαιτείται η πιστοληπτική
(δανειοληπτική) ικανότητα της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.

8.

Τεχνική ικανότητα 38
Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις απαιτείται κατάλογος έργων με αντίστοιχες
βεβαιώσεις (πιστοποιητικά), που θα αναδεικνύουν την τεχνική ικανότητα
σε εκτέλεση έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου
πληθυσμού του υπό δημοπράτηση έργου

9.

Μελετητική Ομάδα Αναδόχου
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με Μελετητές - Γραφεία
Μελετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο και για
την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής του Έργου. Η συνεργασία
αυτή αφορά την Εργοληπτική Επιχείρηση, η οποία αμείβει τον
Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε τίποτα τον Κύριο του Έργου.
(2) Οι παραπάνω Μελετητές – Γραφεία Μελετών θα πρέπει να έχουν
δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης και ως σύνολο τουλάχιστον
αντίστοιχο με αυτό των παρακάτω Ελληνικών μελετητικών γραφείων
– μελετητών:
•
•
•

Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Γ' τάξης και άνω
στην κατηγορία Υδραυλικών Μελετών (Κατηγορία 13).
Ενός μελετητή - γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω
στην κατηγορία Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών Μελετών
(Κατηγορία 9).
Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω
στην κατηγορία Χημικοτεχνικών Μελετών (Κατηγορία 18).
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Τίθεται υπό την έννοια της πιστοληπτικής (δανειοληπτικής) ικανότητας, μόνο όταν, κατά
τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 8, δημοπρατείται έργο με συνολικό προϋπολογισμό
ης
ανώτερο της 4 ταξης του Μ.Ε.ΕΠ. (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
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Συμπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή
Εργοληπτική. Επιχείρηση που δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραμμένων στις
αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται
πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που
δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου μπορούν όμως
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση
έργων παρεμφερών κατ΄αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως
προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08.Στην περίπτωση αυτή να
αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.

•

Ενός μελετητή – γραφείου μελετών με πτυχίο Β' τάξης και άνω
στην κατηγορία Στατικών Μελετών (Κατηγορία 8).

(3) Τα Ελληνικά μελετητικά γραφεία – μελετητές θα πρέπει να είναι
κάτοχοι πτυχίων αντίστοιχων κατηγοριών & τάξεων Στην περίπτωση
αλλοδαπών
επιχειρήσεων
(διαγωνιζόμενων
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων ή Εξειδικευμένων Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο
διαγωνιζόμενο σχήμα) που διαθέτουν μελετητικά τμήματα, θα πρέπει
να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν το απαιτούμενο μελετητικό δυναμικό
και είναι εγγεγραμμένο στα αντίστοιχα μητρώα της χώρας
εγκατάστασης (αν υπάρχουν τέτοια) και σε κάθε περίπτωση ότι
διαθέτει ισοδύναμη εμπειρία. Για την αντιστοιχία της εμπειρίας
διευκρινίζεται ότι:
- Για την κατηγορία μελετών 13, το πτυχίο Γ' τάξης αντιστοιχεί σε
μελετητικό γραφείο που διαθέτει 1 τουλάχιστον στέλεχος 12-ετούς
εμπειρίας
- Για τις κατηγορίες μελετών 9,18 και 8, το πτυχίο Β' τάξης αντιστοιχεί
σε μελετητικό γραφείο που διαθέτει 1 τουλάχιστον στέλεχος 8-ετούς
εμπειρίας
(4) Οι Μελετητές, δεν επιτρέπεται να συνεργάζονται με περισσότερους
από ένα διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 23: Δικαιολογητικά
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 σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο (κατά το Άρθρο
11 του Ν.2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1

Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής
α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο
Μ.Ε.Ε.Π. 39 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.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του
διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και
προσφυγών) 40.
β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει
υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 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 Ν.3669/08).
γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει

39

40

Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Μητρώων. Στην
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Νομαρχιακά Μητρώα».
Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής
και επικυρώνεται από τον ίδιο.

υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., 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 ν. 3669/08).
δ. Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος συμμετοχής απαιτείται επιπλέον και
η απόδειξη ανάλογης τεχνικής ικανότητας όπως καθορίζεται στην παρ.
22.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να
γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 41 κατά την
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.
23.2

Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 5 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 ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει
επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύει για τα στελέχη
αυτά.
Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς
Ενημερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα
παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ΄.

23.2.2

Οι
αλλοδαπές
εργοληπτικές
επιχειρήσεις
υποχρεούνται
να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγράφων α΄ έως δ΄, εκτός αν
είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων
εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του
Ν.3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των
δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του Άρθρου 22 υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή
τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
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Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση 42, 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 ανεκτέλεστου που τίθενται στο Άρθρο 20 παρ. 4 του
Ν.3669/08.
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 Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με
τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία, για την Εργοληπτικής Επιχείρησης και για όλες τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί (παρ.3 Άρθρου 20 του Ν.3669/08) στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νομαρχιακά
Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενημερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την
υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρονται
ι) ότι τα πρόσωπα 43 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ιι)
τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της
επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. 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 ΤΣΜΕΔΕ.
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 Ν.3669/08). Σε περίπτωση που η
Εργοληπτικής Επιχείρησης 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
42

43

Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι ατομικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις, άρα από τους ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.
Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα.

εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

η

προσφορά

του

δ. Για τις εργοληπτικές 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 Δηλώσεις 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).
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 (Απόφαση Υπουργού
Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, ΦΕΚ 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 Διαγωνισμού 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.
Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και
αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που
αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρμόδια Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυμη
εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις
νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής 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 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 Ν.3669/08) 44

23.3

44
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Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας45
Βεβαίωση τράπεζας για την δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης
εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως

Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που
αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π.
ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων.

Η υποχρέωση για την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών υφίσταται μόνο εφόσον δημοπρατείται έργο μεγαλύτερο του
ανωτάτου ορίου της 4ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. (βλέπετε άρθρο 20 παρ. 8 του ν. 3669/08).
Αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι μικρότερος μπορεί να τεθεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής.

απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι
συνεργάζεται με τον υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για
χρηματοδότηση με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ΦΠΑ), αν και εφόσον αναδειχθεί
ανάδοχος. Σε περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική
ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από
τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις.
23.4

Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 46
Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις απαιτείται κατάλογος έργων με
αντίστοιχες βεβαιώσεις (πιστοποιητικά) που θα αποδεικνύουν την τεχνική
ικανότητα σε εκτέλεση έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
ισοδύναμου πληθυσμού με το δημοπρατούμενο κατά την τελευταία
3ετία.

23.8

Δικαιολογητικά μελετητών
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών
για την αποκλειστική συνεργασία στην εκπόνηση της μελέτης προσφοράς
με την υποψήφιο Ανάδοχο με βάση τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/05, του ΠΔ.194/79 και του
ΠΔ.696/74 και των ερμηνευτικών αυτών ή τροποποιητικών διαταγμάτων,
εγκυκλίων κτλ. Στις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα αναφέρεται ότι η
συνεργασία αυτή αφορά τόσο τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς όσο
και την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης-Μελέτης Εφαρμογής στην
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί Ανάδοχος. Στην ίδια δήλωση
θα αναφέρεται από τους μελετητές ότι ουδεμία οικονομική αξίωση έχουν
από τον κύριο του έργου γι’ αυτή την συνεργασία.
β. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των μελετητικών πτυχίων των μελετητών.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου
Μελετών σχετικά
με την ισχύ του πτυχίου την ημέρα της δημοπρασίας
ότι δεν εμπίπτουν σε οικίες διατάξεις που να επιβάλλουν
αποκλεισμό τους από την ιδιότητα του μελετητή
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών
με την οποία ορίζεται κοινός εκπρόσωπός τους και με την οποία γίνεται
αποδεκτό να υπογράφει ο κοινός εκπρόσωπός για λογαριασμό όλων τα
Τεύχη και τα σχέδια της τεχνικής προσφοράς.
Άρθρο 24 :Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων
περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής, κλειστό φάκελο τεχνικής προσφοράς και σφραγισμένο
φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
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Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48
της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραμμένες σε
επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ.
μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η
τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μίας τουλάχιστον από τις
κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

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 Διαγωνισμού 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 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 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 Δήλωση 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
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. Δηλώνονται 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 Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό της εργοληπτικής
επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας
Διακήρυξης.
Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει
από την Ενημερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από
αλλοδαπή επιχείρηση.

5.
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Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών 47. Εξαιρούνται της
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά
λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :

Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π.,
προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο),
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς (η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής
κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της
εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι
μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται
από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται).
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της
έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
αα) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει
συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και
πριν τη σύναψη της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο
τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο
της χώρας τους στην οποία έχουν την έδρα τους ονομαστικές
μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η
Επιτροπή του Διαγωνισμού δε μπορεί να κρίνει την επάρκεια της
αιτιολόγησης, αν όμως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από
δημόσιες αρχές να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή της χώρας
εγκατάστασης.
6.
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Τα απαιτούμενα 80 48 μηχανόσημα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπο
ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄

Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριμένος αριθμός των μηχανόσημων (υπολογιζόμενος με βάση
τον προϋπολογισμό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειμένου να αποφεύγονται αμφισβητήσεις από
διαφορετικούς υπολογισμούς των διαγωνιζομένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του μηχανόσημου
καλύπτεται με ακέραιο μηχανόσημο.

ονόματι του διαγωνιζομένου). Μηχανόσημα που περιλαμβάνονται
στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά.
24.2

Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει
συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
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.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 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. Το κατ’ αποκοπή Τιμολόγιο Προσφοράς, συμπληρώνεται σε ακέραια
ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, χωρίς γενικά έξοδα και
εργολαβικό όφελος (ΓΕ & Ο.Ε.) χωρίς απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις
και ΦΠΑ και χωρίς καμία διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη.
Β. Ο προϋπολογισμός προσφοράς, συμπληρώνεται σε ακέραιο ευρώ,
χωρίς Φ.Π.Α. και χωρίς καμία διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη. 49.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των τιμών του τιμολογίου υπερισχύει της
αντίστοιχης αριθμητικής 50.
Δ. 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 Εισήγησης για Ανάθεση διορθώνει
τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.
Επισημαίνεται ότι σε αυτό το διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές και
είναι απαράδεκτες προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογισμού
της Υπηρεσίας ή προσφοράς με προσφερόμενη τιμή μεγαλύτερη
έστω και σε ένα Άρθρο του Τιμολογίου της Υπηρεσίας (Τιμολόγιο
Μελέτης).

24.3

49

50

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όσα προβλέπονται
στο Τεύχος Δημοπράτησης 4 (Κανονισμός Μελετών Έργου) και το
περιεχόμενό του θα υπογράφεται από τους διαγωνιζόμενους και τους
συνεργαζόμενους μελετητές.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα
(Πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα
είναι των άρθρων 7 ή 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις.
Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Σε περίπτωση που εφαρμόζεται άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται
ανάλογα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις
25.1

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την αριθμ. …………/2012
Απόφαση του Κυρίου του Έργου.

25.2 51

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες
ιδιότητες και τις απαγορεύσεις του Ν.3669/08 (Άρθρα 31 έως 34).

25.3 52

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό
Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει
τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη
συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

25.4

Η κοστολόγηση των νέων εργασιών θα γίνεται όπως ορίζεται τις διατάξεις
του άρθρου 57 του Ν.3669/08. Για τον καθορισμό τιμών μονάδος νέων
εργασιών, θα ισχύουν ανάλογα με η φύση των νέων εργασιών οι
αναλύσεις τιμών ΑΤΥΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΕΠ, ΑΤΗE, σε συνδυασμό με τα
ενιαία τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύουν την ημέρα της
δημοπρασίας. Στις τιμές που θα συνταχθούν με βάση του παραπάνω θα
εφαρμόζεται η τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Ο συντελεστής (σ)
της παρ.7, του Άρθρου 57 του Ν.3669/08 ορίζεται σε 0,90.

25.5

Για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών του έργου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08. Για την αναθεώρηση, θα
εφαρμοστούν οι συντελεστές των άρθρων που αναγράφονται στο
Τιμολόγιο Μελέτης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται μόνο εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο.

Προαιρετική επιλογή.

όπως

