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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΔΗΝΗ

Πξνθεξύζζεη
ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηεο ρακειόηεξεο ζπλνιηθήο ηηκήο ( κεγαιύηεξν πξνζθεξόκελν εληαίν πνζνζηό
έθπησζεο) εξγαζίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ:
« ΧΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ » ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%
.
Άξζξν 1ν
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο:
1) Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” θαη ηδηαίηεξα
ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/16.
2) Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα
ηελ παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
3) Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α‟): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο
απηφο ηζρχεη.
4) Σνπ ππ‟ αξηζ. 1202-8/2018 ηεχρνπο κειέηεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ό,ηη αλαθέξεηαη ζην ηεχρνο ζεσξείηαη
σο αλαθεξφκελν ζηελ παξνχζα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηπρφλ κπνξεί λα
νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα, ε νπνία θαη ππεξηζρχεη ηεο κειέηεο.
5) Σεο ππ‟ αξ. 42/2018 Απφθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ
έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο κε ΑΓΑ: Φ45ΟΧΚ4-ΥΣΘ .
6) Σεο Βεβαίσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ δέζκεπζε ζηα
νηθεία ινγηζηηθά βηβιία ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο.
7) Σεο Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, πνπ εθδφζεθε κε αξηζκφ 293/13-03-2018 θαη
ΑΓΑ: 6ΠΞΧΧΚ4-ΗΝΦ , ε νπνία έιαβε αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ:
30.7333.0005.
8) Σνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρεη αξηζκφ: 93/2018 .
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9) Σεο ππ‟ αξ. 62/2018 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μεζζήλεο (ΑΓΑ:
641ΡΧΚ4-ΓΔΗ) κε ζέκα ηελ έγθξηζε κειέηεο & ηελ θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ
παξαπάλσ παξνρή ππεξεζηψλ.
Άξζξν 2ν
Παξνρή ηεπρώλ δηαγσληζκνύ - πιεξνθνξηώλ
Αληίγξαθα ησλ ηεπρώλ ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ παξέρνληαη από ην site ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο: www.messini.gr
Η παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (8.00π.κ –
2.45κ.κ.) έσο θαη κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο
θ. Κάηζν Ισάλλε ηει. 27223-60138 θαη
Κπξηαθνπνχινπ Μαξία ηει. 27223-60152.

Άξζξν 3ν
Υξόλνο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
3.1 Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μεζζήλεο
(Γεκαξρείν Γήκνπ Μεζζήλεο, Γεκάξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακόξθ. σηήξνο, Μεζζήλε,
Ιζόγεην), ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ θαη
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ).
3.2 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνλ Γήκν Μεζζήλεο ζηελ
δηεύζπλζε : Γεκαξρείν Μεζζήλεο, νδόο Γεκάξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακόξθ. σηήξνο,
24200 Μεζζήλε θαη ζα ιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κέρξη ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 14:45 θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη γξακκέλεο
εμνινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
3.3 Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο, νξίδεηαη ζηηο 10 - 04 - 2018 εκέξα Σξίηε κε ώξα ιήμεο παξαιαβήο
πξνζθνξώλ ζηηο 14:45.
3.4 Υξόλνο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ
από ην παξαπάλσ αξκόδην όξγαλν, νξίδεηαη ζηηο 11 - 04 - 2018 εκέξα Σεηάξηε
θαη ώξα 12:00.
3.5 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Γήκν Μεζζήλεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν (βι. παξ. 3.1) πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ
παξαιαβή πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ ζα θαηαηεζνχλ
εκπξφζεζκα.
3.6 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηνλ Γήκν Μεζζήλεο εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
3.7 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα
ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε
κε ην λ. 1497/1984 (A' 188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη
απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
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έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ ηπρφλ δελ ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ιεθζνχλ
ππφςηλ κφλν θαηά ην εθηθηφ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ε παξάιεηςή ηνπο ελ φισ ή ελ κέξεη δελ ζα
ζηνηρεηνζεηεί δηθαίσκα έλζηαζεο.
3.8 Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ,
δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο, ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ
λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (π.ρ. θνηλνπξαμία).
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.

Άξζξν 4ν
Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή λα ηθαλνπνηνχλ
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 5ν
Δγγπήζεηο
5.1

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.

5.2

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γήκν Μεζζήλεο εγγύεζε θαιήο
εθηέιεζεο (πξσηόηππε), ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο
ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε
παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. ε πεξίπησζε
ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο
ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη
ηνπ αλαδφρνπ. Η ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. Οη
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εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
5.3

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ
θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.

5.4 Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο.
5.5

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά
ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.

Άξζξν 6ν
Πεξηερόκελν ησλ πξνζθνξώλ
6.1 Ο πξνζθέξσλ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν κε ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε:
<< ΚΤΡΙΩ ΦΑΚΔΛΟ >>
Σνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ :
ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
Τπό ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ: 10 - 04 - 2018 ώξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη:

Α) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ έλδεημε:
<< ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ >>
Σνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ :
ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
Τπό ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ: 10 - 04 - 2018 ώξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ηνπ δηαγσληδφκελνπ:
1) πκπιεξσκέλν ζε έληππε κνξθή ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο
(ΣΔΤΓ), ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο www.messini.gr (βι. νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ζηελ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ
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ΟΓΗΓΙΑ 15 ΣΗ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. κε ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ θαη ζηελ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ
ΟΓΗΓΙΑ 23 ΣΗ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. κε ΑΓΑ: Φ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Δ).
ην παξαπάλσ ΣΔΤΓ:
α) Σε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο ζύκβαζεο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ζηελ ηθαλόηεηα ησλ
νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξέπεη, αλεμάξηεηα από ην πνζνζηό ηεο ππεξγνιαβίαο,
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα ππνβάιιεη ρσξηζηά ΤΔΥΓ γηα θαζέλαλ από ηνπο
ππεξγνιάβνπο, όπνπ παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο Δλόηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ θαη ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ ηνπ ΤΔΥΓ.
Κάζε ρσξηζηό ΤΔΥΓ ζα είλαη δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν από
ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ ππεξγνιάβνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 79Α ηνπ Ν. 4412/2016. Δθόζνλ ν ππεξγνιάβνο είλαη θπζηθό πξόζσπν,
ην ρσξηζηό ΤΔΥΓ ππνγξάθεηαη κόλν από απηόλ.
β) Ο Γήκνο Μεζζήλεο δειώλεη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη
κόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV.
γ) Τν ΤΔΥΓ δελ απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ
θαηά λόκν ππόρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, σζηόζν, όηη ηπρόλ
αλαθξηβήο ή ςεπδήο δήισζε επηθέξεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο ςεπδνύο ή
αλαθξηβνύο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία (Απάληεζε
ζην εξώηεκα 37, ζπρλέο εξσηήζεηο – απαληήζεηο γηα ην Ν. 4412/16, ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΣΥ).
δ) Σύκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/17, ΦΔΚ-171 Α/13-11-17,
θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΤΔΥΓ, είλαη δπλαηή, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά
πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απόδεημε
ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73
ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηόλ. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη
από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή
γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο.
Η κε πξνζθόκηζε θάπνηνπ από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιόγν
απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ έλσζε.

Β) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε:
<<ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>
Σνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ :
ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
Τπό ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ: 10 - 04 - 2018 ώξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Νφκνπ, φπνπ ν πξνζθέξσλ δειψλεη φηη:
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« 1) Έρσ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. 4478/21-03-2018 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ: «ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ»
θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα.
2) Η πξνζθνξά κνπ είλαη ζχκθσλε κε ην ππ‟ αξηζ. 1202-8/2018 ηεχρνο κειέηεο ηνπ
Γήκνπ Μεζζήλεο. »
Γ)

Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε:
<<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ>>
Σνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ :
ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ
Τπό ηνπ Ο.Σ.Α. Γήκνο Μεζζήλεο
Λήμε παξαιαβήο πξνζθνξώλ: 10 - 04 - 2018 ώξα 14:45
ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην έληππν πξνζθνξάο
ηεο ππεξεζίαο, πνπ πεξηέρεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Έληππν πξνζθνξάο, ην νπνίν
πεξηέρεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ηνπ εληχπνπ πξνζθνξάο ηεο κειέηεο, γίλεηαη δεθηφ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ.
Η ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη κε εληαίν πνζνζηφ έθπσζεο, ζε αθέξαηεο κνλάδεο
επί ηνηο εθαηφ, επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππ‟ αξηζ. 1202-8/2018 κειέηεο ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηεο
παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο (άξζξν 95 παξ. 5α ηνπ Ν. 4412/16)

6.2

Αλ ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο
θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ
δηφξζσζε ή πξνζζήθε.

6.3

Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηύπσλ ή επηθπξσκέλσλ
εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνύο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ
αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο
θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε
παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα,
έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη
φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ
εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (ΑΡ0SΣΙLLΔ), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο
ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο.
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα
απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
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ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.
4. Πξσηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο.
Οη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη θωηναληίγξαθα, θαηά ηα αλωηέξω,
ππνρξενύληαη λα δηελεξγνύλ δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζνπλ ηελ
αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά, ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηωλ
θωηναληηγξάθωλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ακέζωο πξνεγνύκελν ηξίκελν, ηδίωο δεηώληαο ηε
ζπλδξνκή ηωλ ππεξεζηώλ ή ηωλ θνξέωλ πνπ εμέδωζαλ ηα πξωηόηππα. Σα απνηειέζκαηα
απηνύ ηνπ ειέγρνπ ελ ζπλερεία θνηλνπνηνύληαη ζηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα νξγαληθή κνλάδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
Δάλ δηαπηζηωζεί θαηά ηνλ ππνρξεωηηθό ή άιιν έιεγρν όηη ππνβιήζεθαλ αιινηωκέλα
θωηναληίγξαθα, εθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.
1599/1986 θαη πνπ επηβάιινληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν, εθόζνλ ε πξάμε απηή δελ ηηκωξείηαη
απζηεξόηεξα από άιιε πνηληθή δηάηαμε, ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο
ππνβιήζεθαλ ηα θωηναληίγξαθα απηά, αλαθαιείηαη ακέζωο.
(Ν. 4250/2014, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 6, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ έγγξαθν κε αξ. πξωη.
3699/10-09-2014, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ εγθύθιηνη κε ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ, ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9, Β8ΓΥ-ΣΚ, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ εγθύθιηνο κε ΑΓΑ: ΦΡ6Φ465ΦΘΔ-ΤΚΦ)

Άξζξν 7ν
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
7.1 Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
εθόζνλ ηνπ αλαηεζεί ε παξνρή ππεξεζηώλ, ν δηαγσληδόκελνο δεζκεύεηαη κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ γηα όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ζε πεξίπησζε
παξάηαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 19, γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο.
7.2

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ ηεο παξ. 7.1 ηεο παξνχζαο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

7.3

ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ
απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

7.4 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ην δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη
ζηελ παξ. 7.1 ηεο παξνχζαο. Η παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη
ρψξα θαη ' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 7.1
αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ
ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο
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πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.

Άξζξν 8ν
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
8.1

Σν αξκφδην φξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ) πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3Ο ηεο
παξνχζαο. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.

8.2 Σα επηκέξνπο ζηάδηα ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ έρνπλ σο εμήο:
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην
απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη
θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά
ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
8.3 Ωο «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» ζα νξηζζεί ν πξνζθέξσλ, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη
απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδόκελνπο ζηελ κειέηε θαη ηε δηαθήξπμε νπζηώδεηο
όξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή ππεξεζηώλ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην
έληππν πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο.
8.4 Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ ζα αλαθέξνληαη ζην ζύλνιν ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ νπνία
θαηαηίζεηαη πξνζθνξά, ζα απνξξηθζνύλ.
8.5 Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε
ηεο επηηξνπήο (άξζξν 117 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016).
8.6 Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α΄34). Καηά ηα
ινηπά, νη παξηζηάκελνη πξνζθέξνληεο ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/16.

Άξζξν 9ν
πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
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9.1

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.

9.2 Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο
ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ
θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο
ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία,
πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ.4250/2014 (A' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε
ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ
ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε
δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά
κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
9.3 Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
9.4 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε
εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο
αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
9.5 Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
9.1 έσο 9.4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε
δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.

Άξζξν 10ν
Ιζόηηκεο θαη ηζνδύλακεο πξνζθνξέο
Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ
Μεζζήλεο θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
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Άξζξν 11ν
Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
Η αλαζέηνπζα αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Η νπνία ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (π.ρ. βι. παξ. 6.1Α
ηεο παξνχζαο πεξί πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξ. 7.2 ηεο παξνχζαο πεξί
κηθξφηεξνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θιπ.)
β) Η νπνία παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ή
απφ ηελ ππ‟ αξ. 1202-8/2018 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
γ) Η νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9ν
ηεο παξνχζαο.
δ) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 9ν ηεο παξνχζαο.
ε) Η νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.
ζη) Η νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/16 θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ
πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) Πξνζθνξά ππφ αίξεζε.
ε) Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο γηα ηελ
παξνχζα δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ.

Άξζξν 12ν
Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
12.1

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74), φισλ ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ:
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ηνπο ιφγνπο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 Ν. 4412/2016 ζε βάξνο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) ή ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηήλ. Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά: α) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο
δηαρεηξηζηέο. β) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. γ) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
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ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο
λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
Αλ ην νηθείν θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε.
3. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη
εηζθνξέο (ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηνλ ίδην θαη γηα ην απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ. ηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα ηα κέιε ηεο δηνίθεζήο ηνπ θαη γηα
ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ).
4. Πηζηνπνηεηηθά απφ αξκφδηα αξρή πεξί ελεκέξσζεο σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.
5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή πεξί ελεκέξσζεο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο.
6. Βεβαίσζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΥΙ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/16, ή, εάλ δελ είλαη
εγγεγξακκέλνο:
Έλνξθε
δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο .
7. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά,
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε
Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο
ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο
θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
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8. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Δ.Π.Δ.), απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. Α2 ηνπ Ν.
4488/2017 (ΦΔΚ 137/Α΄/13.09.2017).
Έσο φηνπ είλαη ζε ζέζε ην .Δ.Π.Δ. λα εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ, γίλεηαη δεθηή
έλνξθε βεβαίσζε γηα ηηο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. (έγγξαθα .Δ.Π.Δ. κε αξηζ. πξση.
ΔΞ-337085-2017/10031/15.12.2017
θαη
κε
αξηζ.
πξση.
Δ-3341302017/10001/13.12.2017)
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ
θάπνηνο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο απνθιεηζκνχ:
(α) Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ λ. 4412/2016,
(β) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
(γ) Γελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ λ. 4412/2016,
(δ) Γελ ππάξρεη θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε
ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016.
(ε) Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(ζη) Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δελ έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο,
(δ) Γελ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε.
10. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο φηη δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
„Αιισο, ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φηη:
α) Γελ πθίζηαηαη πεηζαξρηθφο θνξέαο, ν νπνίνο λα πηζηνπνηεί φηη δελ έρεη δηαπξάμεη
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά
ηνπ.
β) Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ
ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
11. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4412/2016.

12

18PROC002833584 2018-03-21
12. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ.
2 ηνπ λ. 4412/2016.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εκπξφζεζκα ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ.
12.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
ζε απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
12.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
12.4 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο
πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
12.5 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/16 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/16,
απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13
ηεο παξνχζαο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, ρσξίο
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 12.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/16, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
12.6 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε
πξαθηηθνύ από ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ
πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ε’ ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, είηε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ αλάδνρν
είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 12.3, 12.4 ή 12.5. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, επηθπξώλνληαη κε ηελ
απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
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Άξζξν 13ν
Υξόλνο ζπλδξνκήο όξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο

13.1 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο, θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. Γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
13.2 Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο είραλ δειψζεη φηη
πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6ν ηεο παξνχζαο , νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε
γλψζε ν πξνζθέξσλ κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα
ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ
άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο.
13.3 ε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ νςηγελείο κεηαβνιέο απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
«πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη
ηεο ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.

Άξζξν 14ν
Καηαθύξσζε – ζύλαςε ζύκβαζεο
14.1 ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα ηνπ Ν. 4412/2106.
14.2 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη.
14.3 Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα
αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ
ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο θαη κφλνλ
ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 26 ηνπ
αξζ. 107 ηνπ Ν. 4497/17, ΦΔΚ-171 Α/13-11-17.
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14.4 Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληόο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5ν ηεο
παξνχζαο.
14.5 Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξ. 15.1 ηεο παξνχζαο.

Άξζξν 15ν
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
15.1 Η αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ
απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 14.5 ηεο παξνχζαο.
15.2 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/16,
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
15.3

Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ
επαλάιεςε ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.

15.4

Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 15.1 θαη 15.2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ
πξνζθνξψλ.

15.5 Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε
νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ
πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν. 4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
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Άξζξν 16ν
Δλζηάζεηο πνπ αζθνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε
εθηηκώκελε αμία θαηώηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ (ρσξίο Φ.Π.Α.) –
Παξάβνιν (άξζξν 127 Ν. 4412/16)
16.1

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)
επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη
ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο
δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

16.2 Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε
ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν. 4412/16. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ
πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ
φξγαλν.
16.3 Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ αλσηέξσ
παξαβφινπ.

Άξζξν 17ν
Σόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο παξάδνζεο
17.1 αλ κέγηζηνο ρξόλνο παξάδνζεο όιεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ νξίδεηαη ΣΔΔΡΙ
( 4 ) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.

Άξζξν 18ν
Υξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο – Παξάηαζε ζύκβαζεο
18.1

Υξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο (πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ): ΣΔΔΡΙ ( 4 ) κήλεο από ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν
217 ηνπ Ν. 4412/16.

Άξζξν 19ν
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Δηδηθνί όξνη
20.1

20.2

20.3

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο
ηεο, γηα έθηαθηνπο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κνλνκεξψο θαη αδεκίσο
γη‟ απηήλ, λα παξαιακβάλεη πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηηο
πξνυπνινγηζζείζεο. Η επηθαηξνπνίεζε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο πνζφηεηαο
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ γίλεηαη κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε γηα ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνζφηεηα πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ηελ ηηκή πξνζθνξάο πνπ θαηαθπξψζεθε κε ην δηαγσληζκφ.
Ο Αλάδνρνο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε ηπρφλ δηθαίσκά ηνπ
θαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ λα πξνζβάιιεη ή δηαξξήμεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ππεξεζίαο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαζψο θαη απφ θάζε αγσγή ή έλζηαζή ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Κ.
Άξζξν 21ν
Όξνη νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ

21.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ - ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο : 56.451,61 € ρσξίο Φ.Π.Α. 24% ( 70.000,00€ κε Φ.Π.Α. 24%)
Πξνυπνινγηζκφο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ: 56.451,61 € ρσξίο Φ.Π.Α. 24% ( 70.000,00€ κε
Φ.Π.Α. 24%)
21.2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Η ππάξρνπζα πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ Κ.Α.: 30.7333.0005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο έηνπο 2018 . Γηα ην 2018 ε πίζησζε αλέξρεηαη ζε 70.000,00 €
21.3 ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙΜΩΝ
Η ηηκή εθάζηνπ πιηθνχ/ππεξεζίαο ηεο πξνζθνξάο παξακέλεη ζηαζεξή θαη δελ πξνβιέπεηαη
αλαπξνζαξκνγή.
Άξζξν 22ν
Σξόπνο πιεξσκήο – Κξαηήζεηο
22.1 Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη
απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/16 (ζηελ πεξίπησζε παξνρήο
ππεξεζηψλ, απαηηείηαη θαη ππνβνιή βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη
ζεψξεζή ηεο απφ ηελ ππεξεζία).
22.2 ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο. Σν πνζνζηφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, βαξχλεη ην Γήκν.
Άξζξν 23ν
Γεκνζίεπζε
23.1
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα
δεκνζηεπηεί:
1) ε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο (Καηεπζπληήξηα
Οδεγία 19 ηεο ΔΑΑΓΗΤ – 2ε Έθδνζε, κε ΑΓΑ: ΧΧΤΓΟΞΣΒ-Θ73, άξζξν 18 ηνπ Ν.
4469/2017).
Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
(άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009).
2) ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
3) ηελ ηζηνζειίδα Γ. Μεζζήλεο www.messini.gr
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4) Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο
γεληθψλ ππεξεζηψλ.
5) Πίλαθα αλαθνηλψζεσλ Γήκνπ Μεζζήλεο.
23.2

Η παξνχζα δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΩΝΗ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 1202-8/2018
ΚΩΓ. ΑΡΙΘ. 30.7333.0005 .
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:
.Α.Σ.Α.2018
70.000,00€

ΔΡΓΑΙΑ: «ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ»
CPV : 45233141-9: Εργασίες συντήρησης οδών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 70.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ 24%

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ : Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’):
“Γημόζιες σμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεζιών (προζαρμογή ζηις Οδηγίες
2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ).”

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΗ

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ)
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ
ENTYΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Ο ΤΝΣΑΚΣΖ

ΜΔΖΝΖ 26 / 02 / 2018

ΣΕΑΝΟ ΠΡΟΚΟΠΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ εκεξήζηα κίζζωζε κεραλεκάηωλ γηα εξγαζίεο ζηνπο
βειηίωζεο ζηνπο αγξνηηθνύο δξόκνπο
Σα κεραλήκαηα πνπ ζα δηαηίζεληαη από ηνλ αλάδνρν είλαη:
1) ΔΚΚΑΦΔΑ ¾ θ.π. ελδεηθη. Σύπνπ JCB, 75HP θαη' ειάρηζην,
2) ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ Χ.Φ. 13,50 ηόλωλ θαη' ειάρηζην,
3) ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ Χ.Φ. 17,50 ηόλωλ θαη' ειάρηζην,
4)ΦΟΡΣΧΣΖ ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ελδεηθη. ηύπνπ CATERPILLAR 920, θαη' ειάρηζην,
5) ΦΟΡΣΧΣΖ ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ ελδεηθη. ηύπνπ CATERPILLAR 963B θαη πξαγκαηηθήο
ηζρύνο 152HP, θαη' ειάρηζην.
6)ΓΗΑΜΟΡΦΧΣΖΡΑ (Grader) ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CHAMPION 710-A 148 HP, θαη' ειάρηζηνλ.
7) ΔΛΑΣΗΥΟΦΟΡΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ελδεηθη. ηύπνπ LIEBHERR
921- C, ηζρύνο 100HP θαη’ ειάρηζην.
8) ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ελδεηθη. ηύπνπ LIEBHERR 921-C, θαη' ειάρηζην, ΜΔ
ΦΤΡΑ.
9) ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ελδεηθη. ηύπνπ LIEBHERR
942, ηζρύνο 150HP θαη’ ειάρηζην.
10) ΔΡΠΤΣΡΗΟΦΟΡΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΔΚΚΑΦΔΑ ελδεηθη. ηύπνπ CATERPILLAR
330DL, ηζρύνο 270HP θαη’ ειάρηζην.

ηελ ηηκή θάζε κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηνπ
κεραλήκαηνο από θαη πξνο ην ζεκείν ηωλ εξγαζηώλ, θαη ωο ρξόλνο έλαξμεο
ππνινγηζκνύ ηνπ εκεξνκηζζίνπ ινγίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζηνλ
ηόπν ηνπ έξγνπ.
Όπωο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Δηδηθό Όξν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεωλ ν Αλάδνρνο
ππνρξενύηαη: Δληόο δύν (2) εκεξώλ από ηελ εληνιή ηεο ππεξεζίαο λα κεηαβαίλεη κε ην κεράλεκα
πνπ έρεη δεηεζεί επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηωλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 70.000,00 € κε ΦΠΑ 24% θαη ε
ρξεκαηνδόηεζή ηνπ είλαη γξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2018 ζηνλ Κ.Α.30/7333.0005 θαη
θαιύπηεηαη από πηζηώζεηο ΑΣΑ 2018 κε 70.000,00 €
Μεζζήλε 26 -02 - -2018
πληάρζεθε

Μεζζήλε 26 -02 - -2018
Θεωξήζεθε
Ο Γ/ΝΣΖ Σ.Τ. Γ. ΜΔΖΝΖ

ΣΕΑΝΟ ΠΡΟΚΟΠΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
Σ.Δ.

ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ ΑΝΓΡΔΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

2. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ ΘΑ ΔΚΣΔΛΔΘΟΤΝ ΒΑΖ ΣΧΝ ΚΑΣΧΣΔΡΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΧΝ
Άρθρο 1 : Μητανικός Δκζκαθέας 3/4" κ.σ.
Μεραληθόο Δθζθαθέαο 3/4" θ.π., ελδεηθηηθνύ ηύπνπ JCB, 75 HP θαη’ ειάρηζηνλ. Ήηνη,
κίζζωκα Μεραλήκαηνο, πεηξέιαηνλ αθάζαξηνλ, ιηπαληηθά αλεγκέλα εηο νξπθηέιαην,
ζπξκαηόζρνηλνλ, Υεηξηζηήο Μεραλήκαηνο, βνεζόο ρεηξηζηή. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΤΡΩ

( 270,00 )

Άρθρο 2 : Αναηρεπόμενο ασηοκίνηηο 13,50 ηόνων
Αλαηξεπόκελνλ απηνθίλεηνλ ωθειίκνπ θνξηίνπ 13,50 ηόλωλ θαη’ ειάρηζηνλ. Ήηνη κίζζωκα,
αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο δαπάλεο θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο
ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο
ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΤΡΩ

( 270,00 )

Άρθρο 3 : Αναηρεπόμενο ασηοκίνηηο 17,5 ηόνων
Αλαηξεπόκελνλ απηνθίλεηνλ ωθειίκνπ θνξηίνπ 17,5 ηόλωλ θαη’ ειαρηζην . Ήηνη κίζζωκα,
αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο δαπάλεο θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο
ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο
ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ

( 340,00 )

Άρθρο 4 : Φορηωηής Δλαζηιτοθόρος
Φνξηωηήο Διαζηηρνθόξνο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CATERPILLAR 920 θαη’ ειάρηζηνλ, (ηζρύνο 80
HP θαη ρωξεηηθόηεηνο θνπβά 0,91 κ3). Ήηνη κίζζωκα, αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10%
ηεο δαπάλεο θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ

( 320,00 )
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Άρθρο 5 : Φορηωηής Δρπσζηριοθόρος
Φνξηωηήο εξππζηξηνθόξνο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CATERPILLAR 963B πξαγκαηηθήο ηζρύνο 152
HP ηνπιάρηζηνλ. Ήηνη κίζζωκα, αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο δαπάλεο
θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ πεξηιακβάλεηαη
θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ

( 400,00 )

Άρθρο 6 : ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗΡΑ γαιών (Grader) ενδεικη. ηύποσ CHAMPION 710-A 148 HP.
Ήηνη, κίζζωκα Μεραλήκαηνο, πεηξέιαηνλ αθάζαξηνλ, ιηπαληηθά αλεγκέλα εηο νξπθηέιαην,
ρεηξηζηήο βαξέωο κεραλήκαηνο, βνεζόο ρεηξηζηή. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. : ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΓΔΚΑ ΔΤΡΩ

( 310,00 )

Άρθρο 7 : Περιζηρεθόμενος Δλαζηιτοθόρος Δκζκαθέας
Πεξηζηξεθόκελνο Δθζθαθέαο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ LIEBHERR 921-C θαη’ ειάρηζηνλ (ηζρύνο
100 HP). Ήηνη κίζζωκα, αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο δαπάλεο θαπζίκνπ,
ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ

( 350,00 )

Άρθρο 8 : Περιζηρεθόμενος Δκζκαθέας με ζθύρα.
Πεξηζηξεθόκελνο Δθζθαθέαο κε ζθύξα ελδεηθηηθνύ ηύπνπ LIEBHERR 921-C θαη’ ειάρηζηνλ
(ηζρύνο 100 HP). Ήηνη κίζζωκα, αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο δαπάλεο
θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ πεξηιακβάλεηαη
θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηνπ Γήκνπ
Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ

( 450,00)

ΑΡΘΡΟ 9 : Δρπσζηριοθόρος Περιζηρεθόμενος Δκζκαθέας ενδεικηικού ηύποσ
LIEBHERR 942 καη’ ελάτιζηον.
Πεξηζηξεθόκελνο Δξππζηξηνθόξνο Δθζθαθέαο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ LIEBHERR 942 θαη’
ειάρηζηνλ (ηζρύνο 150 HP). Ήηνη κίζζωκα, αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο
δαπάλεο θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
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(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ

( 400,00 )

ΑΡΘΡΟ 10 : Δρπσζηριοθόρος Περιζηρεθόμενος Δκζκαθέας ενδεικηικού ηύποσ
CATERPILLAR 330DL .
Πεξηζηξεθόκελνο Δξππζηξηνθόξνο Δθζθαθέαο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ CATERPILLAR 330DL
θαη’ ειάρηζηνλ (ηζρύνο 270 HP). Ήηνη κίζζωκα, αθάζαξηνλ πεηξέιαηνλ, ιηπαληηθά 10% ηεο
δαπάλεο θαπζίκνπ, ρεηξηζηήο βαξ. κερ., βνεζόο ρεηξηζηνύ. ηελ ηηκή ηνπ εκεξνκηζζίνπ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.
(Ζ.Γ. γηα επηάωξε εξγαζία)
T.E. ( € ) ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ

( 500,00 )

Μεζζήλε 26 -02 - -2018
πληάρζεθε

Μεζζήλε 26 -02 - -2018
Θεωξήζεθε
Ο Γ/ΝΣΖ Σ.Τ. Γ. ΜΔΖΝΖ

ΣΕΑΝΟ ΠΡΟΚΟΠΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
Σ.Δ.

ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ ΑΝΓΡΔΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ: ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ ΜΕΛΕΣΗ: 70.000,00 €
3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

α/α

Είδος εργαζίας

ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΕΚΚΑΦΕΑ 3/4 " κ.σ.,
1 ενδεικηικού ηύποσ JCB, 75 HP καη’ ελάτιζηο
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ Ω.Φ. 13,50
2 ηόνων, καη' ελάτιζηο
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΑΝΑΣΡΕΠΟΜΕΝΟ Ω.Φ. 17,50
3 ηόνων, καη'ελάτιζηο
ΦΟΡΣΩΣΗ ΕΛΑΣΙΥΟΦΟΡΟ ενδεικη.
4 ηύποσ CATERPILLAR 920, καη' ελάτιζηο
ΦΟΡΣΩΣΗ ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ενδεικη.
ηύποσ CATERPILLAR 963B και πραγμαηικής
5 ιζτύος 152HP, καη' ελάτιζηο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΡΑ (Grader) ενδεικηικού ηύποσ
CHAMPION 710-A 148 HP, καη' ελάτιζηον
6
ΕΛΑΣΙΥΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΕΚΚΑΦΕΑ ενδεικη. ηύποσ LIEBHERR 9217 C, καη' ελάτιζηο (ιζτύος 100 hp).
ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΚΚΑΦΕΑ ενδεικη.
ηύποσ LIEBHERR 921-C, καη' ελάτιζηο, ΜΕ
8 ΦΤΡΑ
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΕΚΚΑΦΕΑ ενδεικη. ηύποσ LIEBHERR 942,
καη' ελάτιζηο (ιζτύος 150 hp).
9
ΕΡΠΤΣΡΙΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ
ΕΚΚΑΦΕΑ ενδεικη. ηύποσ CATERPILLAR
330DL καη’ ελάτιζηον (ιζτύος 270 HP)
10

ΜΕΗΝΗ 26 / 02 / 2018
Ο ΤΝΣΑKTH

ΣΖΑΝΟ ΠΡΟΚΟΠΗ
ΠΟΛΙΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟ
1
2
3
4
5

Σιμή
ΜΟΝ.
ΠοζόΜερι
μονάδος
ΜΕΣΡ.
ηηηα
κή
( ζε € )
(ζε €
)
ΗΜΕΡΟ270,00
ΜΙΘΙΟ
ΗΜΕΡΟ270,00
ΜΙΘΙΟ
ΗΜΕΡΟ340,00
ΜΙΘΙΟ
ΗΜΕΡΟ320,00
ΜΙΘΙΟ
ΗΜΕΡΟ400,00
ΜΙΘΙΟ

6

ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ

310,00

7

ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ

350,00

8

ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ

450,00

Δαπάνη
Ολική
(ζε € )

9
ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ

400,00

ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ

500,00

10

ύνολο :

56.451,61

+ ΦΠΑ (24%):
ύνολο Προϋπολογιζμού:

13.548,39
70.000,00

ΜΕΗΝΗ 26 / 02 /2018
Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΑΜΠΕΣΟ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ

18PROC002833584 2018-03-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ: «ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ 70.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
70.000,00 €
:

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ: «ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ»

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΣΑ 70.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
70.000,00 €
:

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)
Σηρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επισειπήζεων
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ……………………
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax……………………
Ππορ:
…………………
…………………………………
Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηηρ επγαζίαρ πος ανα γπάθεηαι ζηην
επικεθαλίδα και ηων λοιπών ζηοισείων Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ
ηηρ επγαζίαρ αςηού, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι
πλήπωρ και σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ενιαίο
ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηος Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ.
---------------------------

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ζελ. 1
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ

Ομάδα

η

1

Επγαζίερ

Πποζθεπόμενη έκπηωζη ακέπαιερ μονάδερ
(%)
Ολογπάθωρ
Απιθμ.

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-MHXANHMATA

………………………….
(Σόπορ και ημεπομηνία)
Ο Πποζθέπων

(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επισειπήζεων

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ζελ. 2
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
_

ΠΑΡΟΥΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ:
ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ο

Άπθπο 1
Ανηικείμενο παποσήρ γενικών ςπηπεζιών
Ζ παξνύζα Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ αθνξά ηελ δεκόζηα ζύκβαζε παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ:
«ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ »
ο

Άπθπο 2
Διαηάξειρ
Ζ δεκόζηα ζύκβαζε ηεο παξαπάλσ παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
1. Τνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
2. Τνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) όπσο απηόο ηζρύεη, θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 4 θαη ηελ
παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
3. Τνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, όπσο απηόο ηζρύεη.
ο

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άπθπο 3
ςμβαηικά ζηοισεία
Σπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηα θαησηέξσ:
Ζ δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
Τν ηηκνιόγην πξνζθνξάο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο.
Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Ζ παξνύζα γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή.
ο

Άπθπο 4
Σποποποίηζη ζςμβάζευν καηά ηη διάπκειά ηοςρ
Σο άπθπο 132 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνύλ λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο
ζύκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
α) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη
ξεηέο ξήηξεο αλαζεώξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη
ξήηξεο αλαζεώξεζεο ηηκώλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θύζε ησλ
ελδερόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζώο θαη ηνπο όξνπο ππό ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα
ελεξγνπνηεζνύλ. Γελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή
θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην
β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά από ηνλ αξρηθό αλάδνρν, ηα νπνία θαηέζηεζαλ
αλαγθαία θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, εθόζνλ ε αιιαγή αλαδόρνπ:
αα) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνύο ή ηερληθνύο ιόγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκόηεηαο ή
δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, θαη
ββ) ζα ζπλεπαγόηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλώλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Ωζηόζν, νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο
ζύκβαζεο. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαοπιαίζην.
Οη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνύλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο
Βηβιίνπ (άξζξα 3 έσο 221).
ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

1
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γ) όηαλ πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιόγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ από κηα
επηκειή αλαζέηνπζα αξρή,
αα) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο,
ββ) νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
απηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
Οη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνύλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο
Βηβιίνπ,
δ) όηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε ζύκβαζε από ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία:
αα) ξεηήο ξήηξαο αλαζεώξεζεο ή πξναίξεζεο, ζύκθσλεο κε ηελ πεξίπησζε α' , ββ) νιηθήο ή κεξηθήο
δηαδνρήο ηνπ αξρηθνύ αλαδόρνπ, ιόγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο
απνξξόθεζεο, ηεο ζπγρώλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπόηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθώλ ή
πησρεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ, από άιινλ νηθνλνκηθό θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππό ηνλ όξν όηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηώδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο
ζύκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπό ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ ή
γγ) πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θύξηνπ αλαδόρνπ έλαληη ησλ
ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθόζνλ ε δπλαηόηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 131,
ε) όηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηώδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηξνπνπνηνύλ κία ζύκβαζε ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β' θαη γ'
δεκνζηεύνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή πεξηέρεη
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ε' ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' θαη
δεκνζηεύεηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 65.
2.Φσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4, νη
ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνύληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην
παξόλ Βηβιίν, εθόζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηώηεξε θαη ησλ δύν αθόινπζσλ ηηκώλ:
α) ησλ θαηώηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη
β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ
θαη ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε
πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ
δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ.
3.Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 θαη ζηηο πεξηπηώζεηο β' θαη γ' ηεο παξ. 1, όηαλ
ε ζύκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε ηηκή
αλαθνξάο.
4.Ζ ηξνπνπνίεζε ζύκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηώδεο θαηά ηελ έλλνηα
ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1, εθόζνλ θαζηζηά ηε ζύκβαζε ή ηε ζπκθσλία-πιαίζην νπζησδώο δηαθνξεηηθή,
σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, από ηελ αξρηθώο ζπλαθζείζα. Σε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθύιαμε ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηώδεο όηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο
αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη όξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο
ζύκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθώλ ππνςεθίσλ από απηνύο πνπ επηιέρζεθαλ
αξρηθώο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο από εθείλε πνπ επειέγε αξρηθώο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο,
β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ππέξ ηνπ
αλαδόρνπ, θαηά ηξόπν πνπ δελ πξνβιεπόηαλ ζηελ αξρηθή ζύκβαζε ή ζπκθσλία-πιαίζην,
γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην,
δ) όηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθώο ε ζύκβαζε ζε πεξηπηώζεηο
δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 1.
5.Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην παξόλ Βηβιίν, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ
δηαηάμεσλ κίαο δεκόζηαο ζύκβαζεο ή κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο
από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2.»
ο

Άπθπο 5
Πποηγούμενη γνώμη για ηην ηποποποίηζη ζύμβαζηρ
Σο άπθπο 201 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ.»
ο

Άπθπο 6
Δικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Σο άπθπο 133 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
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«1.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγέιινπλ κηα δεκόζηα ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθόζνλ:
α) ε ζύκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηώδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνύζε λέα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξόλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο, ηεινύζε ζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί από ηε
δηαδηθαζία ηεο ζύλαςεο ζύκβαζεο,
γ) ε ζύκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιόγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ
ππέρεη από ηηο Σπλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απόθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΣΛΔΔ.
2.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ
ππνρξεσηηθά κηα δεκόζηα ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθόζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο
παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α' 115)».
ο

Άπθπο 7
Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος
Σο άπθπο 203 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, β) ζε
πεξίπησζε δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ, εθόζνλ δε θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηνπ
δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, γ) ζηελ πεξίπησζε δεκόζηαο ζύκβαζεο
ππεξεζηώλ: αα) αλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε
ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ παξαηάζεσλ.
2.Σηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ από ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ θαηά ηελ
πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή όριεζε, ε νπνία
κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζόκελε πξνζεζκία
πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε
(15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα
ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σηελ απόθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιόγνη
ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηελ εηδηθή όριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο
ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
3.Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε όηαλ:
α) Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθό δελ θνξηώζεθε ή παξαδόζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζύλε ηνπ
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε.
β) Σπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο.
4.Σηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε,
επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ
θπξώζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληόθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην από ηε ζύκβαζε αλάδνρν είηε από
πνζόλ πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ από ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ γίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο από ηνλ
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηώηνπ, κε ην ηζρύνλ θάζε
θνξά αλώηαην όξην επηηνθίνπ γηα ηόθν από δηθαηνπξαμία, από ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο
επηζηξνθήο ηεο, κε ην η ζρύνλ θάζε θνξά επηηόθην γηα ηόθν ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ από ην ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαηά ηα
εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 74.».
ο

Άπθπο 8
Ποινικέρ πήηπερ
Σο άπθπο 218 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο,
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηόλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
2.Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπόκελεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθώλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηώλ ηεο αληίζηνηρεο
ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
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πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξόζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθώλ πξνζεζκηώλ είλαη αλεμάξηεηεο από ηηο επηβαιιόκελεο
γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη δύλαληαη λα αλαθαινύληαη κε αηηηνινγεκέλε
απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο
παξαζρεζνύλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
3.Τν πνζό ησλ πνηληθώλ ξεηξώλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη από/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ.
4.Ζ επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ δελ ζηεξεί από ηελ αλα ζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην.»
ο

Άπθπο 9
Απόππιτη παπαδοηέος – Ανηικαηάζηαζη
Σο άπθπο 220 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή /θαη
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ,
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ
ή/θαη παξαδνηέσλ απηώλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε
ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηώλ ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκνο
θαη ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 218, ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο.
2.Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.»
ο

Άπθπο 10
Ανυηέπα βία
Σο άπθπο 204 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηόηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.»
ο

Άπθπο 11
Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν
Σο άπθπο 205 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξώζεηο δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη νπζίαο ελώπηνλ
ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζύκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ, από ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλώζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκνδίσο
απνθαηλόκελν όξγαλν, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηηο πεξηπηώζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ.
Ζ ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θύζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.»
ο

Άπθπο 12
Επίλςζη διαθοπών
Σηηο ηπρόλ δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16.

Μεσσήνη 26 -02 - -2018
υντάχθηκε

Μεσσήνη 26 -02 - -2018
Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ. Δ. ΜΕΗΝΗ

ΣΖΑΝΟ ΠΡΟΚΟΠΗ
ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ
Σ.Ε.

ΚΑΡΑΜΠΕΣΟ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
_

ΠΑΡΟΥΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ:
ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ο

Άπθπο 1
Ανηικείμενο επγαζίαρ
Η παξνχζα Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο γεληθψλ
ππεξεζηψλ: « ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
ο

Άπθπο 2
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ: «ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ», δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Τνπ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)”
2. Τνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα ηελ
παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
3. Τνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο απηφο ηζρχεη.
Άπθπο 3ο
ςνοπηικόρ διαγωνιζμόρ
Σο άπθπο 117 ηος Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«ςνοπηικόρ διαγωνιζμόρ
1. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε
αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ,
ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.
2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη απινπνηεκέλε
πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66. Επηπξφζζεηα, κπνξεί λα πξνζθαιεί επηπιένλ θαη
ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζνη
ζηε ζρεηηθή αγνξά.
3. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κφλν κίαο
πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
4. Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ
θξίζε ηεο επηηξνπήο.
5. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.»
ο

Άπθπο 4
Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
Σο άπθπο 130 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο επηβάιινπλ ηνλ φξν φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν
αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ
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θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄. Εηδηθά:
α) ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο, πεξηιακβάλνληαη, επηπιένλ
ηνπ φξνπ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ν εηδηθφο
φξνο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη β) ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ
πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ
άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2939/2001.
Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ
δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Εζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΕΜΠΑ) πνπ
ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Ε.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 105 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΕΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Η κε ηήξεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ
105. Οη φξνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ήδε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ θαη άιινπο εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 86, θαη επηζεκαίλνληαη ζηελ πξνθήξπμε
δηαγσληζκνχ ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη ελ ιφγσ φξνη κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ
νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο παξακέηξνπο ή παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ απαζρφιεζε.
3. Οη θνηλσληθέο παξάκεηξνη αθνξνχλ θπξίσο:
α) ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ
έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4019/2011 (A' 216),
β) ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο ή/θαη εξγαζηαθήο έληαμεο αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ,
γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ή/θαη
δ) ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Εζσηεξηθψλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο,
Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ην ειάρηζην πνζνζηφ απαζρφιεζεο
εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3.»
ο

1.

2.

Άπθπο 5
ύμβαζη (ςμθωνηηικό)
Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν θαη ηελ
ππνβνιή απφ απηφλ, εθφζνλ απαηηείηαη, εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, θαηαξηίδεηαη απφ
ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή ζχκβαζε (ην ζπκθσλεηηθφ) πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν
κέξε.
Η Σχκβαζε (ην ζπκθσλεηηθφ) ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Η ζχκβαζε (ην
ζπκθσλεηηθφ) ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δήκαξρν.
ο

Άπθπο 6
Τπεπγολαβία
Σο άπθπο 131 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 απφ ππεξγνιάβνπο ππφθεηηαη ζε
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο.
2.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη, θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη εθφζνλ ε θχζε ηεο ζχκβαζεο ην επηηξέπεη, ε αλαζέηνπζα
αξρή θαηαβάιιεη απεπζείαο ζηνλ ππεξγνιάβν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε πξνκήζεηαο,
ππεξεζίαο ή έξγνπ, δπλάκεη ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο κε ηνλ αλάδνρν. Σηελ πεξίπησζε απηή,
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα ή νη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ
ζηνλ θχξην αλάδνρν λα εγείξεη αληηξξήζεηο σο πξνο αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο, θαζψο θαη νη
ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηφλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο.
3.Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη ην άξζξν 58 δελ αίξνπλ ηελ επζχλε ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ.
4.Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα
παξαζρεζνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά ηελ
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αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν θαηά ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζήο ηεο, ν θχξηνο
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ
ζηα ελ ιφγσ έξγα θαη ππεξεζίεο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο
θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ
πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ
ζπλερεία ζηα ελ ιφγσ έξγα θαη ππεξεζίεο.
Τν πξψην θαη δεχηεξν εδάθην δελ ηζρχεη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ εδαθίνπ επεθηείλνληαη:
α) ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, πιελ φζσλ αθνξνχλ ππεξεζίεο
πνπ πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκβάζεηο έξγσλ ή
ππεξεζηψλ,
β) ζηνπο ππεξγνιάβνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ θαη ζε θάζε πεξαηηέξσ
ππεξγνιάβν κεηαμχ φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αιπζίδα ππεξγνιαβίαο.
5.Πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, νη αλαζέηνπζεο
αξρέο κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 έσο 81, λα επαιεζεχζνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74. Σηελ
πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο
άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ππνρξεσηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη
β) κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ
απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
6.Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλ ην( α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην
(α) νπνίν (α) ν θχξηνο αλάδνρνο είρε αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ην άξζξν 58 ή θαηά
ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4, φηη
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 132, ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 θαη
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ
απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ.
7.Σηηο πεξηπηψζεηο επαιήζεπζεο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα
κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6, νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηηο ππεχζπλεο
δειψζεηο θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79. Ωζηφζν, φηαλ νη ππεξγνιάβνη
παξνπζηάδνληαη κεηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο.
8.Εηδηθά θαηά ηελ εθηέιεζε Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη
θχιαμεο, εθαξκφδεηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α' 115).»
ο

Άπθπο 7
ςμβαηικό πλαίζιο – Εθαπμοζηέα νομοθεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 β) νη
φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν. 4412/16)
ο

Άπθπο 8
Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζίαρ
Σο άπθπο 216 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο
δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή άιισο απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία
νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην αξκφδην
απφ θαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε
ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132.
2. Η αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο ηδίσο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ
πνπ ε εθηέιεζή ηνπο απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε, λα νξίδεη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο.
Με ηελ ίδηα απφθαζε, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ, δχλαληαη λα νξίδνληαη
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θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε
θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ζχκβαζεο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
3.Τα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα
απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο.
4.Όηαλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην
νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή
απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . Τν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ
επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Τν εκεξνιφγην θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ
απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην
δεηεζεί. Όηαλ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ηφηε νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ
ζηνηρεηφ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο.»
ο

Άπθπο 9
Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ γενικών ςπηπεζιών
Σο άπθπο 219 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή
παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 221.
2.Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
3.Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
4.Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ
ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε
Οπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε
ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
5.Τν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί
ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη
ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
6.Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ
παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο
πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ
έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.»

ο

Άπθπο 10
Σπόπορ πληπωμήρ - απαιηούμενα δικαιολογηηικά για πληπωμή ηος αναδόσος
Σο άπθπο 200 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«1.Ο ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα ζηε
δηαθήξπμε.
2.Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη κε έλα
απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
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α. Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ
ή ηεο ππεξεζίαο.
β. Με ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο ΦΠΑ έλαληη ηζφπνζεο εγγχεζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ είηε κε πιεξσκή πνζνζηνχ 20% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ κε
ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαηφπηλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εμφθιεζε ηεο
ππφινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηνλ ζπλνιηθφ ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
3.Οη παξαπάλσ ηξφπνη πιεξσκήο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο εθφζνλ
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε.
4.Σηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο
παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208.
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Τηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ.
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Ελεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
5.Σηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’
ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ
ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219.
β) Τηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
γ) Εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Εμνθιήζεθε».
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Ελεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
6.Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη
ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
7.Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επί πιένλ
πνζνχ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, δελ απαηηείηαη ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο.
8.Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ ηνπ ΕΣΠΑ, ηνπ ΕΟΦ ή άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη
ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119, εθδίδνληαη απφ ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάζεζεο.».

ο

Άπθπο 11
Ολοκλήπωζη εκηέλεζηρ ζύμβαζηρ
Σο άπθπο 202 Ν. 4412/16 αναθέπει ζσεηικά:
«Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) Σε
πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ
πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη
σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο
παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ
παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην
αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο
πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη
δ) Εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε
θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.»

Μεσσήνη 26 -02 - -2018
υντάχθηκε

Μεσσήνη 26 -02 - -2018
Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ. Δ.
ΜΕΗΝΗ

ΣΖΑΝΟ ΠΡΟΚΟΠΗ
ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ Σ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΕΣΟ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *6190]
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΟΔΟ ΔΗΜΑΡΧΟΤ Π. ΠΣΩΧΟΤ/ΜΕΗΝΗ/24200]
- Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ: *ΚΑΣΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ]
- Σθλζφωνα: [2722360138, 2722360152]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *ptzanos@messini.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.messini.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): [ΧΡΗΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Κωδ. CPV: 45233141-9 εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδοφ]
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ: [ΤΠΗΡΕΙΕ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[αρικ. μελζτθσ: 1202-8/2018]

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
[……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Όχι
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πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ5;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ7
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτθ11·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ12·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ13·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων14.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου15 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+16
Εάν ναι, αναφζρετε17:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
7

18PROC002833584 2018-03-21
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+18
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
19
(«αστοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν20:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισΑπάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ21, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;22
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 23
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου24;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ25
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ26
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
10
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Όχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων28, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ29;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια30 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
11
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

13

18PROC002833584 2018-03-21
Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονται31, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάν32.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
4 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
5 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
6 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ
του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
7 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
8 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
9 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
10 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
11 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
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"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
12 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
13 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ
και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου,
τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του
υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
15 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 )
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
21 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
22 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
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εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
23 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
24 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
25 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
26 Άρκρο 73 παρ. 5.
27 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
29 Πρβλ άρκρο 48.
30 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
31 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
32 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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