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 1      –   -  Άρθρο Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή Στοιχεία επικοινωνίας

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Πιερίας

1.2     : Εργοδότης ή Κύριος του Έργου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Πιερίας
   1.3    : Φορέας κατασκευής του έργου Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. 

1.4   : Προϊστάμενη Αρχή η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πιερίας 
Προϊστάμενη  Αρχή επίσης,  μόνο  σε  ότι  αφορά  τη  διαδικασία  μέχρι  και  την  έγκριση  του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, είναι η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο του 176 του Ν. 3852/2010 "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", καθώς και
στις περιπτώσεις που στο άρθρο αυτό αναφέρεται, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5
του Ν. 4071/12, συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 και όπως ισχύει σήμερα, που
έχει έδρα τη :   Θεσσαλονίκη

        Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198
        Ταχ. Κώδικας: 541 10 Θεσσαλονίκη
        Τηλέφωνο: 2313 319 612, Fax: 2310 428836,
         E-mail : oe@pkm.gov.gr  
1.5      :Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία  Τμήμα  Συγκοινωνιακών  Έργων  της
Υποδ/νσης ΤΕ της ΠΕ Πιερίας.  

          ,   28   40, 60132Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγάζεται η ΠΕ Πιερίας στην οδό ης Οκτωβρίου
 στις  5-9-2017        10:00 . .  (    )   3    και Ώρα π μ ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών στον ο όροφο στην αίθουσα

  /         Δημοπρασιών της Υπ νσης ΤΕ Της ΠΕ Πιερίας από υπαλλήλους της  4

1.6    :Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο    ,      της ΠΕ Πιερίας μετά τη μεταβίβαση σχετικών αρμοδιοτήτων και
      το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

            Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης
 ,             .του έργου υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο

    /        ,Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν
            συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή

  ,           εκτέλεσης του έργου υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον
       ,       ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν
            .καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών

2.1         . 14  . 1   2  . 4412/2016Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ της παρ του άρθρου του ν
      για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :

)    .   α η με αρ  S  :  ΕΕ 2017/S  142-293022  προκήρυξη     σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
    ( ), Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕΕΕ 5

)   ,β η παρούσα διακήρυξη
)      ( )  γ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ
)    ,δ το έντυπο οικονομικής προσφοράς
)   ,ε ο προϋπολογισμός δημοπράτησης

)   ,στ το τιμολόγιο δημοπράτησης
)    ,ζ η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
)    ,η το τεύχος τεχνικής περιγραφής
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)            θ τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
   επί όλων των ανωτέρω

)   &  ( . . )    &  ( . . ).. ι Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας Σ Α Υ και Φάκελος Ασφάλειας Υγείας Φ Α Υ 6

2.2  , ,         Προσφέρεται ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
  από τις 27-7-2017   7      στην ιστοσελίδα  http://  pieria.pkm.gov.gr    8  9.  .    Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

     email διατίθεται ηλεκτρονικά κατόπιν αίτησης στο a.dimaki  @pieria.pkm.gov.gr.  

2.3    ,    Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 28/8/201710      οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους
         τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες

       ,    σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο στις  30/8/2017.11

Άρθρο 3:  Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.            18   ( )  Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου είτε α με
      ( )       κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε β με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα

  ( )         (  :αρχή είτε γ με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Ταχυδρομική διεύθυνση
28   40,  60132  ).ης Οκτωβρίου Κατερίνη        Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο

,           πρωτόκολλο οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο
      ,        της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του

,     18  .       διαγωνισμού όπως ορίζονται στο άρθρο της παρούσας Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για
          τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για

   .          καθυστερήσεις στην άφιξή τους Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
 ,        .ταχυδρομικό κατάστημα ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως

3.2.        (  ),    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο κυρίως φάκελος στον οποίο πρέπει να
   :αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα

     Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

 …( ,  , , . ., , , του επωνυμία οδός αριθμός Τ Κ πόλη τηλέφωνο fax ,  e-mail)..
   : «για το έργο Βελτίωση συνθηκών  κυκλοφορίας στην 4η επαρχιακή οδό»
    με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Πιερίας 

        και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 5/9/2017.12

            ,  Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό η
      ,      οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος

(    ),    (    ),  μεμονωμένου ή ένωσης δηλαδή επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου απαραίτητα
  (  ,  , στοιχεία επικοινωνίας ταχυδρομική διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου fax, e-mail  ).

3.3.      :Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα
)   ,     «  »   α ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής κατά τα οριζόμενα

  24.2 στο άρθρο και
)   β ξεχωριστός σφραγισμένος  (          φάκελος κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να

   καταστεί τούτο αντιληπτό   επί ποινή αποκλεισμού),    «  »,  με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά ο οποίος
     ,      24.3   .περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας

               .Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ
2.
3.4.             Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία

   18   ,   ,     υποβολής του άρθρου της παρούσας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
      4.1  Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας.

3.5.      ,Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα 13     η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
     (         πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην

               κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
   )      .πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής και τις απορρίπτει ως μη κανονικές .

3.6.             ,  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
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  ,     .περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών
3.7.       ,     ,  Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε

        ,      από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
.             εξουσιοδοτημένο Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της

  (      )    ,συμμετοχής του συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους κάθε μέλους της ένωσης
   /  .  καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής αυτής  O      εν λόγω προσδιορισμός γίνεται στο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο

 .  Έγγραφο Σύμβασης

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης–Προδικαστική Προσφυγή -Προσωρινή δικαστική προστασία

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού

)             α Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
 ,   Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση,     ,    κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής μισή ώρα πριν από

       18  .       την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου της παρούσας Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά
  ,   ,    ,      την ώρα λήξης αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους
    .       των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
    ,          τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη
      .της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά

            Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
            . 1   3 αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ του άρθρου της

 (παρούσας σημειώνεται ,   ,         ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και
            ) ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και

     ,  ’        σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της κατ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις
        .προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού

)            β Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
  ,         ,    της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης η επωνυμία του

 ,     οικονομικού φορέα η τάξη και κατηγορία του 14     και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 15   Όλοι οι φάκελοι
      ,      αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και

         .μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

)              γ Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των
    24.2,      , δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η

               μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί
  ,         .μέρους στοιχείων τους τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό

)   δ Στη συνέχεια16,  17          η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής
          .αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης

    Για την εφαρμογή του  ελέγχου ομαλότητας,        χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
  ( ),       95  98  . 4412/2016.έκπτωση προσφοράς Εμ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα και του ν

    ,     ,    Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις σε πίνακα κατά τη
  (     ),        σειρά μειοδοσίας αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της

       .Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της

)  ,           24.2 ε Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου της
        ,      .   παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν η

         ,      ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα λόγω του μεγάλου αριθμού των
      ,      (10) προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα πρώτες

   .         κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες
,                ημέρες εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται
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  ,        εγγράφως στους προσφέροντες ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της
       ,   .    υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής εφόσον διαθέτει Ο έλεγχος των

          .δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους

)    ,           ,στ Η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της
         ,  επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές προκειμένου να
   .      ,   διαπιστώσει την εγκυρότητά τους Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής ο υποψήφιος

   ,        αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται
  ,       82    . 3669/2008.διαδικασία πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και επόμενα του ν

)            ζ Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά
         .του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της

             Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα
 ,           (   ),  της διαδικασίας με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη ή τη ματαίωση και το

       . υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει 18

              Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί
.            αποδείξει Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο

4.3  .της παρούσης

)              ( ),  η Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή ισότιμες η
    ( )        αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που

  .          υπέβαλαν ισότιμες προσφορές Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
      .οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές

4.2    -  –   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης

)     ,       , α Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
      («  »),     ,οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας

(12)δώδεκα  ημερών,19       23.2 - 23.10  .  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο της παρούσας Η
        ,      αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και

’      (15)   .     κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε επιπλέον ημέρες Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο
   πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής   ,      σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
.Διαγωνισμού

            ,Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
             παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε

        .  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν .     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
    ,       ’    παρατείνει την ως άνω προθεσμία εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ανώτατο όριο για

 (15)  .δεκαπέντε επιπλέον ημέρες

i)              Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
     (  ),     , το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή ή

ii)           αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
,   , αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii)         ,   αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται οι
         21, 22  23  , όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα και της παρούσας 20

    ,        ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
             συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
        .συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας

           Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
             προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

 ,                ότι πληροί οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και
           μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

(  ),          ,  οψιγενείς μεταβολές δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε
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,     15  .προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας

          ,      Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από τους
         ,    προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν κανένας από

            22,  τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου η διαδικασία
 .ανάθεσης ματαιώνεται

            Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
        Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην    Οικονομική Επιτροπή της ΠΚΜ

(    )     ,      αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
,               σύμβασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της

.διαδικασίας

)      ,   β Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει είτε ματαιώνει  ,      τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των
 105  106  . 4412/2016.άρθρων και του ν

       ,      Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των
       ,      πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
     ,    ,   ,  προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως με τηλεομοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί

.αποδείξει            Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
       4  5  .  3886/2010.   σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα και του ν Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές

        προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου    /στα γραφεία της Υπ νσης
 , 28   40, 60132 ,    (5)  ΤΕ Πιερίας ης Οκτωβρίου Κατερίνη εντός πέντε εργάσιμων ημερών    από την ημέρα που

       κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης21.
           4.3  Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο της

             παρούσας και στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
πρo              στασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού

    ,      35   36    .  4129/2013ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα και του ν 22εφόσον
,          23.3-23.10απαιτείται ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου

        .      της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής Τα στοιχεία ελέγχονται από την
  ,   ,       Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του

 21,       22      ,άρθρου τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
            κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο

       ,    (20)    τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση
   , ,      σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής

.          εκτέλεσης

        ,      Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
 ,  ,        ειδική πρόκληση κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής

             του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
   .          από οικονομική άποψη προσφορά Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
 ,    ,         του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου

1   106  . 4412/2016.του άρθρου του ν

4.3   –   Προδικαστικές Προσφυγές Προσωρινή δικαστική προστασία

 ,              Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
             έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη

(         )    συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης ή παράλειψη της
 ,      ,      Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του

. 3886/2010 (   173).Ν ΦΕΚ Α

Εντός   (10)   ,        προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την
           ,   οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ο ενδιαφερόμενος

         ’  .  δύναται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή κατ αυτής Η
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     ,     αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου
οργάνου,    (15)        εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προδικαστικής

.          προσφυγής Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη
 .           της προσφυγής Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε

  (10)          προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
.         ,      προσφυγής Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής η άσκηση αυτής και η

       ,      ,προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης
          .    εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά Για την άσκηση

       .της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο

  ,            Κατά τα λοιπά η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
,           ,     διαδικασίας εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή σύμφωνα με τα αναλυτικά

   5  . 3886/2010.οριζόμενα στο άρθρο του ν

      ,       Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
1.1.2018,       διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV  . 4412/2016 (  345  374).του ν άρθρα έως

 Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά ισχύος

     ,     . 5  105  135Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ άρθρου και
 . 4412/2016.του ν

                Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
.         ,     παρακάτω Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων η σειρά ισχύος καθορίζεται

 .ως κατωτέρω

1.  .Το συμφωνητικό
2.   .Η παρούσα Διακήρυξη
3.   .Η Οικονομική Προσφορά
4.   Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
5.     ( . . .).Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ε Σ Υ
6.    ( . .).Η Τεχνική Περιγραφή Τ Π
7.   .Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
8.     .Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου
9.      .Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1.            Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και
  ,    .        σε άλλες γλώσσες συνολικά ή μερικά Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των

        ,   εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες επικρατεί η ελληνική
.       .έκδοση Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

6.2.        ,      Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
          συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

 .          ελληνική γλώσσα Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
  5.10.1961,     . 1497/1984 ( ' 188).Χάγης της που κυρώθηκε με το ν Α

,       Ειδικότερα όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν  αλλοδαπούς     οικονομικούς φορείς και που θα
      ,    ,  κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και

              η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
. .,      ,         454 ΥΠ ΕΞ είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων του

. . .   36  .  4194/2013 (   ),     Κ Πολ Δ και του ν Κώδικας περί Δικηγόρων είτε από ορκωτό μεταφραστή της
 ,       .χώρας προέλευσης αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία

6.3.          Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
 αφορά αλλοδαπή          Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
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          ,  νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος είτε από
      ‘’το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα Apostile”        σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961.               454Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
 . . .  36  . 4194/2013 (   ).του Κ Π Δ και του ν Κώδικας περί Δικηγόρων

6.4.         -    –    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
     ,       μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
.ελληνική

6.5.       ,       , Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου θα
    .       γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την

         ,      επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή με τον ορισμό και την
 .παρουσία διερμηνέων

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1.     ,        , Για τη δημοπράτηση του έργου την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του εφαρμόζονται
    :οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων

-  . 4412/2016 «Του ν   ,     (  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις
 201/24/   2014/25/ )Οδηγίες Ε και ΕΕ » ( ’ 147),Α

-   4  5   20,   80-110,   1   Των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων της παραγράφου α του άρθρου
176  . 3669/2008 ( ’ 116) «ν Α       Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» ( ),ΚΔΕ
-  .  4314/2014του ν  ( ’  265) “Α )  Α   ,       Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

     2014−2020, )    2012/17παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Β Ενσωμάτωση της Οδηγίας
       13   2012 (  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)
  ,    .  3419/2005  ( ’  297)    ”  στο ελληνικό δίκαιο τροποποίηση του ν Α και άλλες διατάξεις και  .του ν

3614/2007  ( ’  267)  «Α ,        Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  2007 -2013»,     .  προγραμματική περίοδο και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,   Α Διαχείριση έλεγχος και

       2007 -2013»εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο  23

 -   .  4278/2014  ( 157)      59  «του ν Α΄ και ειδικότερα το άρθρο   Άρση περιορισμών συμμετοχής
    εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

-  . 4270/2014 ( ' 143) «του ν Α      (  Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της
 2011/85/ ) –     »Οδηγίας ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ,  όπως ισχύει

-  . 4250/2014 «του ν   - ,   Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
    -    . . 318/1992 ( 161)  και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π δ Α΄ και λοιπές

ρυθμίσεις» ( ’ 74 )     1 ,Α και ειδικότερα το άρθρο αυτού
- (   Μέχρι τις 1/1/2018)  .  3886/2010  ( '  173)  «του ν Α     Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη

         89/665/  δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία ΕΟΚ του
  21   1989 (Συμβουλίου της γς Ιουνίου L 395)    92/13/     25και την Οδηγία ΕΟΚ του Συμβουλίου της ης

 1992 (Φεβρουαρίου L 76),  όπως   τροποποιήθηκαν με την  2007/66/   Οδηγία ΕΚ του Ευρωπαϊκού
     11   2007 (Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Δεκεμβρίου L335)» ,

-  . 4129/2013 ( ’ 52) «του ν Α        Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
-   26  .4024/2011 (  226) «του άρθρου του ν Α      Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

     ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,24

-   .  4013/2011  ( ’  204)  «του ν Α       Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
    …Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων » ,

-  . 3861/2010 ( ’ 112) «του ν Α         Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
  ,       "πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
"   Διαύγεια και άλλες διατάξεις»,

          -  . 3548/2007 ( ’ 68) «        του ν Α Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
     »,και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις

           -  . 3469/2006 ( ’ 131) “  ,      ”,του ν Α Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις
-  . 2690/1999 ( ' 45) “του ν Α    ∆  ∆    Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως

 ,ισχύει
-  .  28/2015 ( ' 34) “του π δ Α         Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
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στοιχεία”,
-    .  1 2380/2012    ( ’  3400)  της με αρ Π Κοινής Υπουργικής Απόφασης Β «   Ρύθμιση των ειδικότερων

        θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
   , , ,   Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

»,
-  .  80/2016 “     ” (  145 ).του π δ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες Α΄ 25

7.2  . 3310/2005 “Ο ν              Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
     κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” ( ' 30)Α ,     . 3414/2005 ( 'όπως τροποποιήθηκε με το ν Α

279),             . . .,   . . 82/1996 (  66)για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε Σ Ρ το π δ Α
«          Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες

             ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
        ’ . 20977/2007 ( ’ 1673 )  η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ αριθμ Β σχετικά με

  ‘τα ’        .3310/2005,     Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν όπως τροποποιήθηκε με το
.3414/2005Ν ’’,            ’καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ

.1108437/2565/ /2005  (  1590)  “αριθμ ΔΟΣ Β΄      Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”.

7.3      . 2859/2000 ( ’ 248)  «     ».Οι διατάξεις του ν Α Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

7.4         Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις26,    καθώς και λοιπές διατάξεις
             που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς

      , ,    και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού εργατικού περιβαλλοντικού και φορολογικού δι-
καίου     ( ,  . .,  . .)      και γενικότερα κάθε διάταξη Νόμος Π Δ Υ Α και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την

       ,       .ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
        (     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης πέραν των όσων ήδη προβλέπονται

     )      ,ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται
          .μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία

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

8.1.      Το έργο χρηματοδοτείται από το  ΠΕΠ   (  ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
)  2017      ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ με κωδικό  2131 003 17.έργου ΠΙΕ ΙΔΚΑΠ 27

 Το έργο   υπόκειται στις κρατήσεις28      ,  που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης
   0,06 %        της κράτησης ύψους υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

 ,     4  3 . 4013/2011, Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο παρ ν    καθώς και της κράτησης
     -969/ /22-03-2017,   .  υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ όπως ισχύει σήμερα

      1%     Επίσης τον ανάδοχο βαρύνει πρόσθετη κράτηση υπέρ ανταποδοτικών τελών σύμφωνα με
 . :  119808/4227/03-04-2012     -το αρ πρωτ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

    .Προσόδων και Περιουσίας της ΠΚΜ

8.2.   ,  . . .       ,  . . .Τα γενικά έξοδα όφελος κ λ π του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους δασμούς κ λ π
     . . .   . . .     .καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε Σ Υ Ο Φ Π Α βαρύνει τον Κύριο του Έργου

8.3.         152   .  4412/2016    Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο του ν και το αντίστοιχο
  . . .         άρθρο της Ε Σ Υ Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 

              Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
   ,     102  103   . 4412/2016.πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο και του ν

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

  .  Απόφαση με αρ Πρωτ.  241711(1907)/15-6-2017  (ΑΔΑ:7ΥΚΓ7ΛΛ-394  και  με ΑΔΑΜ:
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17REQ001581029    /     για την ανάληψη υποχρέωσης έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
  2017   .  οικονομικό έτος και με αρ 2033        καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της

. . .Δ Ο Υ  (             συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
        ,      4 .  4  .η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη σύμφωνα με το άρθρο παρ του π δ

80/2016).29
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

  Τίτλος του έργου

    : Ο τίτλος του έργου είναι
«Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στην 4η Επαρχιακή Οδό».

11.1.    Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

       Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 200.000,00   Ευρώ και αναλύεται
:σε

  Δαπάνη Εργασιών 115.797,90 €
     ( . .+ . .) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου Γ Ε Ο Ε 20.843,62€ 

Απρόβλεπτα30 (  ποσοστού 15%        . .+ . .)επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ Ε Ο Ε
20.496,23€         156 .  3. ( )   .που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου παρ α του ν
4412/2016.

 Απολογιστικά  4.000,00 € 
   Φόρος Προστιθέμενης Αξίας   24% ( . . .) Φ Π Α 38.709,68 € .31

        Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 152,57€.,    σύμφωνα με το
 153  . 4412/2016.άρθρο του ν

   (   ),      149   .  4412/2016  .......Ρήτρα πρόσθετης καταβολής πριμ σύμφωνα με το άρθρο του ν
(  ).εφόσον προβλέπεται

11.2.           Τόπος εκτέλεσης του έργου

    ,  Οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας 4   η Επαρχιακή οδό     . . .αρμοδιότητας συντήρησης της Υποδ Τ Ε
 . . της Π Ε Πιερίας

11.3.      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

 Το έργο του θέματος έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση
φθορών στην 4η Επαρχιακή οδό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας. 

Οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται με την κατασκευή του  έργου είναι:
α)  Εργασίες  εκσκαφών  σε  τμήματα  της  οδού  όπου  παρατηρείται  γενικευμένο  φαινόμενο

καθίζησης ή αστοχίας της οδοστρωσίας, 

β) Κατασκευή επενδεδυμένων ρείθρων,

γ)  Εργασίες εξυγίανσης καταστρώματος οδού,

              δ) Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού και αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας.  

Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν σκοπό την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας  ώστε να
εξασφαλισθεί ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στον οδικό άξονα της 4ης ΕΠ. Οδού,  ο οποίος έχει
υποστεί μεγάλες φθορές λόγω παλαιότητας αλλά και αποκατάστασης φθορών λόγω χρήσης.

Επισημαίνεται ,            ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να
       ,      .  4 μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παρ του

 132 . 4412/2016.   ,       132άρθρου ν Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων
 156 . 4412/2016.και ν
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    «  »  Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον δαπανών      με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

    «  »   ,      ,  Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως
   ,       .περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης  

    ,     .Δεν θίγεται η πληρότητα ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου  

             .Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση  

     ,        Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
,     (20%)        ,έργου ποσοστό είκοσι τοις εκατό της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε

,     (10%)        . . .,αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ Π Α
    .      αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται

          .υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη
   ,       (20%   10%), Τα ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια ή και μειώνουν

       . . .,    .  ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ Π Α αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες Για τη
  «   »         χρήση των επί έλασσον δαπανών απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού

,       .Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης
            Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες

,             εργασιών οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού
  ,          αντικειμένου των έργων έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό

    .        ,  έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η οποία
            ,    μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών

  .ανά κατηγορία έργων

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

     ,   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε   διακόσιες σαράντα (240)  ημέρες  από την
   ημέρα υπογραφής της σύμβασης32

    Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές  τμηματικές προθεσμίες       . . .του έργου αναφέρονται στην Ε Σ Υ

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1    ,       «  »   27Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου
 . 4412/2016       .του ν και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού

 
13.2     ,       Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με

    95 . 2.( )  . 4412/2016 .τα οριζόμενα στο άρθρο παρ α του ν

13.3        . Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά 33

13.4      . Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 34

13.5          .Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

             Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
   (  ).μόνο βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1           Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
 ,      .  1 )    72οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ α του άρθρου   .  4412/2016,του ν
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  ,       εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των   Τριών χιλιάδων
  διακοσίων είκοσι πέντε  ευρώ (3225,00€)35.

    ,      Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
            τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που

  συμμετέχουν στην ένωση.

15.2      ’    Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα
 :στοιχεία

)   ,α την ημερομηνία έκδοσης
)  ,β τον εκδότη
)            γ τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου  Περιφέρεια Κεντρικής

  . .   . . .  Μακεδονίας ή Π Ε Πιερίας ή ΥΠΟΔ Τ Ε ΠΕ Πιερίας      ,προς τον οποίο απευθύνονται
)    ,δ τον αριθμό της εγγύησης
)      ,ε το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

)   ,   . . .         στ την πλήρη επωνυμία τον Α Φ Μ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
    (       οποίου εκδίδεται η εγγύηση στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω

    ),για κάθε μέλος της ένωσης
)   :  )      ,    ζ τους όρους ότι αα η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης

       ,   )   παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ ότι σε περίπτωση
 ,          κατάπτωσης αυτής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
,χαρτοσήμου

)      (  ,  ,    )    η τα στοιχεία της διακήρυξης αριθμός έτος τίτλος έργου και την ημερομηνία
  ,διενέργειας του διαγωνισμού

)         ,θ την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
)              ι την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγ-

      (5)       γύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
    .εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

                (        ,  ).Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα εφόσον υπάρχουν

15.3          (30)    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα ημέρες μετά τη
        19   ,    .λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου της παρούσας ήτοι μέχρι

4/4/2018 (211 )ημέρες ,    .    ,άλλως η προσφορά απορρίπτεται Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
    ,       ,   πριν τη λήξη της προσφοράς να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη
,         .τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής

15.4    ,      ,     Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου μετά από γνώμη του
           Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια

       4.2   .ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου της παρούσας
            Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού

 .της εγγυήσεως

15.5           Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
 .καλής εκτέλεσης

      ,    Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα
    72  . 4412/2016.ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο του ν

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)36

16.1        Δεν37      . προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 38

16.2 Δεν         . προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1           ,  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με
  72 . 1 )  .  4412/2016,         5%   το άρθρο παρ β του ν το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό επί της

  ,   . . .          .αξίας της σύμβασης χωρίς Φ Π Α και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης
           ,  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως

  .αυτή ειδικότερα ορίζει

        132 .  4412/2016,   Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο ν η οποία συνεπάγεται
   ,          ,αύξηση της συμβατικής αξίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση

         5%     συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό επί του ποσού της αύξησης
 .χωρίς ΦΠΑ

            Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
               όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου
  .έναντι του αναδόχου

         ,     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου με αιτιολογημένη απόφαση του
   ,        Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του

.              αναδόχου Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού
 .της εγγυήσεως

      ’     Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
 15.2    ,          .παράγραφο της παρούσας και επιπρόσθετα τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Όσον αφορά στην §15.2.θ που αφορά στο χρόνο ισχύος της εγγυητικής, αυτή θα ισχύει μέχρι την
επιστροφή της.  

17.2   Εγγύηση καλής λειτουργίας

..........................................39

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .       15, 16  17     Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
   -           λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα

-     ,      ,    .  ,κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό Μπορούν
,      . . . .  -  . . . . . .        επίσης να εκδίδονται από το Ε Τ Α Α Τ Σ Μ Ε Δ Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

          .  Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Αν
         συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

,             Δανείων τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά
         .τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα

17. .2Α      ’      Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από   ένα ή περισσότερους
   ,εκδότες της παραπάνω παραγράφου       .ανεξαρτήτως του ύψους των   

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

      Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορών40  ορίζεται  η  (5 )πέμπτη η
 2017,  .Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη         Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 . .π μ
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,    ,           Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι
       ,       τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία

     ,     .  αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής Η απόφα -
   ,  (5)       , ση αυτή κοινοποιείται εγγράφως πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε

         ,    ,   όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στην ΕΕΕΕ στο ΚΗΜ -
      ,  .      ΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής εφόσον διαθέτει Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία

          ,   δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές μπορεί να ορι -
   ,          σθεί και νέα ημερομηνία εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδα -
.φίων

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

           Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
 97   .  4412/2016,   άρθρου του ν για διάστημα  (6)ΕΞΙ  μηνών,  41     από την ημερομηνία λήξης της

   προθεσμίας υποβολής των προσφορών ..

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

 .      ( ) Α Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
     63  .  4412/2016,      65   Προκήρυξη σύμβασης κατά το άρθρο ν συνταγμένη κατά το άρθρο του ίδιου

          2015/1986  νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ της
,  Επιτροπής απεστάλη   για δημοσίευση  στις 24/7/2017  ( .   2017-100964)Αρ Νο    στην Υπηρεσία
   Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

.    Β Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
        .Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ

 Προκήρυξη (    ) περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται42   στον Ελληνικό Τύπο43,  σύμφωνα με
  66  .  4412/2016,        το άρθρο ν καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

(www.pieria.pkm.gov.gr),     2  σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας .. 

                      .            ,   Γ Γνωστοποίηση της συναφθείσας σύμβασης για τις συμβάσεις άνω των ορίων δημοσιεύεται στην
,     64  . 4412/2016ΕΕΕΕ σύμφωνα με το άρθρο του ν ..

           Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
    ,        δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο

   .λογαριασμό πληρωμής του έργου        Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
     ,           για την ανάθεση του ίδιου έργου καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου

           .δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου
          Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

     .βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

        14  ,     Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου της παρούσας σε προσφέροντα ο οποίος δεν
      .     22      αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ Α του άρθρου της παρούσας και πληροί τα κριτήρια

  . , ,      22  .επιλογής των παρ Β Γ Δ και Ε του άρθρου της παρούσας

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21.1       ,     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
ΟΔΟΠΟΙḮΑΣ  44     :και που είναι εγκατεστημένα σε

)  -   ,α σε κράτος μέλος της Ένωσης
)  -      ( . . .),β σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε Ο Χ
)          ,        γ σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

     1,  2,  4  5        σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα και και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
  Ένωση Προσαρτήματος I    ,   της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

)               δ σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
            .διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

21.2         Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης45,

21.3  Οι ενώσεις        . 2, 3  4   19 οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ και του άρθρου και
 . 1 ( )   3 ( )   76   . 4412/2016.των παρ ε και β του άρθρου του ν
              Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή

.               προσφοράς Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
             (που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση πχ

).κοινοπραξία

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 46

          .  Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής Στην περίπτωση
  ,       22      ένωσης οικονομικών φορέων η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου Α και Β πρέπει να ικανοποιείται

    .από κάθε μέλος της ένωσης

22. .  Α Λόγοι αποκλεισμού

   Κάθε προσφέρων αποκλείεται       ,  από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον συντρέχει
   (        )        (στο πρόσωπό του αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε ένα από τα μέλη του αν

    )       :πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων

22.A.1.             Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
:λόγους

)  α    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,       2  -όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο της απόφασης πλαίσιο
2008/841/     24   2008,      ΔΕΥ του Συμβουλίου της ης Οκτωβρίου για την καταπολέμηση του οργανωμένου

(  εγκλήματος ΕΕ L 300  11.11.2008 .42),της σ

) ,β δωροδοκία 47     3        όπως ορίζεται στο άρθρο της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
        -    (  οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης ΕΕ C 195 της

25.6.1997, . 1)    1   2  -  2003/568/   σ και στην παράγραφο του άρθρου της απόφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλί-
  22   2003,          (  ου της ας Ιουλίου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα ΕΕ L 192 της

31.7.2003, . 54),             σ καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
,φορέα
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) ,γ απάτη       1         κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμ-
    (  φερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕ C 316  27.11.1995,  .  48),       .της σ η οποία κυρώθηκε με το ν

2803/2000 (  48),Α΄

)      δ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα   ,  με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως
, ,   1  3  -  2002/475/     13ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα και της απόφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου της ης

 2002,      (  Ιουνίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ΕΕ L 164  22.6.2002, . 3)    της σ ή ηθική αυτουργία ή
    ,     4 ,συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο αυτής

)       ε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες    ,ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
     1   2005/60/       όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο της Οδηγίας ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

  26   2005,        βουλίου της ης Οκτωβρίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
            συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρο-

 (  μοκρατίας ΕΕ L 309   25.11.2005,  .  15),          .της σ η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν
3691/2008 (  166),Α΄

)       ,στ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων      2  όπως ορίζονται στο άρθρο της Οδη-
 2011/36/         5   2011,   γίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Απριλίου για την

             , πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της καθώς
     -  2002/629/    (  και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου ΕΕ L 101  της

15.4.2011, . 1),         . 4198/2013 (  215 ).σ η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν Α΄

              Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη κα -
     ,        ταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονο -

     ,      .μικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό

     ( . . .),   ( . . . .) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Ε Π Ε προσωπικών εταιρειών Ο Ε Ε Ε και  Ιδιωτι-
   ( . .  ),     ,  ’ κών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών Ι Κ Ε η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ ελάχιστον
 .τους διαχειριστές

    ( . .),        ’ Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών Α Ε η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ ελάχι-
   ,        .στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

22.A.2            Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην    καταβολή φόρων ή ει-
             σφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδι-

   ,            κη και δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθε-
  /                σία ή και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει

           .τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

            ,    Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις του που
     ,   ,     αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλι-

.ση

   ,       ,    Δεν αποκλείεται ο προσφέρων όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
       , ,  , φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των

    ,        δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
.τους

22.A.3  48

22. .4Α . Αποκλείεται         (από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης διαγωνι-
),       σμό προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:49

( )        . 2   18  . 4412/2016,α έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ του άρθρου του ν                    

( )               β εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή  ειδικής εκκα-
θάρισης                ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδι-

            κασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
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       ,    σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
 .          ,   διατάξεις νόμου Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται

         ,      σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση υπό την προϋπόθεση ότι η ανα -
               , θέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάνοντας

              ( . 5υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας παρ
 73  . 4412/2016), άρθρου του ν 50

( )             γ υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
          ,συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

)           24  . 4412/2016 δ εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου του ν δεν
     ,  , ,μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα

( )             ε εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φο-
       ,      48  .ρέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο του ν

4412/2016,      ,  , ,δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα

( )             στ εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
      ,    ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης προηγούμενης σύμβασης με ανα-

            θέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγε-
   ,     ,λία της προηγούμενης σύμβασης αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

( )               ζ εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληρο-
              φοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των

 ,              κριτηρίων επιλογής έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολο -
   ’    23  ,γητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου της παρούσας

( )              η εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
  ,          της αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμι-

         το πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ   αμελείας παραπλανητικές πληροφο-
           ,   ρίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό την επιλογή ή
 ,την ανάθεση

( )         ,   θ εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει  σε αμφιβο-
   λία την ακεραιότητά του.

22. .5Α .           ( ), Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης διαγωνισμό οικονο-
        .  4   8  .  3310/2005μικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ του άρθρου του ν

(  εθνικός λόγος αποκλεισμού) 51

22. .6. Α             Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
   ,         της διαδικασίας σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψε-

       ,        .ων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων  

22. .7.Α              Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1  4  και 52               μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να

   ,      .    αποδείξουν την αξιοπιστία του παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού Εάν τα στοιχεία κριθούν
,            .  επαρκή ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τα μέτρα

             που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
       .     , ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή γνω-

        .     στοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής Οικονομικός φορέας που έχει απο-
,   ,          κλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παρα -

              χώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
       -      .ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση

22. .8.Α                Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προη-
        .  8   9    73   .γούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ και του άρθρου του ν
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4412/2016.

22. .9.Α       ,        74 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου του
. 4412/2016,            ν η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης

  ( ).δημόσιας σύμβασης διαγωνισμό

   (22.  – 22. )Κριτήρια επιλογής Β Δ

22. .       Β Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

         ,    Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτείται οι οικο-
             νομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκα-

 .            τάστασής τους Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγε-
     ( . . .)  /-     21γραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ Ε ΕΠ στην κατηγορία ιες έργου του άρθρου

 .            της παρούσας Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαι-
             . 4412/2016.τείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν

22. .    Γ Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια53

( )  α           Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής
     100  . 3669/2008,     . . .  επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο του ν ανά κατηγορία και τάξη Μ Ε ΕΠ αντίστοιχη με

     (   ,      ,   ,την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης καταθέσεις σε τράπεζα πάγια στοιχεία για τις τάξεις ίδια κεφάλαια
 , ).δείκτες βιωσιμότητας κλπ

)        . . .     β Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ Ε ΕΠ οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις
  20 . 4 . 3669/2008 ( ).του άρθρου παρ ν ανεκτέλεστο

22. .    Δ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα54

( )  α             Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο
 100  .  3669/2008,      . . .       άρθρο του ν ανά κατηγορία και τάξη Μ Ε ΕΠ αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της

 ( ,  ,  ).σύμβασης στελέχωση τεχνικός εξοπλισμός εμπειρία κλπ  

( ) ..........................................................................................β

22. .       Ε Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης55

...............................................................................................................................

22. .      (  )ΣΤ Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων Δάνεια εμπειρία

              Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την
   ,    ,     τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλ-

 ,         .λων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς

              Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
             . 4412/2016 ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν ή

    ,   ,      με την σχετική επαγγελματική εμπειρία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλ -
                λων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται

  οι συγκεκριμένες ικανότητες.
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              Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετί-
     ζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική ,        επάρκεια ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι

       .από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης

    ,         Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετε-
      (        χόντων στην ένωση ή άλλων φορέων για τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

         ).και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

   ......Η εκτέλεση των 56     γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ,      ή αν η προσφορά υποβάλλεται από ένω-
  ,        .ση οικονομικών φορέων από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής

23.1            Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
 ( )   79  .  1  .  4412/2016,     Σύμβασης ΕΕΕΣ του άρθρου παρ του ν το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη

,     . 1599/1986 ( 75),  δήλωση με τις συνέπειες του ν Α΄ ως  προκαταρκτική απόδειξη  προς αντικατάσταση
        ,      των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω

     :οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις
)           22    ,α δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου Α της παρούσας
)         ,      22 -  β πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο Β Ε της

.παρούσας

        ,      Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να ζητηθεί από τους
         ,   προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου όταν αυτό

      .απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

       ,     Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
 (  ),       .Σύμβασης ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης

           Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
      , φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του τo     (  ),    Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ για κάθε φορέα

    .στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται

23. 2 .   (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικά μέσα

        ,     21  22Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα και
 ,       ,      ,της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς κατά την υποβολή των δικαιολογητικών

    4.2 ( )       ,      4.2 ( )  σύμφωνα με το άρθρο α και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο β της
.          ,      παρούσας Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των

,        δικαιολογητικών θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  έξι μηνών που
       .    προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης Οι ένορκες βεβαιώσεις που

    ,       τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξι
μηνών         .που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης 57

         Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών   στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
,     22.   ,        φορέων σύμφωνα με το άρθρο ΣΤ της παρούσας οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο

     ,      προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
         22       αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου Α της παρούσας και ότι πληρούν τα

     (  22  – )σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση άρθρου Β Ε

            ,Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται
              εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι

   1, 2  4   22 .αποκλεισμού των παραγράφων και του άρθρου Α
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           ,  Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία αν και
               στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς

           -  πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της
,     ,     ,    ,Ένωσης η οποία διατίθεται δωρεάν όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων εικονικό φάκελο επιχείρησης

      .      ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής Η δήλωση για την πρόσβαση σε
         (  ).εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ

       ,      Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
       .αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά

23.3         22 .  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου Α

          Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του  22  άρθρου Α   οι οικονομικοί φορείς
   προσκομίζουν αντίστοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογητικά

( )    α για την  .1   22  παράγραφο Α του άρθρου της παρούσας:      ,απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή
 ,            ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
-               κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός

,         .     φορέας από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
             .1  άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων της παραγράφου Α του

 22.άρθρου

( )  β    .2   22:για την παράγραφο Α του άρθρου         πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
  -   ,          ,οικείου κράτους μέλους ή χώρας περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα

     (  )      όσον αφορά στην καταβολή φόρων φορολογική ενημερότητα και στην καταβολή των εισφορών
  (  ),  κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστική ενημερότητα 58       σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους

     .εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα

   Για τους προσφέροντες        που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα   τα σχετικά δικαιολογητικά
  :που υποβάλλονται είναι

         (  . . )  φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών αρμόδια Δ Ο Υ για τον
                .οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη

            Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση
   .          καταβολής φόρων στην Ελλάδα Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό
   . . .  αποδεικτικό της οικείας Δ Ο Υ

         .   ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα Η ασφαλιστική
         )  ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α ως φυσικό

          , )     ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας β για έργα που εκτελεί μόνος
      )            –του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ

.            ΤΣΜΕΔΕ Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής
 (    )        ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας

(     –   ,     ).    ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους μέλη του ΤΕΕ ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν γίνονται αποδεκτά ως
    ,       απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που

      .     (   στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι Οι αλλοδαποί προσφέροντες φυσικά και νομικά
),       ,        πρόσωπα που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν

 ,          απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς
.    ,      οργανισμούς Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής

. ενημερότητας

( )   γ για την  .4( )   22παράγραφο Α β του άρθρου :        πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
  -   .          οικείου κράτους μέλους ή χώρας Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα

        ,  ,  ,στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση παύση εργασιών πτωχευτικό συμβιβασμό
 ,            αναγκαστική διαχείριση δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο

              πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
          . .     . . .   εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α Ε και από το Γ Ε ΜΗ ή τις
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    . .         .  Περιφερειακές Ενότητες για τις Α Ε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως κάθε φορά ισχύουν Τα φυσικά
        .πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση

( )    -         .  ( ),  ( )   ( )     δ Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ α β και γ πιστοποιητικά ή όπου τα
         1   2   4  ( )    22  ,  πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό και και β του άρθρου Α το

          ,   -   έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις
     ,       χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον

    ,       αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
              οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
 .οικονομικός φορέας

             Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
             δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν
        1  2  4 ( )   22   .όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό και και β του άρθρου Α της παρούσας

     ,         ,  Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά η
   .προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται

( )      ε Για τις λοιπές περιπτώσεις της  .4   22παραγράφου Α του άρθρου ,   υποβάλλεται επικαιροποιημένη
       ,    υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

      –         επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
            .εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού

   Ειδικά για την     .4   22περίπτωση θ της παραγράφου Α του άρθρου ,    για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις
    . . .       που είναι εγγεγραμμένες στο Μ Ε ΕΠ υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια

   ( , , )         επιμελητήρια και φορείς ΤΕΕ ΓΕΩΤΕΕ ΕΕΤΕΜ από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση
 . . .      ,      του Μ Ε Κ που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό

.παράπτωμα

( ) στ Δικαιολογητικά      . .5   22της παρ Α του Άρθρου

           .5    22Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α του άρθρου
,       :υποβάλλονται εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία

  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [       Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
            είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη

    ].δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους

-        ,          Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές

-                Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
 ( ),           , μετόχου μετοχολόγιο όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το

          .πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς

Ειδικότερα:

)        . . .,  α Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ Ε ΕΠ    προσκομίζουν μόνο την αναλυτική
              κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου

( ),            ,   μετοχολόγιο όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ
              τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την

            ,  υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές καλύπτεται
      23.9  .σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας

)     ,  β Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες        εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές,  :προσκομίζουν

) αα       ,        Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
 .είναι ονομαστικές

) ββ   ,       ,    Αναλυτική κατάσταση μετόχων με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά
           30   είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ εργάσιμες ημέρες πριν

   την υποβολή της προσφοράς.

) γγ              Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
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,       30  ( )       μετοχών που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
.προσφοράς      

)   , γ Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις              που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους
 ,  :ονομαστικές μετοχές υποβάλλουν

)  αα          ,  Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή εφόσον
  ,      .υπάρχει σχετική πρόβλεψη διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

) ββ         1%  .Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον των μετοχών

) γγ     ,     (  1%), Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων με σύμφωνα
    ,        .με την τελευταία Γενική Συνέλευση αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία

)  δδ       ,        Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
     .           μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω

.             αιτιολογίας Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο
  ,       .στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία

     22. .9.    ,     Για την περίπτωση του άρθρου Α της παρούσας διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
   ,       δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού

  –              του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει
     ,     74  . 4412/2016.εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο του ν

,  Περαιτέρω πριν    την υπογραφή της σύμβασης        υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
    20977/23-8-2007 ( ’ 1673) «Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας Β     Δικαιολογητικά για την τήρηση των

  . 3310/2005     . 3414/2005μητρώων του ν όπως τροποποιήθηκε με το ν » .

23.4         Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
   22.δραστηριότητας του άρθρου Β

( )           ,  α Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας οι
          . .προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ Ε ΕΠ

στην 2 Α τάξη       και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .

( )              β Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
         προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI  του Προσαρτήματος

  . 4412/2016.Α του ν

( )             γ Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
( . . )            ,       Ε Ο Χ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση

      1, 2, 4  5       δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα και και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
   την Ένωση Προσαρτήματος I    ,         της ως άνω Συμφωνίας ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην

              προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
   ,      διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή

 .        ,     εμπορικού μητρώου Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
      ,   -       μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
 ,          ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

,           αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
       ,        της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί

    21  .τη δραστηριότητα του άρθρου της παρούσας

23.5         22.Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου Γ

        :Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται
( )       . . .α για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ Ε ΕΠ
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(i)   22.  ( ),       23.4. ( )   .για το Γ α από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου α της παρούσας
(ii)   22.  ( ) Για το Γ β          ,με Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων

 :  ( )         ( )     συνοδευόμενη από α πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και β τις βεβαιώσεις των αρμοδίων
             υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία

      (  20 . 4  )κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου άρθρο παρ του ΚΔΕ . 59

( )         β Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε  επίσημους καταλόγου   ς ή διαθέτουν
         πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

,      πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII     . 4412/2016, του Προσαρτήματος Α΄ του ν μπορούν
             να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το

       ,      83 .πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ν
4412/2016    9   και στην παράγραφο του παρόντος άρθρου .

             Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή δεν διαθέτουν
      ,     πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα  με /α α

( )  ( )    ,      ’α και β του Μέρους Ι παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α .60

23.6         22.Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου Δ

        :Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται

( )       . . .α για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ Ε ΕΠ
(i)   22.  ( ),       23.4. ( )   για το Δ α από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου α της παρούσας
(ii)   22.  ( ) .............................................................για το Δ β 61

( )            β Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
         πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

,       πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII     .  4412/2016,του Προσαρτήματος Α΄ του ν
          μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την

           ,   αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης κατά τα
   83 . 4412/2016    9    οριζόμενα στο άρθρο ν και στην παράγραφο του παρόντος άρθρου .

    Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς         που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή δεν
       ,διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά ατα ανωτέρω  υποβάλλουν ως

   δικαιολογητικά τα με /  ( ),  ( ),  ( ),  ( )   ( )     ,     α α α β γ στ και ι του Μέρους ΙΙ παραρτήματος ΧΙΙ του
 Προσαρτήματος Α’62

23.7          Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
   22.διαχείρισης του άρθρου Ε63

................................................................................................................................................

23.8         :Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου
   ,          Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η

    .εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου
    .   . .  :Εάν ο προσφέρων είναι Α Ε και Ε Π Ε

1.  ,ΦΕΚ σύστασης
2.              Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι

       σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού
(  )εφόσον υπάρχει
3.            ,ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου
4.  .      ,      Πρακτικό Δ Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στο οποίο μπορεί να περιέχεται και

 (         ) εξουσιοδότηση εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου για
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            υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
            εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και

  ,  ,ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος
5.          Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού
/    ,          (3)    μη λύσης της εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν από την

  .ημερομηνία υποβολής προσφορών

    . , .  , :Εάν ο προσφέρων είναι Ο Ε Ε Ε ΙΚΕ
1.         ,Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά
2.           Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του

.καταστατικού
     ,     Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται
         ,     με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα από την οποία και

   .εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

( )α           Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
         πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
,       πιστοποίησης κατά την έννοια του Παραρτήματος VII     .  4412/2016,του Προσαρτήματος Α του ν

          μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
           .αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης

             Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
              λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω

.κατάλογο
           Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το

,       ,    πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
     ,         όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το

.πιστοποιητικό
           Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την

         .υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους

( )        . . .   «β Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ Ε ΕΠ εφόσον προσκομίζουν Ενημερότητα
»Πτυχίου   ,        εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 64:

-      23.3.( )       απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου α της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
  .        .   ,    Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης Για τα λοιπά μέλη του Δ Σ της εταιρείας θα πρέπει να
    ,       υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται

   . από την Ενημερότητα Πτυχίου 65

-       23.3.( )  .φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου β της παρούσας 66

-            23.3.( )   τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου γ της παρούσας υπό
      (      )   την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις από την

 .Ενημερότητα Πτυχίου
-              22.το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου

.4. ( ).Α θ 67

-              23.3.το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου
( ).στ
-         .τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης

         ,    Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει προσκομίζεται το σχετικό
  .           δικαιολογητικό εν ισχύ Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του

       -  ,   πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ ο προσφέρων
    ,      .προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά

23.10         22.Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου ΣΤ
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           ,  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων η

         ,      απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους γίνεται με την προσκόμιση σχετικού
       .συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1    ( )   ,    ,Ο φάκελος προσφοράς προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού
 :τα ακόλουθα

( )       «  »α ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 ( )       «  »β ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά

   :σύμφωνα με τα κατωτέρω

24.2   «  »  ,    ,    Ο φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα
:ακόλουθα

 - )      (  )α Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΕΣ
-  )  ,   15  .β εγγύηση συμμετοχής του άρθρου της παρούσας

       ,      Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
     .οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση

24.3   «  »     Ο φάκελος Οικονομική Προσφορά περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν   από την
       2 ( )   .αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου ε της παρούσας

 :Επισημαίνεται ότι
)α      ,         αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους

          . ( )  . 2ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ α της παρ
  95  .4412/2016       . ( )  . 2   95του άρθρου του ν ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ β της παρ του άρθρου
 . 4412/2016,   .του ν ολογράφως και αριθμητικώς

) β           .η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής
) γ  Αν παρουσιαστούν         (  ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς πλην εκείνων

  ),           που επιφέρουν αποκλεισμό διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά
  ,      ,      σφάλματα στα αθροίσματα τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα
      .  σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά

24.4             ,  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
  ,      .     περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών Η ένωση οικονομικών φορέων

  ,          υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
         .που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1             Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
       ,      προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που

.προτείνει
25.2      . 2   18   4412/2016   Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ του άρθρου του ν από υπεργολάβους δεν

     .αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου
25.3 .................................................................... 68
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25.4 Η  αναθέτουσα αρχή
)          22     α επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου Α της παρούσας για τους

             υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν
    165  . 4412/2016,        (  ).σύμφωνα με το άρθρο του ν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ

)          ,    β απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο όταν από την ως
             άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα

            165  . 4412/2016.προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο του ν

  26 :   Άρθρο Διάφορες ρυθμίσεις

26.1      ,     .   Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την αριθμ 62 /2017η
(  10 /10-04-2017,   6 )      συνεδρίαση η θέμα ο Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της

  «       . .   ΠΚΜ περί Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Π Ε Πιερίας έτους
2017».

26.2              .  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο Ο Ανάδοχος
 ,           ,  του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου που

        .πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν
26.3...........................................................................................69

    Κατερίνη 22-6-2017…

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 . Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 . Ο ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΠΙΕΡΙΑΣ

  Αικατερίνη Δημάκη
  Πολιτικός Μηχανικός

   Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου
 Πολιτικός Μηχανικός

 Παναγιώτης Μαυρίδης
   .Πολιτικός Μηχανικός Τ Ε

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
    . σύμφωνα με την αριθμ 1304/2017 (  25 /18-7-2017) πρακτικό ο    απόφαση με ΑΔΑ 7 -ΩΒΝΛ ΛΛ ΧΓΨ

     Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 . –ΑΘΗΝΑ Ε ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΗΔΟΝΑ

    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Αβραμίδης
Ευστάθιος

 Θωμαΐδης Παύλος  Καρατζιούλα Νίκη

 Μήττας Χρήστος  Μπάτος Σωτήριος  Τζηρίτης Δημήτριος

 Ανδρίτσος Ιωάννης   Θεοδωρόπουλος Γ.  Μούρνος Δημήτριος  Μπαζδάνης Αθανάσιος
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1     Για την έννοια των “   ”    άνω των ορίων των δημοσίων συμβάσεων , .  2 . 1 . 28   . 4412/2016.πρβ άρθρο παρ περ του ν

     ,        ,Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης κάτω των ορίων
    ( . .)   . . . . .    “δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία Κ Ο της Ε Α Α ΔΗ ΣΥ με θέμα     Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών

        ,         .διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν
4412/2016,              με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση
183/2016) (   “         ”).στο εξής ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου

2       Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής

3      .Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
4          .Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό
5  . ( )           . . . .Η περιπτ β συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη αν δημοσιεύτηκε προκαταρτική προκήρυξη στην Ε Ε Ε Ε
( . . 1   62  . 4412/2016).πρβ παρ του άρθρου του ν
6                Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να

          .περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης
7            , Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα

   67  . 4412/2016.με το άρθρο του ν
8      , ,         Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της

                σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα
       (         διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός

       ) (   . 1  67  . 4412/2016).  ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων τρίτο εδάφιο παρ άρθρου ν Στην
      : «      ...........................  περίπτωση αυτή προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από

………………………….,  …………………,  …………………. .:……………..:…..     ,  οδός πληροφορίες τηλ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να
       ……,         λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες

 .»και ώρες
9       , ,         Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της

,         . 2   21  . 4412/2016, ,σύμβασης διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ του άρθρου του ν αναφέρονται
    ,         ,   στο παρόν άρθρο της διακήρυξης τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία

,             .  , . .,   απαιτούνται και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα Ενδεικτικά λ χ η αναθέτουσα αρχή
    :  “θα μπορούσε να αναφέρει ότι            Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη

   (        ),   γνωστοποιήσει σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου χωρίς την
     ,        προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από

.             ,  αυτά Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους τους υπεργολάβους
              .    ,τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης Για τον σκοπό αυτό
      ,     . 1599/1986     κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν με την οποία δηλώνει τα

ανωτέρω”.
10          (  “ ,    ...  ),  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία εγκαίρως ήτοι ως την προς

    .αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας
11             18   .   Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου της παρούσας Σε περίπτωση

   . 3   27  . 4412/2016, ,   ,   επισπευσμένης διαδικασίας της παρ του άρθρου του ν συμπληρώνεται αντί της έκτης η τέταρτη ημέρα
(  67/297 . 2 . 4412/2016).        ,     άρθρο παρ ν Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη

.ημέρα
12     18  .Σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας
13    Σκόπιμο είναι η επιστρo              φή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του

 4.1. ( )              άρθρου ζ της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή της απόφασης επί
  ,        4.3   .      της άσκησής των σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της παρούσας Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται

   .σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού
14     ,          ,      :Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται είτε στο Μέρος ΙΙ

      (    0,    Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα εγγραφή σε επίσημο κατάλογο είτε στο Μέρος IV :    (Κριτήρια Επιλογής Α
)      (  ).Καταλληλότητα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης ΕΕΕΣ

15         .  ,    «  ».Συμπληρώνονται άλλες προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή Εάν όχι διαγράφεται η φράση καθώς και
16      101 . 1 . 4412/2016 (     –  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο παρ ν πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών έλεγχος ομαλότητας

    ).           101και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο
. 1,      (  98 . 1 . ( ) . 4412/2016).παρ προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία άρθρο παρ περ γ ν

17    . ( )  . 2   95  . 4412/2016.    . ( )  . 2Όταν εφαρμόζεται η περιπτ α της παρ του άρθρου του ν Όταν εφαρμόζεται η περιπτ β της παρ
  95    124-126  . 4412/2016,      .του άρθρου ή τα άρθρα του ν γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη

18            ,    Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές απαιτεί από τους
             ,   οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής

,            .    προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης Στην περίπτωση αυτή
   88  89  . 4412/2016.εφαρμόζονται τα άρθρα και του ν

19     103 . 1  . 4412/2016,          ( 10 ) Σύμφωνα με το άρθρο παρ του ν η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ούτε
   ( 20 )           .μεγαλύτερη των είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο

20     . 7  8   78  . 4412/2016 (    ).Με την επιφύλαξη των παρ και του άρθρου του ν λήψη επανορθωτικών μέσων
21      ,      ( .     ), Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος πχ στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής καθώς





               και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των
   ,  .  ...       δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν δηλ εντός εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε

 ,  ,   .σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης
22          ,     Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση

 ,     35  36  . 4129/2013,  .προσυμβατικού ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα και του ν άλλως διαγράφεται

23  Τίθεται μ           .όνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
24            .Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
25  1-1-2017     .  80/2016 ( ' 145 ),      13   .  113/2010.Από τίθεται σε ισχύ το π δ Α το οποίο με το άρθρο καταργεί το π δ
26 ,                Νόμοι ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με

  61  . 4412/2016,        .το άρθρο του ν δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της
27       . .  ,     Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε Ε έργο τούτο να αναγράφεται στη

               Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του
     ,          οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από

    (     ).  ,      εθνικούς και ενωσιακούς πόρους με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο Επίσης η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη
    (   )     ,      (   διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ΣΑ έργων ή ΚΑΕ ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ή Τακτικός

).         ,  .   5  .  80/2016.προϋπολογισμός Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων βλ και άρθρο του π δ
28          .Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου
29     4 . 4  .  80/2016 “     ” (  145 ): “Σύμφωνα με το άρθρο παρ του π δ Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες Α΄  ,Οι διακηρύξεις

              οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν
         ,      απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά

   ,               βιβλία του οικείου φορέα καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η
       δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". ,      12 .  2 )   .  :Επίσης σύμφωνα με το άρθρο παρ γ του ίδιου π δ

“ ,   ,             Διακηρύξεις όπου απαιτείται και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της
   ,            Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του
 2, . 2  .άρθρου παρ του παρόντος  ".

30           ,    Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάλογα με την
 ,           9%     προσφερθείσα έκπτωση ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του επί της δαπάνης εργασιών με

& ,     3   156 . 4412/2016.ΓΕ ΟΕ σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου ν
31 .  6 . 7  . 4412/2016.Πρβλ άρθρο παρ του ν
32        ,           Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των

 (  147 .2 . 4412/2016).εργασιών άρθρο παρ ν
33      .Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης
34                Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή

   13.4. (   57  . 4412/2016).προσαρμόζεται αντιστοίχως το πρβλ άρθρο του ν
35           2%     ,  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το

. . .,    (  72 . 1 .     . 4412/2016).ΦΠ Α με ανάλογη στρογγυλοποίηση άρθρο παρ περ α εδάφιο πρώτο του ν
36   ,     149   .  4412/2016,      Εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο του ν οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες

.λεπτομέρειες
37        .      10 .    25Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής Σύμφωνα με την παράγραφο εδ α του άρθρου

 .  3614/2007  (     .  3    242   .  4072/2012),   του ν όπως προστέθηκε με την παρ του άρθρου του ν στις περιπτώσεις
        συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης

.             2014-2020  προκαταβολής Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου δυνάμει της
. 15   59  . 4314/2014.παρ του άρθρου του ν

38           . Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής Επισημαίνεται
             ,   ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο χωρίς να απαιτείται

   .           η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής
(  15%),               πχ αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά

             ( . 1  μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής παρ δ άρθρου
72  . 4412/2016).του ν

39            «   »  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν Εγγύηση καλής λειτουργίας για την
               αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την

   ,       .      περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης Το ύψος της εγγύησης καλής
     .       λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν

’      15.2    ,       κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο της παρούσας και επιπρόσθετα τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
.σύμβασης

40           27  . 4412/2016 .Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο του ν
41             .    Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας Για τον καθορισμό του

   , .  97 . 3  . 4412/2016.χρόνου ισχύος της προσφοράς πρβ Άρθρο παρ του ν
42    . 4   376 . 4412/2016,        . 6   38, Σύμφωνα με την παρ του άρθρου ν μέχρι την έκδοση της της απόφασης της παρ του άρθρου

               (  εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στον Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ πρβλ
 377 . 1 . (37) . 4412/2016)άρθρο παρ περ ν

43    .  (31)   (35)  .  1    .  3   377     .  11   12  379  .Σύμφωνα με τις περ και παρ και την παρ άρθρου καθώς και τις παρ και άρθρου ν
4412/2016,         .  7  8  15 . 3669/2008εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ και άρθρου ν

   31/12/2017            31/12/2020 (  μέχρι την σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι πρβλ και





      . . 16/2007    ).την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ Ε της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
44 ’             11   (  Κατ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας αναφέρεται η

             100  . 3669/2008   κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο του ν και τους ειδικότερους
   76 . 4412/2016).όρους του άρθρου ν

45  .  . 1  91 . 4412/2016.Πρβλ περ ε παρ άρθρου ν
46      ,         Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων

     .        οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων
  ,        ,    ,καταλληλότητας των υποψηφίων είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές

       ,    ,     ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων της αποφυγής των διακρίσεων της διαφάνειας και της ανάπτυξης
  .του ελεύθερου ανταγωνισμού

47     . . .  (   )    “ ”,    “ ”  Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε Ε Ε Σ Λόγοι Αποκλεισμού αντί του όρου δωροδοκία αναγράφεται ο όρος διαφθορά καθώς δεν
       2016/7 ,    2014/24/  (έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός όπως η Οδηγία ΕΕ L 135/24.5.2016).

48                Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα της ανα-
  ( .  73 . 3  . 4412/2016).          θέτουσας αρχής πρβλ Άρθρο παρ του ν Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνα-

,       τότητα η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο .αυτή

49     22. .4.          73  .  4  .Οι λόγοι της παραγράφου Α αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο παρ ν
4412/2016.  ,       , ,     Κατά συνέπεια η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν περισσότερους όλους ή ενδεχομένως και κανέναν

            (  από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενη αξία
,    ),         .  (αυτής ειδικές περιστάσεις κλπ με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης A  .    ναλυτικά βλ ΚΟ για τη

     ).συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου
50  ,       (      ,    Σημειώνεται ότι στο Κεφάλαιο Γ του ΕΕΕΣ Λόγοι που σχετίζονται με Αφερεγγυότητα Σύγκρουση Συμφερόντων ή

  ),         :  Επαγγελματικό Παράπτωμα οι συγκεκριμένες καταστάσεις αναφέρονται με παρόμοια ορολογία ως εξής )  α έχει κηρύξει
,   )        ,    )     χρεοκοπία ή β υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων ή γ έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό

,  )           συμβιβασμό ή δ βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
    ,  )           εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή ε τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

)     στ έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητές του,          2016/7 καθώς δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός όπως
  2014/24/  (L 135/24.5.2016).η οδηγία ΕΕ

51               (  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ  Άλλοι Λόγοι
             .    .  Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της α α ή του α φ ).

52       4,            Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στην παράγραφο θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον
     ( 22. . 4 ).από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού Α

53      22. ,  .          Για τον τρόπο συμπλήρωσης του Γ βλ Αναλυτικά την ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων
             .συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί

54      22. ,  .          Για τον τρόπο συμπλήρωσης του Δ βλ Αναλυτικά την ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων
             .συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί

55  .  . 22.           Προαιρετική επιλογή Η παρ Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται εφόσον
     82  . 4412/2016.          προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο του ν Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να

       (  75 . 1 . 4412/2016).είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης άρθρο παρ ν
56     .  Προαιρετική επιλογή συμπλήρωσης του εδαφίου      78 . 2  . 4412/2016,  Σύμφωνα με το άρθρο παρ του ν στην περίπτωση

             συμβάσεων έργων οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας
    .από τον ίδιο τον προσφέροντα

57                ,  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων Η αναθέτουσα αρχή δύναται εάν στις
      ,     ,      ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο

         ,       ( .χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται π χ
   ).εντός ενός μηνός

58     73 . 2    . 4412/2016 : “Σύμφωνα με το άρθρο παρ τελευταίο εδάφιο του ν        Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
     ,          έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν

       τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."

59     22.  ( ),    ,         Για το Γ β οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο
     (      )     . 4412/2016Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του Προσαρτήματος Α του ν  ( .βλ

             αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
  &     ).Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί

60               Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη
   (      δημοπρατούμενη σύμβαση έργου πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII     .  4412/2016του Προσαρτήματος Α του ν  -  .βλ

             αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
  &     ).Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί

61   22.  ( ),    ,         Για το Δ β οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο
      (      )     . 4412/2016Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής του Προσαρτήματος Α του ν  ( .βλ

             αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
  &     ).Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί

62               Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη





   (   δημοπρατούμενη σύμβαση έργου πρβλ Μέρος ΙI  Παραρτήματος XII     . 4412/2016του Προσαρτήματος Α του ν  - .   βλ ΚΟ για τη
            &συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών

    ).Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί
63        22.        82  .Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο του ν
4412/2016.
64       20 . 5  . 3669/2008Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου παρ του ν : “       Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

       . . . «  »,  ,   χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ Ε ΕΠ ενημερότητα πτυχίου η οποία σε συνδυασμό με
          . . .,τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ Ε ΕΠ   «   συνιστά επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων

εργοληπτών [...]             και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους
  .” δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς  ,     22 (   . 4412/2016 ) .Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο Τροποποιήσεις του Ν περ

66  . 4441/2016 (  227 ] “του ν Α΄ .      31   1   377 α Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης της παραγράφου του άρθρου αντικαθίσταται
 : «31)  . 3669/2008 (  116),    80  110,         ως εξής του Ν Α΄ πλην των άρθρων έως τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του

    83,   4  5   20    1    176προεδρικού διατάγματος του άρθρου των παραγράφων και του άρθρου και της παραγράφου α του άρθρου ».
65         ,    .Η σχετική Υπουργική απόφαση για την Ενημερότητα Πτυχίου αναμένεται να επικαιροποιηθεί
66             ,   Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης τα σχετικά

  .δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά
67             .Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού
68           ,     Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και

      ,           εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για
  ,   ,      .   , την εκτέλεση προμήθειας υπηρεσίας ή έργου δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο Στην περίπτωση αυτή στα

                έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει
    ,           .  αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής Στην

        .  .περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου Συμπληρώνεται αναλόγως
69        ,       Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού

  ,      76 . 2  . 4412/2016      Υποδομών και Μεταφορών όπως απαιτείται από το άρθρο παρ του ν ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου
53 . 7   . 4412/2016 παρ β του ν       .για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας
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